
КоН КР
Бузуу

Айып
Берене Сом Кат.

Транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу

121

1 5 500 3

2 3 000 2

3 Транспорт каражатын каттоо, номердик белгини жайгаштыруу тартибин бузуу 1 000 1

4 10 000 5

5 Мотошлемдерди же коопсуздук курларын пайдалануу эрежелерин бузуу 1 000 1

6 10 000 5

Транспорт каражаттарын документи жок айдоо

122

1 1 000 1

2 3 000 2

3 5 500 3

1 5 500 3

Транспорт каражатынын айдоочусунун жараксыз айдоочулук күбөлүктү көрсөтүүсү

1 10 000 5

Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан ашуусу

123

1 1 000 1

2 3 000 2

3 5 500 3

4 7500 4

Толук маалымат сайтта: joldo.kg

Айыптын өлчөмдөрү 2020

Бөлүк

Эксплуатациялоого тыюу салынган, техникалык бузуктары бар транспорт каражаттарын 
айдоо

Бул транспорт каражаты үчүн милдеттүү болгон техникалык кароодон өтпөгөн транспорт 
каражатын айдоо

Транспорт каражатын мамлекеттик каттоонун номердик белгилери (белгиси) жок 
башкаруу, ага тете мамлекеттик каттоонун номердик белгилерин (белгисин) 
идентификациялоого тоскоолдук жараткан же болбосо анын түрүн өзгөртүүгө же 
жашырууга мүмкүндүк берген түзүлүштөрдү жана материалдарды колдонуу менен 
мамлекеттик каттоонун номердик белгилери бар транспорт каражатын башкаруу

Ыйгарым укуктуу адамдын пайдаланууга тыюу салынган техникалык бузугу бар же 
милдеттүү техникалык кароодон өтпөгөн же болбосо белгиленген тартипте катталбаган 
транспорт каражатынын жол кыймылына катышуусуна жол берүүсү

Транспорт каражатын тиешелүү категориядагы айдоочулук ырастамасы же транспорт 
каражатын каттоочу документи жок айдоо

Жерде жүрүүчү транспорт каражатынын ээсинин жарандык-укуктук жоопкерчилигин 
милдеттүү камсыздандырылышын ырастаган, мыйзамдарда каралган документи жок 
айдоосу

Транспорт каражатын мындай транспорт каражатын айдоого укугу жок адамдын 
айдоосуна, же транспорт каражатын айдоого укугу жок адамга мындай транспорт 
каражатын айдаганга берүү

Эскертүү. Бул берененин жоболору мыйзамдын негизинде белгиленген тартипте транспорт каражатын айдоого 
үйрөнүп жаткан адамдарга карата колдонулбайт.

Транспорт каражатынын айдоочусунун ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын жана 
транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлеринин транспорт каражатын токтотуу 
жөнүндө талаптарын аткарбоосу

1221
Транспорт каражатынын айдоочусунун ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу 
органдын жана транспорт чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын кызматкерлеринин 
транспорт кара-жатын токтотуу жөнүндө талаптарын аткарбоосу

1222 Транспорт каражатынын айдоочусунун жараксыз айдоочулук күбөлүктү көрсөтүүсү жана 
бул фактынын андан кийин да белгиленүүсү

Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан 
10 км/сааттан көп, бирок 20 км/сааттан көп эмес ашуусу

Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан 
20 км/сааттан көп, бирок 40 км/сааттан көп эмес ашуусу

Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын кыймылдын белгиленген ылдамдыгынан 
40 км/сааттан көп, бирок 60 км/сааттан көп эмес ашуусу

Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын транспорт каражатынын кыймылынын 
белгиленген ылдамдыгынан 60 км/сааттан көп ашуусу



КоН КР
Бузуу

Айып
Берене Сом Кат.

