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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын  

18-сентябрындагы № 489 “Интеллектуалдык менчик жаатындагы 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мүлктүк укуктарды 

жамааттык негизде башкаруучу уюмдарга коюлуучу минималдуу 

талаптар жана алардын ишин контролдоо жөнүндө жобону бекитүү 

тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 

жөнүндө 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-

сентябрындагы № 489 “Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик орган тарабынан мүлктүк укуктарды жамааттык 

негизде башкаруучу уюмдарга коюлуучу минималдуу талаптар жана 

алардын ишин контролдоо жөнүндө жобону бекитүү тууралуу” токтомуна 

төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

 - жогоруда аталган токтом менен бекитилген Интеллектуалдык 

менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан 

мүлктүк укуктарды жамааттык негизде башкаруучу уюмдарга коюлуучу 

минималдуу талаптар жана алардын ишин контролдоо жөнүндө жободогу:  

 - 1-главанын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

 «1. Уюмдун ишин жүзөгө ашырууга укук берүү жөнүндө арыз берүү 

жана кароо»;  

 - 1-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

 «1. Уюмдун ишин жүзөгө ашырууга укук алуу үчүн уюм ыйгарым 

укуктуу органга жеке кайрылуу, почта байланыш уюму аркылуу же 

ыйгарым укуктуу органдын электрондук почтасынын расмий дарегине 

электрондук кайрылуу жөнөтүү аркылуу арыз берет.»; 

 - 2-пункттун: 

 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

 «1) уюмдун аталышы, анын каттоо маалыматтары, анык дареги;»; 

 2-пунктчадагы «арыз ээси башкарууну ниеттенген» деген сөздөр 

«уюм башкарууну ниеттенген » деген сөз менен алмаштырылсын; 

 төмөнкүдөй мазмундагы 3-пунктча менен толукталсын: 

 «3) ыйгарым укуктуу жактын колу жана уюмдун мөөрү.»; 
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 - 3-пункттун: 

 3-пунктчадагы «арыз ээси» деген сөздөр «уюмдун мөөрү менен» 

деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

 4-пунктчадагы «арыз ээсинин» деген сөздөр «уюмдун» деген сөз 

менен алмаштырылсын; 

- 4-пункттагы: 

«2 нускада, кагаз жүзүндө, ошондой эле электрондук форматта,» 

деген сөздөр алып салынсын;  

экинчи сүйлөм алып салынсын; 

 төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Уюм электрондук түрдө кайрылган учурда, ушул Жобонун 2 жана 

3-пунктунда аталган документтердин сканирленген түп нускаларын 

жиберет.»; 

 - 5-пункттун: 

 биринчи абзацындагы «кабыл алууда» деген сөздөр «алууда» деген 

сөз менен алмаштырылсын; 

 биринчи абзацтан кийин төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен 

толукталсын: 

 «Ыйгарым укуктуу органдын электрондук почтасына арыз жөнөткөн 

учурда, арыз ээсине тиркелген документтер менен арызды алгандыгы 

жөнүндө кабарландыруу жөнөтүлөт.»; 

 үчүнчү абзацтагы: 

«атайын түзүлгөн» деген сөздөр алып салынсын;  

 «комиссиянын» деген сөзгө чейин «мүлктүк укуктарды жамааттык 

башкаруу боюнча ишти жүзөгө ашырууга укук берүү жөнүндө арыздарды 

карап чыгуу боюнча» деген сөздөр менен толукталсын; 

 - 6-пункттун: 

 биринчи абзацындагы «орган» деген сөздөн кийин «арызды каттаган 

күндөн тартып» деген сөздөр менен толукталсын; 

 экинчи абзацтагы: 

 «берген же берилгени жөнүндө кабарлоо менен заказдык почта 

аркылуу жөнөткөн» деген сөздөр «жөнөткөн» деген сөз менен 

алмаштырылсын; 

 - 7-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

 «Уюмдун ишин жүзөгө ашырууга укук берүү жөнүндө арыз 

Комиссиянын жыйынында уюмдун өкүлүнүн катышуусу менен каралат.»; 

 - 8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

 «Комиссия жөнүндө жобо, анын жеке жана сандык курамы ыйгарым 

укуктуу орган тарабынан бекитилет. 
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Комиссиянын курамына ыйгарым укуктуу органдын өкүлдөрү, 

ыйгарым укуктуу органга арызды караган учурга чейин алардын мүлктүк 

укуктарын жамааттык негизде башкаруу боюнча ыйгарым укуктарын 

өткөрүп берген авторлор жана чектеш укуктар ээлери кирет.»; 

- 9-пункттун: 

биринчи абзацынын: 

расмий тилдеги тексттин экинчи сүйлөмүндөгү «решения» жана 

«принимаются» деген сөздөр ылайыгына карата «решение» жана 

«принимается» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

 үчүнчү сүйлөмүндөгү «Добуштар тең экиге бөлүнгөн учурда» деген 

сөздөр «Добуштар бирдей болгон учурда» деген сөздөр менен 

алмаштырылсын; 

биринчи абзацтан кийин төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен 

толукталсын: 

 «Комиссиянын жыйыны комиссиянын мүчөлөрүнүн биргелешкен 

катышуусу менен же видеоконференция шарттамында электрондук 

коммуникация аркылуу өткөрүлөт.»; 

