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Ширин Бурханованын « Өзбекистан Республикасында лицензия
системасын ҳақимшилик-ҳуқықый тәртиплестириӯ машқаласы»
темасындағы магистрлик диссертациясының
АННОТАЦИЯСЫ
Теманың
тийкарланыуы
ҳәм
актуаллығы.
Өзбекистан
Республикасында
лицензияластырыў
системасы,
лицензияластырыў
процесслери, лицензияластырыўшы органлар, лицензия даўагерлери ҳәм
лицензиатлар арасындағы өз-ара мүнәсибетлер қурайды.
Жумыстың мақсети ҳәм ўазыйпалары. Лицензияластырыў
ҳәкимшилик-ҳуқықый тәреплерин жетилистириўге қаратылған усыныс ҳәм
корсетпелерди ислеп шығыўдан ибарат.
Изертлеўдиң объекти ҳәм предмети. Лицензияластырыў системасын
тәртипке салыўшы норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер, лицензияластырыўшы
органлардың исбилерменлик хызмети түрлерин лицензияластырыў, сондайақ, лицензия даўагерлери ҳәм лицензиатлардың лицензияластырыў
талаплары ҳәм шәртлерине әмел етиўин тәмийинлеў бойынша жумыслары
қурады.
Изертлеўдиң усыллары. Изертлеўди әмелге асырыўда системалылық,
машқалалы-мақсетли, салыстырмалы-ҳуқықый ҳәм илимий билиўдиң басқа
усылларынан пайдаланылды.
Изертлеўдиң нәтийжелериниң илимий жақтан жаңалық дарежеси-лицензияластырыӯ системасын тәртипке салыӯшы
нызамшылықка
киргизилген өзгерислерди изертлеӯ, ҳуқықий ретлестириў механизминдеги
қайшылықларды сапластырыў; лицензияластырылған жумыс түрлерин
унификация қылыӯ ҳәм лицензияластырыӯ менен байланыслы ҳуқуқий
қатнасықларды тәртипке салыӯшы нызамлылықты кодификацияластырыӯ
бойынша усыныслар ислеп шыгыӯ.
Изертлеў нәтийжелериниң әмелий әҳмийети ҳәм усынылыўы.
Изертлеӯ барысында ислеп шығылған усыныслар лицензияластырыӯшы
уйымлар жумысының нәтийжелилигин асырыӯда, топланған мағлыўматлар
әмелий сабақларда, семинарларда оқыў қолланбаларға қосымша материал
ретинде пайдаланыўға имканият береди.
Магистрлик диссертацияның дүзилиси ҳәм көлеми. Диссертация
кирисиў, алты параграфты өз ишине алған үш бап, жуўмақлаў ҳәм
пайдаланылған әдебиятлар дизиминен ибарат.
Жумыстың тийкарғы нәтийжелери. Илимий талықлаў тийкарында
лицензияластырыӯ менен байланыслы ҳуқуқий қатнасықларды тәртипке
салыӯшы нызамлылықты жетилистириӯ бойынша усыныслар ислеп
шығылыӯы.
Жуўмақ ҳәм усыныслардың улыўмаластырылған сыпатламасы.
Лицензияластырыўдың теориялық тийкарларын изертлеў; хызмет түрлерин
лицензиялаў
үстинен
жәмийетлик
қадағалаўды
әмелге
асырыӯ
жөнелислерине арналған нормаларды киргизиӯ; лицензиялардың бирден-бир
мәмлекетлик электронлық реестрин ислеп шығыӯ.
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КИРИСИЎ
Диссертация темасының әҳмийетлилиги ҳәм зәрүрлиги. Дүньяда
мәмлекеттиң

ҳәкимшилик-ҳуқықый

тәртипке

салыў

қуралларын

қолланыўдың нәтийжелилигин арттырыўға итибар қаратылып, атап айтқанда,
лицензияластырыў процесслериниң анықлығын тәмийинлеў, формасы ҳәм
көрип шығыў мүддетлерин оптималластырыў, лицензиялаў процесслерин
әпиўайыластырыў, хызметтиң лицензияланған түрлерин унификациялаў,
лицензия даўагерлери ҳәм лицензиялаўдың ҳуқық ҳәм мәплерин қорғаў
усылларын кеңейтиў, лицензия бериў функцияларын орайластырмаў,
лицензияластырыў

процесслерине

заманагөй

мәлимлеме-коммуникация

технологияларының енгизилиўин және де кеңейтиў айрықша әҳмийетке ийе
болмақта.
Ғәрезсизлик

жылларында

мәмлекетимизде

лицензияластырыўға

байланыслы мүнәсибетлерди ҳуқықый тәртипке салыў мақсетинде жүзге
жақын

ҳәкимшилик-ҳуқықый

лицензияластырыў

тәртиби,

ҳүжжетлер
шәртлери,

қабыл

талаплары,

етилип,

оларда

процесслери

ҳәм

лицензияластырылатуғын хызмет түрлери белгилеп берилди. Заманагөй
талапларға жуўап бермейтуғын рухсат бериўши ҳүжжетлер, лицензия
түрлери

бийкар

етилди

ҳәм

де

рухсат

бериў

тәртип-қағыйдалары

оптималластырылды.
Дүньяда

лицензияластырыўға

товар, жумыс

ҳәм

хызметлердиң

қәўипсизлигин кепиллеўши әҳмийетли ҳәкимшилик-ҳуқықый тәртипке
салыў қуралы сыпатында қатнас жасалып, оны реформалаў менен бир
қатарда лицензия даўагерлери ҳәм лицензиялардың ҳуқық ҳәм мәплерин
тәмийинлеў мақсетинде, мәмлекеттиң тәртипке салыў функцияларының
тәсир шеңберин оптималластырыў, атап айтқанда, лицензияланатуғын
хызмет түрлерин кемейтиў, лицензияластырыў процесслерин жетилистириў,
исбилерменлик хызмети түрин лицензияластырылатуғын тараўлар қатарына
киргизиўдиң критерияларын раўажландырыў, лицензияластырыў талаплары
ҳәм шәртлерине бойсынылыўы үстинен жәмәәтшилик қадағалаўын әмелге
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асырыўдың бағдарлары ҳәм формаларын белгилеў менен байланыслы
машқалалардың илимий шешимин табыў әҳмийетли есапланбақта.
«Биз

ушын

ең

қыйын

машқалалардан

бири

–

мәмлекеттиң

функциялары менен ӯәкилликлери ҳәдден тысқары орайласып кеткени болып
табылады, -деди Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев
Олий Мажлиске Мүрәжатинде. Мысалы, хәзирги ӯақытта 64 лицензия түри
бар болса, соннан 21 Министрлер Кабинети ҳәм 40 орайлық ведомствалар
тәрепинен бериледи. Бул лицензиялардың үшеӯи ӯәлаят ҳәкимликлери ҳәм
тек ғана биреӯи район ҳәкимликлери ӯәкиллигине тийисли болып табылады.
Ундай жағдайды рухсат бериӯге байланыслы ҳүжжетлерди рәсмийлестириӯ
тараӯында да бақлаӯ мүмкин.»1
Рухсат бериӯге байланыслы 220 ҳүжжеттен тек ғана 11 районларда
ямаса қалаларда алыӯ мумкин. Қалған 209 ушын республика ҳәм ӯәлаят
уймларына мүрәжат етиӯге

туӯра

келеди. Сол ушын мәмлекетлик

басқарыӯды ҳәдден тыс орайластырыӯдан ӯаз кешиӯ зәрүр.
Өзбекистан

Республикасының

Ҳәкимшилик

жуўапкершилик

ҳаққындағы кодекси (1994), «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
ҳаққында»ғы Нызамы (2000), Өзбекистан Республикасы Олий Мажлисиниң
«Әмелге

асырылыўы

ушын

лицензиялар

талап

етилетуғын

хызмет

түрлериниң дизими ҳаққында»ғы қарары (2001), Өзбекистан Республикасы
Президентиниң 2012-жыл 16-июльдеги ПП-4453-санлы «Статистикалық,
салық, финанс есабатларын, лицензияланатуғын хызмет түрлерин ҳәм рухсат
бериў

тәртип-қағыйдаларын

ҳаққында»ғы,

2014-жыл

түп-тийкарынан

7-апрельдеги

қысқартыў

ис-илажлары

ПП-4609-санлы

«Өзбекистан

Республикасында инвестиция ықлымы ҳәм исбилерменлик орталығын
буннан былай да жетилистириўге байланыслы қосымша ис-илажлар
ҳаққында»ғы, 2015-жыл 15-майдағы ПП-4725-санлы «Жеке мүлк, киши
бизнес ҳәм жеке исбилерменликти исенимли қорғаўды тәмийинлеў, оларды
1

Өзбекистан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевтиң Олий Мажлиске Мүрәжаты.-«Еркин
Қарақалпақстан», 23 декабрь 2017 ж.
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жедел раўажландырыў жолындағы тосқынлықларды сапластырыў исилажлары

ҳаққында»ғы,

2014-жыл

5-октябрьдеги

ПП-4848-санлы

«Исбилерменлик ҳәрекетиниң жедел раўажланыўын тәмийинлеўге, жеке
мүлкти ҳәр тәреплеме қорғаўға ҳәм исбилерменлик орталығын сапа жағынан
жақсылаўға байланыслы қосымша ис-илажлар ҳаққында»ғы пәрманлары,
Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2002-жыл 28-июньдеги
236-санлы