Транспорт каражаттарынын айдоочуларынын жол кыймылынын эрежелерин бузуусу

1 1 000 1

токтоо же токтоп туруу эрежелерин бузуу

каршы кыймыл тилкесине чыкпай туруп кууп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузуу

2 3 000 2

айдоону үйрөтүү эрежелерин бузуу

жүктөрдү ташуу же болбосо транспорт каражаттарын сүйрөтүү эрежелерин бузуу

3 5 500 3

4 10 000 5

Автоээнбаштык

124 1 7 500 4

Толук маалымат сайтта: joldo.kg

Айыптын өлчөмдөрү 2020

Бөлүк

1231

Жол белгилеринин талаптарын аткарбоо, жолдун жүрүүчү бөлүгүндөгү чийиндердин 
талаптарын аткарбоо (каршы кыймылдын тилкесине чыгуу менен кууп өтүүнү же болбосо 
маневр жасоо эрежелерин бузууларды кошпогондо)

коопсуз дистанцияны, интервалды сактабоо же болбосо жолдун жүрүүчү бөлүгүндө 
транспорт каражаттарын жайгаштырууну бузуу же автомагистралдар боюнча жүрүү 
эрежелерин бузуу

светофордун тыюу салуучу сигналы же жөнгө салуучунун тыюу салуучу жаңсоосу 
болгондо жол белгилери же жолдун жүрүүчү бөлүгүнүн чийиндери менен белгиленген 
стоп-линиянын алдында токтоо жөнүндө Жол кыймылынын эрежелеринин талаптарын 
аткарбоо

тышкы жарык берүүчү приборлорду же болбосо эскертүүчү сигналдарды пайдалануу 
эрежелерин бузуу (бардык механикалык транспорт каражаттарына сутканын жарык 
убагында калктуу конуштардан тышкары жерлерде фаранын жандырылган жакын 
жарыгы менен жүрүү талаптарын кошпогондо)

1231

Жол кыймылынын эрежелеринде белгиленген балдарды ташуу боюнча талаптарды 
бузуу

өткөөлдөрдөн өтүү же светофордун тыюу салуучу сигналында же болбосо жөнгө 
салуучунун тыюу салуучу жаңсоосунда өтүү эрежелерин бузуу; 

маршруттук транспорт каражаттары үчүн тилкеде токтоо же токтоп туруу эрежелерин 
бузуу

жөө жүрүүчүнүн өткөөлдөрүнөн өтүү эрежелерин бузуу, жөө жүрүүчүнүн өткөөлдөрүндө 
жөө жүрүүчүгө артыкчылыктарды бербөө, ага тете тротуар менен же болбосо жөө 
жүрүүчүнүн же велосипед жолунда жүрүү

айдоочунун транспорт каражатында жүрүп баратканда колдун жардамысыз сүйлөшүүгө 
мүмкүндүк берүүчү техникалык түзүлүштөр менен жабдылбаган байланыш каражаттарын 
пайдалануу эрежелерин бузуу (кечиктирилгис кызматтык милдеттерин аткарган учурдагы 
атайын транспорт каражаттарынын айдоочуларын кошпогондо)

автомобиль жолдоруна айдоочулар, жүргүнчүлөр же жол кыймылынын башка 
катышуучулары тарабынан таштандыларды жана башка предметтерди ыргытуу (таштап 
салуу, үйүп салуу, өрттөө)

1231

Каршы кыймыл тилкесине чыгуу менен кууп өтүү же болбосо манёвр жасоо эрежелерин 
бузуу

жалпы пайдалануудагы транспорт каражаттарына артыкчылык бербөө, анын ичинде 
жалпы пайдалануудагы транспорт каражаттарынын токтоочу жерлеринен өтүү 
эрежелерин бузуу

кыймылдаткычтын иштетилген газдарын чыгаруучу системасынын үнүнүн 
(күрүлдөшүнүн) деңгээлин күчөтүү үчүн кайра жабдуу, ага тете жабдууларды орнотуу

1231 Атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу сигналдык түзүлүштөрдү иштетүү менен жүрүп 
бараткан транспорт каражаттарынын кыймылына артыкчылык бербөө

Эскертүү. Жол кыймылынын катышуучулары жолдун кайсы жеринде турганына, ошондой эле светофордун 
сигналдарынын, жол белгилеринин же болбосо жол чийиндеринин талаптарына карабастан жөнгө салуучунун 
сигналдарынын жана буйруктарынын талаптарына баш ийүүгө милдеттүү. Ыкчам жана атайын кызматтардын 
транспорт каражаттарынын айдоочулары жарык берүүчү маяктарын күйгүзүп, кечиктирилгис кызматтык милдеттерин 
аткаруу менен ушул берененин талаптарын (жөнгө салуучунун сигналдарынан тышкары) аткарбашы мүмкүн. Алар 
кыймыл учурунда мындай артыкчылыкты өздөрүнө жол бошотуп берип жатканына ынанганда гана пайдалана алат.