 - 10-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

 «Комиссия жыйындын жыйынтыгы боюнча ыйгарым укуктуу 

органдын жетекчисине уюмдун ишин жүзөгө ашырууга укук берүү же 

укук берүүдөн баш тартуу жөнүндө комиссиянын чечимин киргизет, ал 

ыйгарым укуктуу органдын жетекчиси тарабынан бекитилет. »;   

- 11-пункттун: 

биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

«Уюмдун ишин жүзөгө ашырууга укук берүү жөнүндө арыз берген 

уюмдарга карата төмөнкүдөй талаптар коюлат:»; 

1-пунктчадагы: 

 «макулдугун жазуу жүзүндө» деген сөздөр «ыйгарым укуктуу орган 

тарабынан белгиленген түрдө макулдугун алуу» деген сөздөр менен 

алмаштырылсын; 

7-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

 «7) уюмдун Байкоочу кеңешин - анын аткаруу органдарынын ишин 

контролдоочу уюмду башкаруунун коллегиялык органын түзүү;»; 

- 12-пункттун: 

биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

«3 (үч) жылдан бери үзгүлтүксүз иш жүргүзүүгө укук алган 

уюмдарга төмөнкүдөй кошумча талаптар коюлат:»; 

төмөнкүдөй мазмундагы 7 жана 8-пунктчалар менен толукталсын: 

«7) автордук сыйакыны чогултуу, бөлүштүрүү жана төлөө процессин 

автоматташтыруу үчүн пайдаланылган чыгармалардын эсебин алуунун 

автоматташтырылган системасынын болушу; 
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8) ыйгарым укуктуу органдын ушул пункттун 7-пунктчасында 

аталган автоматташтырылган системада камтылган дайындарга 

тоскоолдуксуз жетүү мүмкүнчүлүгүн берүү.»; 

 - 13-пункт төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын: 

 «Ыйгарым укуктуу органдын талабы боюнча уюм белгиленген 

мөөнөттө суралган маалыматты берүүгө милдеттүү.»;  

 - 18-пункттун биринчи абзацындагы «Уюм макулдук» деген сөздөр 

«Уюм ишин жүзөгө ашырууга укук» деген сөздөр менен алмаштырылсын; 

- 19-пункттун: 

биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкүдөй редакцияда 

баяндалсын: 

 «Текшерүүгө документтерди ыйгарым укуктуу органга жыл сайын, 

отчеттук мезгилден кийинки айдын 5ине чейин берүү зарыл. Текшерүү 

үчүн төмөнкү документтерди берүү зарыл:»; 

 8-пунктча төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

«8) өз функцияларын ишке ашыруу боюнча андан ары иштөөнүн 

планы;»; 

10-пунктчадагы «мүлктүк укуктарды жамааттык башкаруу боюнча» 

деген сөздөр алып салынсын;  

- төмөнкүдөй мазмундагы 19
1
-пункт менен толукталсын: 

«19
1
. Эгер ушул Жобонун 19-пункту менен каралган документтерди 

текшерүү процессинде документтер ушул Жобонун талаптарын бузуу 

менен берилгендиги аныкталса, ыйгарым укуктуу орган уюмга суроо-

талапты алган учурдан тартып 10 жумушчу күндүн ичинде аныкталган 

кемчиликтерди жоюуга жөнөтөт.»; 

- 21-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

 «21. Уюмдун иши төмөнкүдөй учурларда токтотулушу мүмкүн: 

1) уюм ыйгарым укуктуу орган тарабынан белгиленген мөөнөттө 

бузууларды жойбосо; 

2) ыйгарым укуктуу органга белгиленген мөөнөттө уюмдун иши 

жөнүндө отчѐт бербесе; 

3) уюмдун аларга Кыргыз  Республикасынын мыйзамдары менен 

коюлган талаптарга ылайык келбегендиги келип чыкса; 

4) уюм ишти жүргүзүүдөн ыктыярдуу баш тартуу жөнүндө арыз 

берсе; 

5) ыйгарым укуктуу органга көз көрүнө жалган маалыматтарды 

камтыган жылдык отчѐтту берсе; 

6) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка 

учурларда.»; 

 - 22-пункт алып салынсын;  

- 23-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 
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«23. Уюм ыйгарым укуктуу органдын чечимине, иш-аракетине же 

аракетсиздигине административдик иш чөйрөсүндөгү мыйзамдарга 

ылайык ыйгарым укуктуу орган тарабынан чечим берилген же иш-аракет 

жасалган күндөн тартып 30 (отуз) күндүн ичинде административдик (сотко 

чейинки) тартипте каршы пикирин билдире алат. 

Каршы пикирлер мүлктүк укуктарды жамааттык башкаруунун 

маселелери  боюнча каршы пикирлерди кароо боюнча комиссиянын 

(мындан ары – каршы пикирлерди кароо боюнча комиссия) жыйынында 

каралат. 

Каршы пикирлерди кароо боюнча комиссия жөнүндө жобо жана анын 

иш тартиби ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилет. 

Каршы пикирлерди кароо боюнча комиссиянын чечими менен макул 

болбогон учурда, уюм сот органдарына кайрылууга укуктуу.». 

2. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн 

өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 

 Премьер-министрдин 

 милдетин аткаруучу, 

биринчи вице-премьер-министр           А. Новиков 