«Хызметтиң

Өзбекистан

айырым

Республикасы

ҳаққында»ғы

қарары

ҳәм

түрлерин

Нызамын
тараўға

лицензиялаў

әмелге

ҳаққында»ғы

асырыў

байланыслы

ис-илажлары

басқа

да

нызам

ҳүжжетлериниң орынланыўын анық дәрежеде әмелге асырыўға усы
диссертациялық изертлеў хызмет етеди.
Өзбекистан Республикасы Президентиниӊ 2018-жылы 22-январьда
“2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдыӊ бес
баслы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын “Жедел исбилерменлик,
инновациялық идеяларды қоллап-қуўатлаў жылы”нда әмелге асырыўға
тийсли мәмлекетлик дәстүр ҳаққында”ғы ПФ-5308-санлы Пәрманына
муўапық, лицензия ҳәм рухсат бериў тәртиби санын басқышпа-басқыш
қысқартыў,

жәмәәтшилик

бақлаўы,

өзин-өзи

тәртипке

салыў,

сертификациялаў, аккредитациялаў, пуқаралық ҳуқықый жуўапкершиликти
қамсызландырыў, техникалық тәртипке салыў ҳәм басқа да усыллардан кеӊ
пайдаланыў сыяқлы ислерди әмелге асырыў мәселелерине айырықша дыққат
аўдарды.
Сол

қатарда,

мәмлекет

коммуникациялық-технологияларын

басқарыў
енгизиў,

процессине
сондай-ақ,

заманагөй

лицензия

ҳәм

рухсат бериў қәсийетине ийе болған ҳүжжетлерди бериўде мекемелер аралық
бирге ислесиў механизмлеринен, буннан тысқары, “бир айна” принципинен,
еӊ дәслеп, Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги жанындағы
Мәмлекетлик хызметлер агентлигиниӊ қурамлық бөлимлери арқалы кеӊ
пайдаланыўды шөлкемлестириў ислери алып барылмақта.
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Соныӊ менен бирге, Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги,
Экономика

министрлиги,

Қаржы

министрлиги,

Меншиклестирилген

кәрханаларға көмеклесиў ҳәм бәсекени раўажландырыў мәмлекет комитети,
Саўда-санаат палатасы, басқа да мәпдар

министрлик ҳәм мекемелердиӊ

2018-жыл 1-июньдан баслап исбилерменлик искерлиги тараўындағы рухсат
бериў

ҳәм

линцензияланатуғын

искерликлердиң

айырым

түрлерин

бирлестириў жолы менен бийкар етиў, лицензия ҳәм рухсат бериў
қәсийетине ийе болған хүжжетлердиӊ рәсмийлестириў мүддетин қысқартыў
ислерин

шөлкемлестириўге

қаратылған

кеӊ

көлемли

ислер

әмелге

асырылмақта.
2018-жылдыӊ 11-апрель сәнесинде Президентимиз Ш. Мирзиёев
тәрепинен “Исбилерменлик искерлиги тараўындағы лицензия ҳәм рухсат
бериў тәртибин және де қысқарттырыў ҳәм әпиўайыластырыў, сондай-ақ,
бизнес жүритиў шәрт-шәраятларын жаксылаў шара-иләжлары ҳаққында”ғы
Пәрманы жәрияланды. Онда 2017-2021 жылларда Өзбекистан Республикасын
раўажландырыўдыӊ бес баслы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясына
муўапық, республикада мәмлекеттиӊ экономикадағы қатнасын кемейтиў,
исбилерменлик

субъектлериниӊ

ҳуқықларын

қорғаў,

жеке

мүлктиӊ

үстинлигин және де күшейттириў мәселелери бойынша реформалар әмелге
асырыў нәзерде тутылған еди. Сондай-ақ, Пәрманда ўакилликли уйымлар
ортасында лицензия ҳәм рухсат бериў мәселесиндеги ҳүжжетлерди түптен
қысқартыў, оларды әпиўайыластырыў ҳәм ашықлық дәрежесин асырыўға
қаратылған өз-ара бирге ислесиў зәрүр дәрежеде алып барылмай атырғаны
айырықша атап өтилген.
Жоқарыдағы атап өтилген нормативлик ҳүжжетлердиӊ анализи соны
көрсетеди, Өзбекистан Республикасында мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў
механизмлери, лицензия ҳәм рухсат бериў менен байланыслы жүзеге келип
атырған машқалалар әсте-ақырынлық пенен шешилип атыр.
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Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў механизмлери, лицензия ҳәм
рухсат бериў менен байланыслы қатнасықларды тәртипке салыӯшы нызам
ҳүжжетлериң жетилистириӯ усы изертлеӯдиң мақсети болып есапланады.
Изертлеўдиң

объектин

лицензияластырыў

системасы,

Өзбекистан

Республикасында

лицензияластырыў

лицензияластырыўшы органлар, лицензия даўагерлери

процесслери,

ҳәм лицензиатлар

арасындағы өз-ара мүнәсибетлер қурайды.
Изертлеўдиң предметин лицензияластырыў системасын тәртипке
салыўшы норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер, лицензияластырыўшы органлардың
исбилерменлик хызмети түрлерин лицензияластырыў, сондай-ақ, лицензия
даўагерлери ҳәм лицензиатлардың лицензияластырыў талаплары ҳәм
шәртлерине әмел етиўин тәмийинлеў бойынша жумыслары қурады.
Изертлеўдиң

мақсети

лицензияластырыў

ҳәкимшилик-ҳуқықый

тәреплерин жетилистириўге қаратылған усыныс ҳәм корсетпелерди ислеп
шығыўдан ибарат.
Изертлеӯдиң ӯазыйпалары:
- Өзбекистан Республикасында лицензияластырыӯ системасының
ҳәзирги жағдайын үйрениӯ;
- Жумыс турлери бойынша лицензияластырыӯды тәртипке салыӯшы
нормативлик-ҳуқықый

хүжжетлердин

ҳәкимшилик-ҳуқықый

анализин бериӯ;
- Лицензия бериӯ, лицензия бериӯден бас тартыӯ, лицензия мүддетин
созыӯ, тоқтатып қойыӯ, бийкарлаӯ процессини ҳәм әмелиятыны
изертлеӯ;
- Сырт еллердин лицензияластырыӯды әмелге асырыӯ бойынша
тәжрийбесин үйрениӯ;
- Лицензияластырыӯ менен байланыслы ҳуқуқий қатнасықларды
тәртипке

салыӯшы

нызамлылықты

усыныслар ислеп шыгыӯ.
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жетилистириӯ

бойынша

Диссертацияның илимий жаңалығы -лицензияластырыӯ системасын
тәртипке

салыӯшы

изертлеӯ,олардың

нәтийжелилигин

механизминдеги
жумыс

нызамшылықка

қайшылықларды

түрлерин

унификация

киргизилген

баҳалаӯ,

ҳуқықий

сапластырыў;

қылыӯ

өзгерислерди

ҳәм

ретлестириў

лицензияластырылған

лицензияластырыӯ

менен

байланыслы ҳуқуқий қатнасықларды тәртипке салыӯшы нызамлылықты
кодификацияластырыӯ бойынша усыныслар ислеп шыгыӯ.
Машқаланың
системасын

үйренилгенлик

ҳәкимшилик-ҳуқықый

дәрежеси.
тәртипке

Лицензияластырыў

салыўдың

теориялық

тийкарлары, оны әмелге асырыўдың әмелий мәселелери ҳәм де бул
бағдардағы сырт ел мәмлекетлериниң тәжирийбеси жетерли дәрежеде
үйренилмеген. Елимиздиң ҳуқықтаныўшы алымлары – И.А.Хамедов,
И.Исмаилов,

С.М.Адилходжаева,

И.И.Бобоқулов,

Б.И.Исмаилов,

А.А.Ли,

Г.Р.Маликова,

Ф.Х.Рахимов,

Г.Исмаилова,

У.Х.Мухамедов,

А.А.Тулаганов, И.Т.Исмаиловлар тәрепинен Өзбекистан Республикасында
әмелге асырылып атырған ҳәкимшилик реформалар шеңберинде мәмлекет
мәпи ҳәм жеке мәплердиң өз-ара сәйкеслиги, экономика ҳәм жеке
исбилерменлик тараўларындағы социаллық мүнәсибетлердиң қәлиплесиўи
ҳәм раўажланыўы, рухсат бериў тәртип-қағыйдалары, олардың заманагөй
ҳалаты менен байланыслы мүнәсибетлер үйренилген болса, исбилерменлик
хызметиниң

түрлерин

Ш.Ё.Абдуқодиров,
Ж.Ю.Ортиқов,

лицензалиястырыў

М.Э.Абдусаломов,

С.С.Гулямов,

мәселелери

Н.М.Аманов,

С.А.Алимбаев,

А.А.Ананин,

А.У.Давронбеков,

Х.С.Исламходжаев,

Х.Матчанов, К.К.Рашидов, Д.Ж.Суюнова2лардың илимий излениўлеринде
көрип шығылған.
2

Хамедов И.А. Организационно-правовые проблемы, совершенствование систем государстыенного
управления в Республике Узбекистан. Автореф. дисс… д.ю.н. – Т., 2004. – 45 с. Абдусаломов. М-У.Э.
Тадбиркорлар ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг фуқаролик ҳуқуқий усуллари ва муаммолари..
Ю.ф.н.дис… автореферати. – Т., 2003. – 23 б.; Адилходжаева С.М. Эволюция политико-правовых идей
либерализма, проблемы их реализации на современном этапе: вопросы теории и практики. Автореф.дисс…
докт.юрид.наук. – Т., 2003. – 34 с.; Исламходжаев Х.С. Ўзбекистон Республикасида бутунжаҳон савдо
ташкилотига аъзо бўлишининг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари. Ю.ф.д.дисс… автореферати. – Т., 2010. – 40
б.; Исмаилов Б.И. Международные стандарты в области личных прав и свобод человека и национальное
законадельство Республики Узбекистан (проблемы взаимодействия и имплементации). Автореф. дисс…
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Бүгинги күнде лицензияластырыўдың ҳәкимшилик-ҳуқықый тәртипке
салыныўы мәселелери жетерлише исленбегенлиги, лицензияластырылған
хызмет

түрлерин

рәсмийлестириў,
әпиўайыластырыў

унификациялаў,

тоқтатып

турыў,

итияжының

лицензияларды
жуўмақлаў

бар

ҳәм

екенлиги

бериў,

қайта

бийкар

етиўди

лицензияластырыў

системасының ҳәкимшилик-ҳуқықый тәртипке салыныўын жетилистириў
зәрүрлигин тастыйықлайды.
Мәмлекетимизде

лицензияластырыў

системасының

ҳәкимшилик-

ҳуқықый тәреплерине байланыслы өз алдына изертлеў алып барылмаған.
Изертлеў
дедукция,

усыллары.