Автоээнбаштык, башкача айтканда, транспорт каражатын айдоочунун коомго ачыктан-
ачык урматтабагандыкты билдирген, Жол кыймылынын эрежелерин жана транспорт 
каражатын пайдаланууну бузуу менен коштолгон (автомобиль жарышы, белгиленбеген 
жерлерде ар кандай түрдөгү көрсөтмөлүү айдоо ж.б.) коомдук тартипти жана 
жарандардын тынчтыгын ачыктан-ачык бузган атайын аракеттери



КоН КР
Бузуу

Айып

Берене Сом Кат.

125
1 1 000 1

2 Мас абалындагы адам жасаган ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган жосун 3 000 2

Кечиктирилгис учурларда транспорт каражатын бербей коюу

126 1 3 000 2

Жол кыймылынын башка эрежелерин бузуу

127

1 1 000 1

2 5 500 3

128

1 17 500 8

2 15 000 7

3 17 500 8

129

1 5 500 3

2 5 500 3

3 5 500 3

Кооптуу жүктөрдү ташуу эрежелерин бузуу

130

1 3 000 2

2 17 500 8

Толук маалымат сайтта: joldo.kg

Айыптын өлчөмдөрү 2020

Бөлүк

Жөө жүрүүчү, велосипедчен, көлүк унаасын башкаруучу, мал айдоочулар жол кыймылынын эрежелерин 
бузуусу

Жөө жүрүүчүнүн, велосипедчендин, көлүк унаа башкаруучунун, мал айдоочулардын жол 
кыймылынын эрежелерин бузуусу

Ички иштер органдарынын, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерине же 
медициналык кызматкерге кечиктирилгис учурларда транспорт каражатын бербей коюу

Ушул Кодексте эске алынгандарды кошпогондо, жол кыймылынын эрежелеринин башка 
талаптарын бузуу

Ошол эле жосун транспорт каражатынын, жүктүн, автомобиль жолунун, көчөнүн, темир 
жол өткөөлүнүн, жол курулмасынын же башка мүлктүн бузулушуна алып келсе

Эскертүү. Жарандык-укуктук жоопкерчилиги камсыздандырылган адам милдеттүү түрдө камсыздандыруу 
мыйзамдарына ылайык жол-транспорт кырсыгынын катышуучусу бул жөнүндө биргелешип кабарлоо түзүү укугунан 
пайдаланган шарттарда транспорт каражатынын бузулуусуна алып келген, бул беренеде каралган жол кыймылынын 
эрежелерин бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт.

Мас абалындагы айдоочунун транспорт каражатын башкаруусу, мас абалындагы адамга транспорт 
каражатын башкарууга берүү

Алкоголь, баңги зат, психотроптук жана башка маң кылуучу заттар менен мас болгон 
абалдагы айдоочунун транспорт каражатын башкаруусу

Алкоголь, баңги зат, психотроптук жана башка маң кылуучу заттар менен мас болгон 
абалдагы адамга транспорт каражатын башкарууга берүү

Айдоочунун белгиленген тартипке ылайык алкоголь, баңги зат, психотроптук жана башка 
маң кылуучу заттар менен мас абалын күбөлөндүрүүдөн баш тартуусу

Ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган менен тиешелүү макулдашуусу жок кайра жабдылган 
транспорт каражатын башкаруу

Айдоочунун тиешелүү макулдашуусу жок кайра жабдылган же транспорт каражатынын 
конструкциясында каралбаган кошумча жабдуулар орнотулган транспорт каражатын 
башкаруусу

Сыртына ыкчам кызматтардын транспорт каражаттарынын атайын түстүү графикалык 
схемалары мыйзамсыз түшүрүлгөн же атайын үн чыгаруучу же жарык берүүчү сигналдар 
орнотулган же болбосо ар кандай түрдөгү жазуулар, сүрөттөр, фотосүрөттөр түшүрүлгөн 
транспорт каражатын башкаруу

Айдоочунун маңдайкы айнеги жана (же) алдыңкы эшиктин каптал айнектери 
күңүрттөлгөн, анын ичинде кустардык, өнөр жайлык түрдө даярдалган же болбосо 
аларда пардалар пайдаланылган же айнектеринде чагылышкан күңүрттөөчү жабуусу бар 
транспорт каражатын башкаруусу

Эскертүү. 1. Транспорт каражаттарынын айнектеринин жарык өткөрүүсү (күңүрттөлүүсү) Бажы бирлигинин 
Техникалык регламентинин талаптарына ылайык келүүсү керек. 2. Ушул ченем тизмеги Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтү тарабынан белгиленген атайын автомашиналарга жайылтылбайт.