системалы

жантасыў,

салыстырмалы-ҳуқықый,
мағлыўматларды

ҳәм

Изертлеў

даўамында

социологиялық

формаль-юридикалық
хызмет

түрлерин

улыўмаластырыў,
сораўлар

анализ,

өткизиў,

статистикалық

лицензияластырыў

бойынша

материалларды анализлеў методларынан пайдаланылған.
Изертлеўдиң илимий әҳмийети соннан ибарат, ондағы илмий-әмелий
жуӯмақлар алдындағы илимий жумысында, нызам доретиӯшилик, ҳуқық
қолланыӯ әмелиятта, ҳакимшилик ҳуқық, финанс ҳуқықы пәнлерин илмийтеориялық жақтан байытыӯға хызмет етеди. Изертлеӯ нәтийжелеринен жаңа
илимий изертлеӯлер алып барыӯда пайдаланыӯ мүмкин
Диссертацияның
шығылған

усыныслар

әмелий

әҳмиети.

Изертлеӯ

лицензияластырыӯшы

барысында

уйымлар

ислеп

жумысының

нәтийжелилигин асырыӯда, топланған мағлыўматлар әмелий сабақларда,
семинарларда оқыў қолланбаларға қосымша материал ретинде пайдаланыўға
имканият береди.
Изертлеӯ нәтийжелериниң жәриялылығы. Диссертация темасы
бойынша 2 тезис баспадан шықты.
Магистрлик диссертацияның дүзилиси ҳәм көлеми. Диссертация

д.ю.н. – Т., 2006. – 45 с.; Маликова Г.Р. Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш институтининг конституциявий
(ҳуқуқий) асосларини такомиллаштириш муаммолари. Ю.ф.д… дисс. автореферати. – Т., 2009. – 33 б.;
Мухамедов Ў.Х. Ўзбекистон Республикасида қонунчиликни такомиллаштииришнинг назарий ва амалий
муаммолари. Ю.ф.д…. дисс. автореферати. – Т., 2010. – 45 б.
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кирисиў, алты параграфты өз ишине алған үш бап, жуўмақлаў ҳәм
пайдаланылған әдебиятлар дизиминен ибарат.
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I БАП. ЛИЦЕНЗИЯЛАУ СИСТЕМАСЫН НОРМАТИВЛИКХУКЫКЫЙ ТАРТИПКЕ САЛЫУ
§1.1. Лицензиялаў системасын норматив-ҳуқықый тәртипке салыў
Өзбекстанда әмелге асырылып атырған реформалар лицензиялаў
системасының

ҳәкимшилик-ҳуқықый

өзгертилиўин

талап

нызамшылықты

етти.

институты

Ғәрезсизлик

модернизациялаў

сыпатында

жылларында

лицензиялаў

қайта

өткерилген

системасын

ҳуқықый

тәртипке салыўдың жаңа усылларын сынап көриў ҳәм лицензиялаў
тараўында ҳуқық әмелияты тәжирийбесин комплекс есапқа алыў имканиятын
туўдырды.
Өзбекстан Республикасының биринши Президенти Ислам Каримов
былай деген еди: «…Елимизде өткен жыллар даўамында базар экономикасы
тараўындағы өзгерислердиң исенимли нызамшылық базасын қәлиплестириў
бағдарында әмелге асырылған үлкен жумыслар ҳеш кимге сыр емес, әлбетте.
Булардың барлығын атап өткен ҳалда, ҳәрекеттеги нызамларымыздың
көпшилигин

оларды

қатнасықларының

қолланыў

әмелияты

раўажланыўының

ҳәзирги

ҳәм

елимизде

дәўирдеги

жаңа

базар
реал

жағдайынан келип шығып, айрықша түрде қайта көрип шығыў керек»3.
Бизиң елимизде лицензиялаў жәмийеттиң ҳәр қыйлы тараўларында
жүзеге келген жәмийетлик қатнасықларға мәмлекеттиң тәсирин тәртипке
салыў ушын енгизилген. Ҳәкимшилик-ҳуқықый тәртипке салыў ҳәр қыйлы
формаларда, соның ишинде экономика тараўында мәмлекетлик сиясатты
турмысқа

енгизиў

бойынша

мәмлекетлик

ҳәкимият

уйымларының

функциялары ҳәм ўазыйпаларында жүзеге шығады. Буннан тысқары,
исбилерменлик ҳәрекетин лицензиялаў аспектлерин изертлеген С.Соболь
былай есаплайды, «исбилерменлик ҳәрекетин лицензиялаўды ҳуқықый
тәртипке салыўдың жетиспеўшилиги бул институттың улыўма түсиник
3

Каримов И.А. Дальнейшее углубление демократических реформ и формирование гражданского
общества основной критерий развития нашей страны. Т.19. – Т., 2011. – С.34-97.
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аппаратының жоқлығында да жүзеге шығады, бул оны әмелий қолланыўда
белгили дәрежеде қыйыншылықларды келтирип шығарады»4. Бул жерде
С.Собольдың ҳақ екенин тән алыў керек. Жоқарыда айтылғанларға қосымша
ретинде Ю.Н.Мильшинниң пикирин келтириў керек, ол «…лицензиялаўдың
ҳуқықый режими ҳәрекетлериниң шегараларын орнатыў әҳмийетли пайыт
болып табылады»5, деп тастыйықлайды.
Бизиң пикиримизше, лицензиялаў тараўларын қысқартыў ямаса
кеңейтиў ҳаққындағы пикирлерге қатты исенип қалыўға болмайды. Себеби,
экономикада жәмийетлик қатнасықлардың өзгериўи менен жәмийеттеги
хызметлердиң айырым түрлери хызметтиң лицензияланатуғын түрлери
дизиминен өшип кетеди, ал, жаңалары оған қосылады, сондай-ақ, бул
процесслер турақлы түрде өзгерип ҳәм раўажланып барады. Соның менен
бир ўақытта исбилерменлик ҳәрекетин ҳәкимшилик-ҳуқықый тәртипке салыў
зәрүр, ҳәм бул жәмийетте жүз берип атырған экономикалық, социаллық,
сиясий, тарийхый ҳәм басқа да процесслерди тастыйықлайды.
Лицензиялаў тараўындағы ҳуқықый мүнәсибетлер дереги системасына
ҳәкимшилик ҳуқықтың улыўма нормалары, пуқаралық ҳәм хожалық
ҳуқықының тийкарғы ҳүжжетлери, сондай-ақ, нызамларда, Өзбекстан
Республикасы Президентиниң Пәрманларында, Министрлер Кабинетиниң
қарарларында беккемленген атқарыў ҳәкимияты уйымлары ҳаққындағы
қағыйдалардың нормалары киреди.
Соның менен бирге, Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2015жыл 15-майдағы «Жеке меншик, киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти
исенимли қорғаўды тәмийинлеў, оларды жедел раўажландырыў жолындағы
тосқынлықларды сапластырыў илажлары ҳаққында»ғы Пәрманында «…Жеке
меншик ҳәм жеке исбилерменликти исенимли қорғаўды тәмийинлеў, оларды
жедел раўажландырыў жолындағы тосқынлықларды сапластырыў бойынша
4

Соболь О.С. Лицензирование предпринимательской деятельности (правовой аспект). Автореф.дис.
… канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 36.
5
Мильшин Ю.Н. Лицензирование на административно-правовой институт. Автореф.дис. … канд.
юрид. наук. – Саратов. 2001. – 20 с.
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илажлар бағдарламасының тастыйықланыўы, …барлық түрдеги дизимге
алыў, рухсат бериў ҳәм лицензиялаў, сондай-ақ, сыртқы экономикалық
жумысты әмелге асырыў менен байланыслы тәртип-қағыйдаларды еле де
әпиўайыластырыў»6 белгиленген.
Өзбекстанлы алым А.У.Давранбеков Өзбекстан Республикасында
минерал шийки затларды барлаў, қазып алыў, сондай-ақ, излеў тараўында
жеке меншик мүнәсибетлерин изертлеў ҳәм ҳуқықый тәртипке салыўда
төмендегилерди тастыйықлайды, жер асты байлықларынан пайдаланыўда
мүлк қатнасықларының ҳуқықый аспектлери, сондай-ақ, минерал шийки
затты барлаў ҳәм қазып алыўға ҳуқықларды қолға киргизиў ҳәм тоқтатыў,
яғный, лицензия алыў толық ашылмаған7.
Жер асты байлықларын пайдаланыўды лицензиялаў институтын
изертлеген сырт елли алым Теплов О.М. былай деп тастыйықлайды, «…
юридикалық

әдебиятта

жер

асты

байлықларынан

пайдаланыў

мүнәсибетлерин ҳуқықый тәртипке салыў мәселелери тийкарынан таў
нызамшылығын, жер асты байлықларына мәмлекетлик мүлкти, жер асты
байлықларынан
байлықларының