"Кооптуу жүктөрдү ташуучунун жарандык жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу 
жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын бузуу же аткарбоо

Айдоочунун кооптуу жүктөрдү ташуу эрежелерин же автомобиль жолдору, көчөлөр же 
темир жол өткөөлдөрү аркылуу ири габариттүү же болбосо оор салмактуу транспорт 
каражаттарынын жүрүү эрежелерин бузуусу

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/202402?cl=ky-kg


КоН КР
Бузуу

Айып

Берене Сом Кат.

131 1 5 500 3

Транспорт каражатын жолго чыгаруу эрежелерин бузуу

132 1 10 000 5

133 1 7500 4

Автомобиль транспорту менен ташуу эрежелерин бузуу

134

1 Балдардын же туристтердин уюштурулган топторун ташуу эрежелерин бузуу 5 500 3

2 3 000 2

3 3 000 2

4 Айдоочулардын иштөө же эс алуу режимин бузуу 5 500 3

5 5 500 3

Эл аралык автомобилдик ташуу эрежелерин бузуу

135

1 7 500 4

2 3 000 2

Толук маалымат сайтта: joldo.kg

Айыптын өлчөмдөрү 2020

Бөлүк

Идентификациялык номерлери каттоо документтериндеги жазууларга ылайык келбеген транспорт 
каражаттарын пайдалануу

Курамдык бөлүктөрүнүн идентификациялык номерлери каттоо документтериндеги 
жазууларга ылайык келбеген транспорт каражаттарын пайдалануу же аларды жок кылуу 
же болбосо жалган жасоо

Техникалык абалы же жабдуулары жол кыймылынын эрежелерине, жол кыймылынын 
коопсуздук стандарттарына же техникалык эксплуатациялоого ылайык келбеген 
транспорт каражаттарын жолго чыгаруу эрежелерин бузуу

Транспорт каражаттарын оңдоодо жол кыймылынын коопсуздук эрежелерин, ченемдерин же 
стандарттарын бузуу

Автомобиль жолдорун, көчөлөрдү, темир жол өткөөлдөрүн, жол курулмаларын курууда, 
оңдоодо же күтүүдө транспорт каражаттарын же алардын тетиктерин, же болбосо 
аларды кошумча жабдуудагы башка предметтерди оңдоодо жол кыймылынын 
коопсуздук эрежелерин, ченемдерин же стандарттарын бузуу

Каттамдык такси же шаар аралык же болбосо эл аралык ташуулар режиминде 
иштегендердин транспорт каражаттары менен ташылуучу адамдардын санына карата 
талаптарды айдоочунун бузуусу же ташуу келишими же болбосо каттамдын паспорту 
болбогондо

"Ташуучунун жүргүнчүлөрдүн алдындагы жарандык жоопкерчилигин милдеттүү 
камсыздандыруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын бузуу же 
аткарбоо

Айдоочунун жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелеринин ар бир смена сайын рейске чыгар 
алдындагы медициналык кароодон өтүү же рейске чыгар алдындагы транспорт 
каражаттарынын техникалык абалын контролдон өткөрүү бөлүгүндөгү эрежелерди 
бузуусу

Эл аралык автомобилдик ташууларды жүзөгө ашыруунун, айдоочулардын иш режимин 
же болбосо эс алуусун каттоонун контролдоочу түзүлүштөрү (тахографтары) болбогон 
же бузук болгон, же алардын эс алуу же иштөө режимдерин ар күнү каттоочу 
баракчаларынын жок болгон бөлүгүндөгү эрежелерин бузуу

Транспорт каражаттарын каттаган мамлекетти таанытуучу белгилери жок эл аралык 
автомобилдик ташууларды жүзөгө ашыруу
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