пайдаланыў
ҳуқықый

эксплуатациялаўды,

ҳуқықының

мазмунын,

режими

ҳәм

пайдалы

минерал-шийки

зат

базасын

жер

қазылма
ислеп

асты

кәнлерин

шығарыўдың

экономикалық ҳәм юридикалық факторларының мазмунын, сондай-ақ, жер
асты байлықларынан ақылға уғрас ҳәм комплексли пайдаланыўды ҳәм
оларды қорғаўды кодификациялаў мәселелери бойынша юридикалық
әдебиятта изертленеди»8.
Өзбекстанлы алым Суюнова Д.Ж. Өзбекстан Республикасында кредит
қатнасықларын

ҳуқықый

тәртипке

салыў

ҳәм

оны

жетилистириў

машқалаларын үйрениўде мынадай жуўмаққа келди, «… исбилерменлик
6

Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению надежной защиты частной
собственности, малого бзнеса и частного предпринимательства, снятию преград для их ускоренного
развития» от 15 мая 2015 года. /Народное слово. – 2015. – 16 мая 2015 года.
7
Давранбеков А.У. Правовое регулирование отношений собственности в сфере поиска, разведки и
добычи минерального сырья в Республике Узбекистан. Автореф.дис. … канд. юрид. наук. – Т., 2007. – 26 с.
8
Теплов О.М. Институт лицензирования пользования недрами в Российской Федерации.
Автореф.дис. … канд. юрид. наук. – М., 1995. – С. 24.
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ҳәрекетиниң белгилери арқалы банк хызметиниң режим өзгешеликлери
анықланады»9.
Жоқарыда айтылғанлардан келип шығып, соны тән алыў керек,
мәмлекетти модернизациялаў шараятында лицензиялаў системасын буннан
былай да реформалаўды терең ҳуқықый анализлеў ҳәм машқалаларды шешиў
жолларын излеў зәрүр. Бул суд-ҳуқық системасын либеризациялаў менен
байланыслы ҳәкимшилик нызамшылықта өткерилген көлемли принципиал
өзгерислерди есапқа алып жүз берген шынлық ҳәм жағдайлардан келип
шығады. Олар елимизде лицензиялаў системасы лицензиялаў тараўындағы
нызамшылық нормаларын бирдейлестириўди талап ететуғынын көрсетти,
бүгинги күнде булар елиўден аслам норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерде
көрсетилген. Буннан тысқары, лицензиялаў процедурасын әпиўайыластырыў,
нызамшылықты тәмийинлеў, бизнес субъектлерин ҳәм жеке исбилерменлик
ҳуқықларын нәтийжели қорғаў илажларын көриў зәрүр, лицензиялаў
ҳаққындағы нызамшылықты терең талқылаў ҳәм түпкиликли қайта көрип
шығыў талап етиледи, бул лицензиялаў мүнәсибетлерин тәртипке салатуғын
барлық

норматив-ҳуқықый

ҳүжжетлерди

толық

инвентаризациялаўды

гөзлейди. Бул ҳәм материаллық, ҳәм процессуал нормаларға бирдей
дәрежеде тийисли. Алдымызға қойылған мақсетлерден келип шыға отырып,
Өзбекстан Республикасында лицензиялаў системасын тәртипке салатуғын
нызамшылық нормаларын контент-талқылаўдан өткердик.
Мәселен,

Өзбекстан

Республикасының

2000-жыл

25-

майдағы

«Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамы хызметтиң
айырым түрлерин лицензиялаў менен байланыслы болған мүнәсибетлерди
тәртипке салатуғын тийкарғы норматив-ҳуқықый ҳүжжет болып табылады,
оның қабыл етилиўи менен лицензияларды бериў, тоқтатып турыў,
сапластырыў ҳәм бийкарлаў бойынша ҳуқықый мүнәсибет параметрлери
белгиленди. Бул нызам менен лицензиялаў мақсети тәрийпленди, тийкарғы

9

Суюнова Д.Ж. Правовые регулирование кредитных отношений в Республике Узбекистан.
Автореф.дис. … док. юрид. наук. – Т., 2012. – С. 17.
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түсиниклер берилди, хызметлердиң лицензияланатуғын түрлерин анықлаў
критериялары белгиленди, лицензиялаўшы уйымлардың ҳәм Министрлер
Кабинетиниң лицензиялаўды әмелге асырыў ўәкилликлери беккемленди,
онда лицензияларды бериў, тоқтатып турыў, созыў, сапластырыў ҳәм
бийкарлаў

тәртиби

ҳәм

процеси

белгиленди.

Бул

оны

Өзбекстан

Республикасы Жоқарғы Советиниң 1992-жыл 21-майдағы «Кәрханалар
(шөлкемлер)

тек

арнаўлы

шуғылланыў

ҳуқықына

рухсатнамалар

ийе

болған

(лицензиялар)

хызмет

түрлери

тийкарында
ҳаққында»ғы

Қарары10нан сезилерли түрде ажыратып турады.
Елимиз

Конституциясы

шахстың

ҳуқық

ҳәм

еркинликлерин

мәмлекеттикинен үстин қойды, бул қәдириятлар ҳәм баҳалаў системасын
қайта көрип шығыўды нәзерде тутады. Солай етип, ҳәкимшилик ҳуқық
институтлары да шахстың (исбилерменлик субъектлериниң) ҳуқық ҳәм
еркинликлерин тәмийинлеў көзқарасынан қарап шығыўы зәрүр.
Көрсетилген усылдың лицензиялаў системасында қолланылыўы соны
көрсетеди, ол шахстың, жәмийеттиң ҳәм мәмлекеттиң ҳуқық ҳәм мәплерин
тәмийинлеў ҳәм қорғаў механизми болып табылады.
Лицензиялаў системасының айрықша белгиси сол, нызамшылыққа
муўапық, лицензиялаў хызметиниң жаңа түрлерин енгизиў тек Өзбекстан
Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарары менен тастыйықланған
лицензияланатуғын хызмет түрлери дизимине өзгерислер киргизилгеннен
кейин ғана мүмкин. Усылайынша, хызметтиң анаў яки мынаў түрлерин
лицензиялаў

зәрүрлиги

ҳаққындағы

мәселеге

анықлық

киргизиледи.

Лицензияланатуғын хызметтиң басқа түрлериниң барлығы соның менен
түсиндириледи,

Өзбекстан

Республикасының

2000-жыл

25-майдағы

Нызамының 2-статьясының 3-бөлиминде ицензиялаў тәртипке салынбаған

10

Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. 1992 г. - №4. Ст. 182. 1993 г. - №1. – ст. 16.
- №2. Ст. ст. 110. 124. - №9. – ст. 330. = 1994 г. - №2. – ст. 51. Ведомости Олий Мажлиса Республики
Узбекистан. 1996 г. - №9. – ст. 144. 1997 г. - №2. Ст. 56. - №9. Ст. 241. 1999 г. - № 1. Ст. 20. (Данное
постановление утратило силу в соответствии с постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от
12 мая 2001 года №222-II) «О перечне видов деятельности, на осуществление которых требуются
лицензии».
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исбилерменлик ҳәрекетиниң тараўлары көрсетилген, лицензиялаў нормасы
оларға тарқатылмайды.
Соның

менен

нызамшылығының
лицензиялаўшы

бирге,

нормалары
уйымлардың

лицензиялаў
менен

тараўында

Министрлер

ўәкилликлери

лицензиялаў

Кабинети

ҳаққындағы

ҳәм

мәселелер

шешилген. Мәселен, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети
лицензиялаў ҳаққындағы қағыйданы тастыйықлаўға ҳәм исбилерменлик
ҳәрекетиниң қандай айырым түрлериниң лицензияланыўын белгилеўге
ҳуқықлы. Усылар менен бирге, лицензиялаўшы уйымлар нызам шығарыў
ўәкиллигине ийе емес, олардың ҳәрекетлери Министрлер Кабинетиниң
хызметтиң конкрет түрлерин лицензиялаўды әмелге асырыў тәртибин
тәртипке салыў бойынша Қарарларының нормалары менен шекеленеди ҳәм
регламентке салынады. Олар тәрепинен лицензия талапларын ҳәм шәртлерин
қадағалаў тек қадағалаўшы уйымлар ҳәм олардың аймақлық бөлимлериниң
жумысларын

муўапықластырыў

бойынша

Республикалық

Кеңестиң

келисими менен ғана әмелге асырылады11. Солай етип, лицензиялаўшы
уйымлардың

лицензиялаў

мүнәсибетлерин

тәртипке

салыўдағы

роли

шекленген.
Буннан тысқары, Нызамда пүткил мәмлекет аймағында лицензия
ҳәрекетлери ҳаққындағы қағыйдалар көзде тутылған, бул кеңисликте
лицензия ҳәрекетлерин ҳуқықый регламентке салыўды билдиреди.
Өзбекстанда

лицензиялаў

системасының

негизин

белгилейтуғын

тийкарғы ҳуқықый ҳүжжетлерге төмендегилерди киргизиў керек: Өзбекстан
Республикасы Олий Мажлисиниң 2001-жыл 12-майдағы «Әмелге асырылыўы
ушын лицензия талап етилетуғын хызмет түрлериниң дизими ҳаққында»ғы
қарары12, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2002-жыл 2111

Закон Республики Узбекистан «О государственном контроле деятельности хозяйствующих
субъектов»\\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1999 г., №1, ст. 8; 2000 г., №5-6, ст. 153;
2001 г., №1-2, ст. 23; 2004 г., №5, ст. 90; 2005 г., №1, ст. 18; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, 2006 г., №3, ст. 119; 2007 г., №12, ст. 598; 2008 г., №12, ст. 640; 2010 г., №9, ст. 336, №12, ст.
474; 2011 г., №9, ст. 248; 2012 г., №12, ст. 336; 2013 г., №10, ст. 263; №ЗРУ–372 от 14 мая 2014 г.
12
Постановление Олий Мажлиса Республики Узбекистан «О перечне ви дов деятельности, на
осуществление которых требуются лицензии» от 12 мая 2001 года \\ Собрание законодательства Республики
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июньдеги «Өзбекстан Республикасының «Хызметтиң айырым түрлерин
лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамын әмелге асырыў бойынша илажлар
ҳаққында»ғы қарары. Бул норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер менен лицензиялаў
хызмети түрлериниң дизими ҳәм хызмет түрлерин лицензиялаўды әмелге
асырыўға ўәкиллиги болған мәмлекетлик (жумысшы) уйымлар белгиленди.
Соны да атап өтиў зәрүр, нызамшылықтың қалған бөлегин Өзбекстан
Республикасы Министрлер Кабинетиниң норматив-ҳуқықый ҳүжжетлери ҳәм
лицензиялаўшы уйымлардың ведомстволық норматив-ҳуқықый ҳүжжетлери
қурайды. Бунда норматив-ҳуқықый ҳүжжетлердиң саны елиўден асып
кетеди, олардың арасында хызметтиң анаў яки мынаў түрин лицензиялаўды
белгилейтуғын ҳуқықый ҳүжжетлер көпшиликти қурайды. Бул ҳүжжетлер
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2002-жыл 21-июньдеги
«Өзбекстан Республикасының «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
ҳаққында»ғы Нызамын әмелге асырыў илажлары ҳаққында»ғы Қарарында
келтирилген. Буннан тысқары, Өзбекстан Республикасының 1992-жыл 9декабрьдеги «Тәбиятты қорғаў ҳаққында»ғы Нызамында13, Өзбекстан
Республикасының
Нызамында14,

1998-жыл

Өзбекстан

24-декабрьдеги

«Реклама

ҳаққында»ғы

Республикасының

2006-жыл

20-июльдеги

«Авторлық ҳуқық ҳәм түрлес ҳуқықлар ҳаққында»ғы Нызамында15, сондайақ, хызметиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққындағы қағыйдаларда
хызметти лицензиялаў нормалары келтирилген. Буннан тысқары, лицензия
қатнасықларын тәртипке салатуғын ҳуқықый ҳүжжетлердиң арасында
Өзбекстан Республикасы Орайлық бинкиниң банк хызметин лицензиялаўға
арналған инструкция ҳәм буйрықларын да атап өтиў мүмкин.
Узбекистан. 2002 г. - № 2. – ст. 14. Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 2003 г. - № 1. - ст.
8. Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2006 г. - № 14. – ст. 110. 2007 г. - № 29-30. – ст.
295. - № 37-38. – ст. 377. 2009 г. - № 37. – ст. 403.
13
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона
Республики Узбекистан «»О лицензировании отдельных видов деятельности» \\ Собрание законодательства
Республики Узбекистан. 2002 г.-№ 11-12. –ст. 97. 2003 г. № 14. – ст. 114. 2004 г. - № 9. – ст. 105. 2006 г. - №
20-21. – ст. 181. - № 22. – ст. 195. - № 36. – ст. 362. 2007 г. - № 7-8. – ст. 68. - № 33-34. – ст. 344. - № 44. – ст.
446. - № 46-47. – ст. 471. 2008 г. - № 40-41. – ст. 412. 2010 г. № 42-43. – ст. 363. 2011 г. - № 7-8. – ст. 65. - №
19. – ст. 189. - № 20-21. – ст. 202. 2012 г. - № 12. – ст. 130. - №. – ст. 507. 2013 г. - № 23. – ст. 302. - № 25. –
ст. 324.
14
Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан. – 1993. - № 1.
15
Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. – 1999. - №1. Ст. 14.
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Елимиздеги

лицензиялаў

системасын

комплексли

үйрениў

мақсетлеринен келип шығып, биз Өзбекстан Республикасы Олий Мажлсиниң
2001-жыл 12-майдағы «Әмелге асырылыўы лицензиялаўды талап ететуғын
хызмет

түрлериниң

дизими

ҳаққында»ғы

Қарарын

ҳәм

Өзбекстан

Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2002-жыл 21-июньдеги «Өзбекстан
Республикасының «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы
Нызамын әмелге асырыў илажлары ҳаққында»ғы Қарарын талқыладық. Олий
Мажлис Қарарында хызметтиң әмелге асырылыўы лицензия талап ететуғын
елиў сегиз айырым түрлери белгиленген (үйрениўдиң көрсеткениндей, оған
он төрт мәрте өзгерислер ҳәм қосымшалар киргизилген). Өз гезегинде,
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2002-жыл 21-июньдеги
«Өзбекстан Республикасының «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
ҳаққында»ғы Нызамын әмелге асырыў илажлары ҳаққында»ғы Қарарына
қосымшада хызметтиң айырым түрлерин әмелге асыратуғын лицензиялаўшы
уйымлардың

дизими,

сондай-ақ,

лицензиялаў

хызметиниң

62

түри

келтирилген. Бизиң пикиримизше, онда хызметтиң ҳәр бири жигирма
лицензиялаўшы уйымға бөлинген айырым түрлериниң дизими сәтли
дүзилген

(бул

норматив-ҳуқықый ҳүжжетке 26

мәрте

өзгерис

ҳәм

қосымшалар киргизилген).
Көринип турғанындай, жоқарыда талқыланған норматив-ҳуқықый
ҳүжжетлердиң қағыйдаларында сезилерли айырмашылықлар бар, мәселен,
олардың биринде лицензиялаў хызметиниң 58 түри көрсетилген болса,
екиншисинде 62 түри көрсетилген, демек, Қарарлардағы әмелге асырылыўы
лицензиялаўды талап ететуғын хызмет түрлериниң дизимлери ҳәр қыйлы.
Бул оларды бир-бирине муўапықластырыў зәрүрлигин келтирип шығарады.
Буннан тысқары, хызметтиң «Кредит бюроларының хызметлери»
сыяқлы лицензияланатуғын түри Өзбекстан Республикасы Министрлер
Кабинетиниң Қарарында улыўма көрсетилмеген.
Олий Мажлис Қарары ҳәм Министрлер Кабинетиниң Қарарындағы
айырмашылықларды соның менен түсиндириў мүмкин, лицензиялардың
19

айырым түрлери әйне лицензиялаў субъекти, яғный, лицензиялаўды орынлаў
жүкленген мәмлекетлик уйым бойынша бир-биринен парқ етеди.
Гезектеги

айырмашылық

мәмлекетлик

емес

билимлендириў

мәкемелериниң хызметине тийисли. Министрлер Кабинетиниң Қарарында
мәмлекетлик емес билимлендириў мәкемелериниң шет тиллерин үйрениў
бойынша

оқыў

курсларын

шөлкемлестириў

шеңбериндеги

хызмети

лицензияланатуғын хызметтиң өз алдына түри деп көрсетилмеген. Соның
менен бир ўақытта Министрлер Кабинетиниң Қарарында ҳәр қыйлы
лицензиялаўшы уйымлардың ўәкилликлеринде бул хызметтиң еки түри
көрсетилген. Мәселен, мәмлекетлик емес билимлендириў мәкемелериниң
хызмети

лицензияланыўы

Министрлер

Кабинети

тәрепинен

әмелге

асырылатуғын хызмет түри сыпатында келтирилген болса, мәмлекетлик емес
билимлендириў мәкемелериниң шет тиллерин үйрениў бойынша оқыў
курсларын

шөлкемлестириў

Республикасы

Министрлер

шеңбериндеги
Кеңеси,

хызмети

ўәлаятлар

ҳәм

Қарақалпақстан
Ташкент

қаласы

ҳәкимиятлары тәрепинен лицензияланады.
Соны да атап өтиў керек, хызметлердиң жоқарыда көрсетилген
түрлерин лицензиялаў тәртиби Өзбекстан Республикасы Министрлер
Кабинетиниң түрли Қарарлары менен тастыйықланған16.
Өзбекстан Республикасы Олий Мажлисиниң Қарарында ҳәм Өзбекстан
Республикасы

Министрлер

Кабинетиниң

Қарарында

тастыйықланған

лицензияланатуғын хызметлер дизиминдеги және бир айырмашылық көтере
саўда

түриндеги

хызметлерге

тийисли.

Өлий

Мажлис

Қарарында

лицензияланатуғын хызметтиң бир түри – көтере саўда көрсетилген болса, өз
гезегинде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң Қарарында ҳәр
қыйлы

лицензиялаўшы

лицензияланатуғын

уйымлар

хызметтиң

астында

еки

16

түри

көтере

саўда

көрсетиледи.

түринде
Мәселен,

Постановление Кабинета Министров Узбекистан № 100 «Положение о лицензировании
деятельности негосударственных образовательных учреждений» от 1 марта 2004. Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан № 169 «Положение о порядке лицензирования деятельности
негосударственных образовательных учреждений в сфере организации учебных курсов по изучению
иностранных языков» от 14 июня 2013.
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лицензияланатуғын хызметтиң «Тутыныў товарлары менен көтере саўда»
түри Қарақалпақстан Республикасы Әдиллик министрлиги, ўәлаятлар ҳәм
Ташкент қаласы Әдиллик басқармалары тәрепинен лицензияланатуғын
Көтере саўда кәрханалары ассоциациясына кириўши аймақлық базалар
тәрепинен әмелге асырылады. Өз гезегинде, «Көтере саўда кәрханалары
ассоциациясына кириўши аймақлық базалар тәрепинен әмелге асырылатуғын
хызметлерден тысқары көтере саўда»ны лицензиялаў районлар (қалалар)
ҳәкимиятлары тәрепинен әмелге асырылады.
Солай етип, Өзбекстан Республикасында лицензияланатуғын хызмет
түрлери

дизимин

тәртипке

салатуғын

тийкарғы

норматив-ҳуқықый

ҳүжжетлердиң нормалары арасында сезилерли айырмашылықлар бар екенин
атап өтиў керек. Бул өз гезегинде, лицензияланатуғын хызмет түрлерин
белгилеўди ҳуқықый тәртипке салыў Өзбекстан Республикасы Олий
Мажлисиниң

Қарары

ҳәм

Өзбекстан

Республикасы

Министрлер

Кабинетиниң Қарарының ҳәр еки дизимин де бир-бирине уқсас етиў ушын
дүзетиўге мүтәж екенлиги ҳаққында сөз етиўге мүмкиншилик береди.
Буннан тысқары, лицензияланатуғын хызметтиң төрт түриниң тәртиби
(банк хызмети, банклер тәрепинен шет ел валютасында операциялар өткериў,
ломбардлар хызмети ҳәм микрокредит шөлкемлериниң хызмети) Өзбекстан
Республикасы Орайлық банкиниң қарарлары ҳәм шешимлери менен
тастыйықланған.
Буннан тысқары, хызметлердиң айырым түрлерин лицензиялаўды
тәртипке салатуғын норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерди талқылағанда «Кредит
бюроларының хызмети»н лицензиялаў Өзбекстан Республикасының 2011жыл 4-октябрьдеги «Кредит мәлимлемелерин алмасыў ҳаққында»ғы Нызамы
менен әмелге асырылатуғыны мәлим болды.
1.2. Ҳәкимшилик-ҳуқықый тәртипке салыў тийкарында
лицензияланатуғын хызмет түрлерин классификациялаў
Өзбекистанда исбилерменлик ҳәрекети шеңберинде экономикалық ҳәм
жәмийетлик қатнасықлардың нызамлар ҳәм норматив-ҳуқықый ҳүжжетлер
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түриндеги ҳуқықый базасы жаратылған ҳәм ол турақлы жетилистирип
барылмақта. Лицензияланатуғын хызмет тараўы ҳәм түрлери мәмлекетлик
(лицензиялаўшы) уйымлар ҳәм лицензия даўагерлери ямаса лицензия
ийелери (лицензиатлар) арасындағы өз-ара мүнәсибетлерде белгили бир
орынға ийе, буннан келип шығып, оларды топарларға ҳәм тараўларға
классификациялаў зәрүрлиги айқынласады.
Норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерди үйрениў олардың айырымларында
лицензияланатуғын

хызмет

түрлерин

классификациялаўдың

әмелге

асырылғанын көрсетти. Мәселен, Өзбекистан Республикасы Министрлер
Кабинетиниң

2001-жыл

28-июньдеги

«Өзбекистан

Республикасының

«Хызметлердиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамын
әмелге асырыў ҳаққында»ғы Қарарында17 лицензияланатуғын хызмет
түрлери лицензиялаў субъектлери бойынша, яғный, мәмлекетлик ямаса
лицензия бериўге ўәкилликли басқа да уйымлар бойынша келтирилген.
Илимий-изертлеўлердиң

көрсеткениндей,

алымлар

классификация

критерийлерин анықлаў тийкарында лицензияланатуғын хызмет түрлерин
классификациялаўға урынды. Мәселен, А.Джумаходжаев лицензия түрлери
бойынша

лицензиялық

келисимлерди

бир

неше

топарға

классификациялайды: 1) таза лицензия; 2) бир ўақыттағы лицензия; 3) жасқа
байланыслы лицензия; 4) кесилиспели лицензия; 5) мәжбүрий лицензия; 6)
ашық

лицензия;

экономикалық

7)

миннетли

мүнәсибетлердиң

лицензия;
субъектлери

сублицензия18.
сыпатында

Сыртқы

юридикалық

шахслардың ҳуқықый жағдайы мәселелерин изертлеўде Тураев А.А.
юридикалық шахслардың классификациясын ҳәр қыйлы критериялар
бойынша келтиреди: меншик формасы бойынша тийислилиги; хызмет

17

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по реализации Закона
Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 28 июня 2001 г.
18
Джумаходжаев А. Международная защита и лицензирование объектов интеллектуальной
собственности при коммерциализации научно-технической продукци и и инновационных проектов. Т., 2012.
С.131-132.
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мақсети;

шөлкемлестириўшилер

қурамы;

мүлк

ҳуқықының

көлеми;

шөлкемлестириў усыллары; шөлкемлестириў ҳүжжетлериниң характери19.
Сондай-ақ,

сырт

лицензияланатуғын
классификация
Мәселен,

хызмет

түрлери

жеке

елли

ҳәм

алымлар

түрлерин

бойынша

да

ҳәм

өзлериниң

жәмәәтлик

лицензия

түрлерин,

классификациялаў
көзқарасларын

субъектлерди

ҳәм

усынды.

лицензиялаўды

классификациялаў (А.А.Алексеев)20, кредит шөлкеминиң түрине (банклик
ямаса банклик емес кредит шөлкеми), банк хызметлери базарында жумыстың
мүддетине қарай банк операцияларын әмелге асырыў лицензияларын
классификациялаў

(Е.Е.Фролова)21,

классификациялаў:

исбилерменлик

лицензияларды
ҳәрекетиниң

еки

айырым

топарға
түрлерин

(сертификацияланған, таңлап алынған лицензиялар) лицензиялаў; мүлкке
болған айрықша ҳуқықларды үшинши шахсларға бериўге лицензиялар
(мәжбүрий,

ҳуқық

орнатыўшы

лицензиялар)

(О.С.Троценко)22,

лицензияларды төмендеги бағдарлар бойынша классификациялаў: ҳәрекет
етиў мүддети, ҳәрекет етиў аймағы, исбилерменлик ҳәрекети түрлер ин
әмелге асырыў имканиятлары (О.С.Соболь)23, ҳуқық қорғаў уйымларының
(полициялардың) улыўма ҳәм арнаўлы лицензиялаў-бақлаў ўәкилликлерин
классификациялаў (В.И.Сургутское)24, лицензияларды процессуаллық мүддет
ҳәм басқа да тийкарлар бойынша классификациялаў (В.В.Прохоров)25,
сондай-ақ,

басқа

да

(Ю.Н.Мильшин26,

алымлар
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А.С.Калинина27,

Тураев А.А. Правовое положение юридических лиц как субъектов внешнеэкономических
отношений. Автореф. дис. …к.ю.н.- Т., 1999.-С.13.
20
Алексеев А.А. Организационно-правовые основы лицензионно-разрешительной деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации. Автореф.дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – 23 с.
21
Фролова Е.Е. Лицензирование банковских операций как форма государственного регулирования
банковской деятельности (теория, практика, проблемы). Автореф.дис. …канд.юрид.наук. – М, 2004. – С.27.
22
Троценко О.С. Проблемы лицензирования предпринимательской деятельности (гражданскоправовой аспект). Автореф.дис. … канд. юрид. наук. – Екатеринбург., 2005. – С. 28.
23
Соболь А.С. Лицензирование предпринимательской деятельности. Автореф.дис. … канд. юрид.
наук. – М., 2004. – С. 36.
24
Сургутское В.И. Лицензионно- разрешительный надзор милиции. Автореф.дис. … канд. юрид.
наук. – Омск, 2008. – С. 30.
25
Прохоров В.В. Административно-процессуальное основы лицензирования органами внутренных
дел оборота гражданского и служебного оружия. Автореф.дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 32.
26
Мильшин Ю.Н. Лицензирование как административно-правовой институт. Автореф.дис. … канд.
юрид. наук. – Саратов, 2001. – 20 с.
27
Калинина А.С. Правовые основы лицензирования в сфере связи. Автореф.дис. … канд. юрид. наук.
– М., 2009. – 24 с.
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Ж.А.Ионова28, И.В.Ершов29, Ю.К.Валяев30, Т.В.Кувакина31) ҳәр қыйлы
тийкарлар бойынша рухсатнамалардың түрлерин классификациялаўды
усынады.
Алымлардың жоқарыда келтирилген пикирлерин үйрениў тийкарында
төмендеги өзгешеликлерди ажыратып көрсетиў мүмкин, бириншиден,
илимпазлардың басым көпшилиги лицензияларды субъектлерге ғәрезли
түрде (Алексеев А.А., Соболь О.С., Калинина А.С.), лицензияларды ҳуқықый
ҳүжжетлер (Юрьева Ю.С., Фролова Е.Е., Мильшин Ю.Н.) ҳәм ҳәрекет етиў
аймағын тәртипке салыў (Ершова И.В., Кувшина Т.В.) ҳәкимшилик
процедуралар

(Троценко

О.С.,

Морозова

О.В.),

лицензияларды

исбилерменлик ҳәрекетиниң конкрет түрине қарай тәбийғый объектлер ҳәм
экономикалық ресурсларды пайдаланған ҳалда алыўды классификациялайды.
Екиншиден, хызмет түри критерияларын лицензиялаўға киргизиў, сондай-ақ,
лицензияланатуғын хызмет түрлериниң белгиленген критериялар бойынша
классификациялаў сыяқлы мәселелер илимий изертлеў итибарынан шетте
калды.

Үшиншиден,

лицензиялаў

системасын

қәсийетлери

ҳәм

өзгешеликлери бойынша топарларға бөлистириўди белгилеўдиң ҳәр қыйлы
критериялары арқалы классификациялаўдың көп екенлигин тән алыў керек.
Жоқарыда айтылғанларды анализлеў тийкарында, бизиң пикиримизше,
классификация

дегенде

лиценщиялаў

объектлерин

олардың

улыўма

белгилерине қарай класслар, бөлимлер, разрядлар бойынша бөлистириў
түсиниледи.
Лицензияланатуғын хызмет түрлерин классификациялаў тийкарына
бизлер тәрепимизден анаў яки мынаў хызмет түриниң лицензияланатуғын
хызмет түрине қатнасы критериялары анықланды. Буннан келип шығып соны
атап өтиў зәрүр, Өзбекистан Республикасының хызметтиң айырым түрлерин
28

Ионова Ж.А. Правовые проблемы государственной регистрации и лицензирования
предпринимательства. Автореф.дис. … канд. юрид. наук. – М., 1997. – 18 с.
29
Ершов И.В. Лицензирование предпринимательской деятельности (правовой аспект). Автореф.дис.
… канд. юрид. наук. – М., 1998. – 24 с.
30
Валяев Ю.К. Метод разрешения в административном праве. Автореф.дис. … канд. юрид. наук. –
М., 2009. – С. 44.
31
Кувакина Т.В. Ответственность профессиональных участников рынка ценных бумаг. Автореф.дис.
… канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – С. 35.
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лицензиялаўды тәртипке салыўшы әмелдеги нызамшылығында сондай-ақ,
анаў яки мынаў хызмет түрлериниң лицензияланатуғын хызмет түрлерине
қатнасы критериялары тәртипке салынған. Мәселен, «Хызметтиң айырым
түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Өзбекистан Республикасы Нызамының
7-статьясына муўапық «Хызметтиң лицензияланатуғын түрлери қатарына
әмелге асырылыўы пуқаралардың хуқықлары ҳәм нызамлы мәплерине,
денсаўлығына, жәмийет қәўипсизлигине зыян жеткизиўи мүмкин болған ҳәм
тәртипке салып турылыўы лицензиялаўдан тысқары усыллар менен әмелге
асырылўы мүмкин болмаған хызмет түрлери киреди»32. Өзбекистанның
юридикалық энциклопедиясына муўапық, зыян дегенде нызамға қайшы
ҳәрекет ямаса ҳәрекетсизликти әмелге асырыў жолы менен жеткизилетуғын
материаллық, моральлық ямаса физикалық зәлел түсиниледи33. Миллий
қәўипсизлик дегенде суверенитетти, констиуциялық дүзимди, халықтың
тыныш турмысын, шегаралардың қол қатылмаслығын ҳәм аймақтың
пүтинлигин тәмийинлеўге қаратылған илажлар системасы түсиниледи34.
Алымлардың

пикирлерин

үйрениў,

сондай-ақ,

нызамшылық

нормаларын анализлеў нәтийжелери бойынша, бизиң пикиримизше, әмелге
асырылыўы зыян (зәлел) жеткизилиўине алып келиўи мүмкин болған
лицензияланатуғын хызмет түрлерин төмендеги критериялар бойынша
классификациялаў зәрүр:
1) шахстың ҳуқықлары ҳәм мәплери;
2) пуқаралардың денсаўлығы;
3) жәмийетлик тәртип ҳәм қәўипсизлик;
4) жәмийеттиң мораллық негизлери, руўхыйлық ҳәм әдеп-икрамлылық;
5) экономикалық қәўипсизлик;
6) экологиялық қәўипсизлик;
7) мәлимлеме қәўипсизлиги;
32

Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. // Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан. 2000 г. - № 5-6. Ст. 142. 2003 г. - №1. – Ст.8.
Собрание законодательства Республики Узбекистан. – 2006 г. - № 14. – Ст. 110. – 2006 г. - № 41. – Ст. 405.
2011 г. - № 36. – Ст. 363. 2013 г. - № 18. – Ст. 233. 2014 г. - № 50. – Ст. 588. 2015 г. - № 33. – Ст. 439.
33
Ўзбекистон юридик энциклопедияси \ Нашр учун масъул Р.А.Мухитдинов. – Т. 2010. –Б. 196.
34
Ўзбекистон юридик энциклопедияси \ Нашр учун масъул Р.А.Мухитдинов. – Т. 2010. –Б. 113
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8) техникалық қәўипсизлик;
9) миллий қәўипсизлик.
Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2002-жыл 28июньдеги «Өзбекистан Республикасының «Хызметтиң айырым түрлерин
лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамын әмелге асырыў илажлары ҳаққында»ғы
Қарарына муўапық, мәмлекетлик уйымлар (20) ҳәм лицензияланатуғын
хызмет

түрлери

белгиленди.

ҳәм

оларды

Лицезияланатуғын

лицензиялаў
хызмет

уйымларына

түрлерин

бөлистириў

классификациялаўда

оларды анықлаў критерияларынан келип шығып, биз жоқарыда көрсетилген
дизимге тийкарландық. Мәселен, биз лицензияланатуғын хызмет түрлерин
(алпыстан аслам) классификацияладық, олардың нәтийжелери бойынша
төмендегише бөлистирилиўи тийис:
Биринши топар бойынша критерия сыпатында биз «шахстың ҳуқық
ҳәм нызамлы мәплерине зыян жеткизиў қәўпи»н белгиледик. Өзбекистан
Республикасы Президентиниң дурыс атап өткениндей, «… Өзбекистан
тийкарғы бағдар етип демократия қәдириятларын, шахстың ҳуқық ҳәм
еркинликлериниң тәмийинлениўин таңлады»35. Өзбекистан Республикасы
Конституциясының 23-статьясына муўапық, Өзбекистан Республикасында
демократия улыўма инсаныйлық принциплерге тийкарланады, оған муўапық,
инсан, оның өмири, еркинлиги, абырайы, қәдир-қымбаты ҳәм басқа да қол
қатылмайтуғын ҳуқықлары жоқары қәдирият есапланады. Хызметтиң бундай
түрлерине биз «Экранда аудиовизуал шығармаларды таярлаў, тәкирарлаў ҳәм
көрсетиў», «Аудиовизуал шығармалар, фонограммалар ҳәм ЭЕМ ушын
бағдарламаларды көрсетиў, әмелге асырыў ҳәм прокат», «Фонограммаларды
таярлаў»,

«Шет

шөлкемлестириў

тиллерин

үйрениў

шеңберинде

бойынша

мәмлекетлик

емес

оқыў

курсларын

билимлендириў

мәкемелериниң хызмети», «Диний билимлендириў мәкемелериниң хызмети»,
«Баспа

хызмети»,

«Туристлик

хызмет»,

35

«Адвокатлық

хызмет»,

Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условии и гарантии прогресса.
– Т., 1997. С. 146.
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«Ветеринарлық хызмет», «Риэлторлық хызмет», «Ломбардлар хызмети»н
киргиздик.
Соны да айтып өтиў керек, хызметлердиң «Экранда аудиовизуал
шығармаларды

таярлаў,

тәкирарлаў

ҳәм

көрсетиў»,

«Аудиовизуал

шығармалар, фонограммалар ҳәм ЭЕМ ушын бағдарламаларды көрсетиў,
әмелге

асырыў

ҳәм

лицензияланатуғын

прокат»,

түрлери

«Фонограммаларды

бойынша

таярлаў»

лицензияларды

сыяқлы

бериў

ямаса

ҳәрекетлерин тоқтатыў Республикалық «Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық»
Кеңесиниң жуўмағы тийкарында әмелге асырылады, буннан тысқары,
норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерде былай деп белгиленген: «… жоқарыда
көрсетилген

хызметлерди

әмелге

асырыўшы

лицензиатларға

зорлық,

порнографияны үгигит-нәсиятлаўшы шығармаларды тарқатыўға, пуқаралық
тынышлық
турақлылыққа

мәмлекетинде
қәўип

қәўипсизлик

туўдырыўға,

ҳәм

Өзбекистан

жәмийетлик-сиясий
ҳаққында

жалған

мағлыўматлар тарқатыўға жол қойылмайды»36.
Билимлендириў

мәкемелеринде

лицензиялаўды

әмелге

асырыў

биринши гезекте билимлендириў процесинде пуқаралардың конституциялық
ҳуқық ҳәм еркинликлерин, жәмийеттиң руўхый негизлерин ҳәм басқаларды
шеклеўге жол қоймаўды мақсет етеди.
Тийкарғы бағдары

пуқаралардың еркин пикирлеў, сөз ҳәм исеним

еркинлигин тәмийинлеў болған «Баспа хызмети» сыяқлы лицензияланатуғын
хызметти үйрениўде, туристлик хызметти лицензиялаўда пуқаралардың дем
алыў, ҳәрекет етиў еркинлиги, туризм ушын шараятлар (балалар, жаслар,
майыплар ҳәм т.б. ушын экскурсия) жаратыў әмелге асырылады37.
Лицензиялық хызметтиң «Адвокатлық хызмет» сыяқлы келеси түрин
«Адвокатура

ҳаққында»ғы

Өзбекистан

Республикасы

Нызамы

ҳәм

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң «Адвокатлық хызметти
36

Постановление Кабинета Министров «О мерах по реализации Закона Республики Узбекистан от 26
декабря 2011 года № ЗРУ-312 «о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства об
интеллектуальной
собственности».
37
Закон Республики Узбекистан «О туризме» от 21 августа 1999 г.
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лицензиялаў ҳаққында»ғы Қарарына38 муўапық, биз классификациялаўдың
усы түрине киргиздик. Жоқарыдағы нызам ҳүжжетлеринде нәзерде тутылған
тийкарғы бағдарлардың бири – бул юридикалық жәрдем сорап мүрәжат еткен
физикалық ҳәм юридикалық тәреплердиң ҳуқық ҳәм нызамлы мәплерин
қорғаў

қураллары

ҳәм

усылларынан

пайдаланыў

болып

табылады.

Риэлторлық хызмет көшпес мүлк объектлери менен питим дүзиў ҳәм оларға
ҳуқыққа ийе болыўда дәлдалшылық көрсетиў, көшпес мүлк объектлерин
сатыўды,

көшпес мүлк

хызметлерин

базарында

шөлкемлестириў

жолы

мәлимлеме
менен

ҳәм мәсләҳәт

әмелге

асырылады,

бериў
бул

ҳәрекетлерди әмелге асырыўда лицензиат тәрепинен ҳуқық ҳәм нызамлы
мәплерди әмелге асырыўға миннетли түрде әмел етиледи. Лицензиялаў
ҳәрекетиниң кейинги түри «Ломбардлар хызмети» болып табылады, талаплар
ҳәм шәртлерге әмел етпеў шахс мәплериниң бузылыўына алып келиў и
мүмкин, себеби, ломбардтың тийкарғы мақсети пуқаралардан жеке тутыныў
ушын арналған көшер мүлкти гиреўге қабыл етиў болып табылады.
Жоқарыда келтирилгенлер соны көрсетеди, лицензиялаў хызметиниң
бул түрлери биринши топарға киреди, бул топарда лицензиялық талаплар
ҳәм шәртлердиң бузылыўы шахстың ҳуқықлары ҳәм нызамлы мәплерине
зыян келтириўи мүмкин.
Хызмет

түрлерин

классификациялаў

ушын

екинши

критерия

сыпатында биз «пуқаралардың денсаўлығына зыян келтириў қәўпи»н
белгиледик. Өзбекистан Республикасының биринши Президенти Ислам
Каримовтың атап өткениндей, «… Айырым шахслар тийисли рухсатнама ҳәм
ҳүжжетлерсиз, мәмлекетлик санитария органларының тексериўинен өтпеген
азық-аўқат өнимлерин сатыў менен шуғылланады. Бул пуқараларымыздың
денсаўлығына қәўип туўдырады»39. Хызметтиң бундай түрлерине «Көтере
саўда кәрханалары ассоциациясына кириўши аймақлық базалар тәрепинен
әмелге асырылатуғын тутыныў товарларының көтере саўдасы», «Көтере
38

Закон Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27 декабря 1996 г.
Каримов И.А. Наша цель: свободная и процветающая родина. \ Интересы народа – основа и цель
всей работы. Т.2. – Т. 1996. – С.245.
39
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саўда кәрханалары ассоциациясына кириўши аймақлық базалардан тысқары
әмелге асырылатуғын көтере саўда», «Ионластырыўшы нурланыў дереклери
айланысы тараўындағы хызметлер», «Этил спирти ҳәм алкоголь өнимлерин
ислеп шығарыў», «Темеки шийки заты ферментациясы ҳәм темеки
өнимлерин ислеп шығарыў», «Медициналық хызмет», «Фармацевтикалық
хызмет», «Гиябентлик затлар, психотроп затлар ҳәм прескурорларды алып
кириў (алып шығыў), сақлаў, сатыў (бериў), тарқатыў, тасыў, ислеп шығарыў
ҳәм өндириў, таярлаў, жоқ етиў, гиябентлик затлар, психотроп затлар ҳәм
прескурорларды илимий ҳәм оқытыў мақсетлеринде, өндирис зәрүрлиги,
соның ишинде, медицина ҳәм ветеринарияда, сондай-ақ, гиябентлик
өсимликлерди егиў ушын пайдаланыў»ды киргизиў мүмкин.
«Ионластырыўшы

нурланыў

дереклери

айланысы

тараўындағы

хызметлер» сыяқлы хызмет түрин лицензиялаў лицензиаттың радиациялық
қәўипсизликти, техника қәўипсизлигин сақлаўына, надурыс пайдаланыў
пуқаралардың

денсаўлығына

қәўип

туўдырыўы

мүмкин

болған

ионластырыўшы нурланыў дереклерин сақлаўды тәмийинлеўин әмелге
асырыўға қаратылған.
«Этил спирти ҳәм алкоголь өнимлерин ислеп шығарыў» хызметин
лицензиялаўда

көрсеткишлери

мәмлекетлик

стандартларға

муўапық

келетуғын физика-химиялық, микробиологиялық ҳәм басқа да анализлерди
өткериў ушын өндирислик лабораторияларға ийе болыў тийис. Буннан
тысқары,

лицензиат

өнимниң

талапқа

жуўап

беретуғыны

ҳаққында

санитария-эпидемиологиялық органлардың жуўмағына ийе болыўы зәрүр.
Пуқаралардың денсаўлығын сақлаў, өзиниң денсаўлық жағдайыы,
тексериў нәтийжелери, кеселликтиң түри, оның диагнозы ҳәм болжаўы,
емлеў усыллары, оларға байланыслы қәўип, медицинаның араласыўының
мүмкин болған варианты, олардың ақыбетлери ҳәм өткерилген емлеўдиң
нәтийжелери

ҳаққында

мағлыўмат

алыўы

медициналық

ҳәм

фармацевтикалық хызметти лицензиялаўды әмелге асырыўдың баслы
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мақсети болып табылады. Нызамшылыққа муўапық40, лицензияларды бериў
Өзбекистан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги тәрепинен
әмелге асырылады. Медициналық ҳәм фармацевтикалық хызметлерди
лицензиялаў

медициналық

ҳәм

фармацевтикалық

өнимлерди

ислеп

шығарыўды тәртипке салыў ҳәм көлемин арттырыў имканиятын жаратты.
Хызмет түрлерин классификациялаў ушын үшинши критерия сыпатында биз
әмелге асырылыўы «жәмийетлик тәртип ҳәм қәўипсизликке алып келиўи»
мүмкин болған лицензияланатуғын хызмет түрлерин топарларға бөлдик.
Елимиздиң

Биринши

«Демократиялық

Президенти

реформалар

ушын

И.Каримовтың
жәмийеттиң

атап

өткениндей,

турақлылығы

ҳәм

мәмлекеттиң қәўипсизлиги турмыслық әҳмийетке ийе. Оларсыз басқа
мәселелерди шешиў дерлик мүмкин емес»41. Бул топарға «Ишки ҳәм
халықаралық жолларда темир жол транспортларында жолаўшыларды ҳәм
жүклерди

тасыў»,

әтирапындағы,

«Жолаўшыларды

қалалар

аралық

ҳәм
ҳәм

жүклерди

қалалық,

халықаралық

қала

автомобиль

транспортларында тасыў», «Ташкент қаласында жолаўшыларды автомобиль
транспортында тасыў», «Ташкент ўәлаяты шегараларында жолаўшыларды
қала ишинде ҳәм қала әтирапында автомобиль транспортларында тасыў»,
«Аэропортларда ҳаўада тасыўды орынлаў менен байланыслы болған ҳаўа
судноларына хызмет көрсетиў», «Пиротехникалық буйымларды (әмкерий
өнимлерден басқа) ислеп шығыў, өндириў, тасыў, сақлаў, сатыў, пайдаланыў,
жоқ етиў ҳәм утилизациялаў», «Аў ҳәм спорт атыў қуралларын ҳәм олардың
оқларын, сондай-ақ, суўық қуралды (миллий түрдеги пышақлардан басқа)
ислеп шығарыў, оңлаў ҳәм сатыў», «Өртке қарсы автоматика, қорғаў, өрт ҳәм
қорғаў-өрт сигнализация қуралларын жойбарлаў, монтажлаў, сазлаў, оңлаў
ҳәм техникалық хызмет көрсетиў» сыяқлы хызметлерди көрсетиў мүмкин.

40

Закон Республики Узбекистан «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 26
августа 2015 г., Закон Республики Узбекистан «О лекарственных средствах и фармацевтической
деятельности» от 4 января 2016 г.
41
Каримов И. Наша цель: свободная и процветающая Родина. \\ Выступление на 48-й сессии
генеральной ассамблеи ООН. Т.2. – Т. 1996. – С.49.
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«Пиротехникалық буйымларды (әмкерий өнимлерден басқа) ислеп
шығыў, өндириў, тасыў, сақлаў, сатыў, пайдаланыў, жоқ етиў ҳәм
утилизациялаў», «Аў ҳәм спорт атыў қуралларын ҳәм олардың оқларын,
сондай-ақ, суўық қуралды (миллий түрдеги пышақлардан басқа) ислеп
шығарыў, оңлаў ҳәм сатыў», «Өртке қарсы автоматика, қорғаў, өрт ҳәм
қорғаў-өрт сигнализация қуралларын жойбарлаў, монтажлаў, сазлаў, оңлаў
ҳәм техникалық хызмет көрсетиў» сыяқлы хызмет түрлерин биз бул
кртитерияға соның ушын киргиздик, себеби, Өзбекистан Республикасы Ишки
ислер министрлиги лицензиялаўшы ҳәм жумысшы орган болып табылады,
норматив-ҳуқықый ҳүжжетке муўапық, ИИМ пуқаралардың ҳуқықлары ҳәм
нызамлы мәплерин, жәмийетлик тәртипти, жәмийетлик қәўипсизликти
қорғаўды

тәмийинлейди,

оқ

атыў

(суўық)

қураллар,

жарылыўшы

материаллар, оқ-дәрилер, күшли тәсир етиўши зәҳәрли затлар ҳәм
гиябентлик затларды өзлестириў, сақлаў ҳәм тасыўды қадағалайды,
республикада мәмлекетлик өртти қадағалаўды әмелге асырады, елатлы
пунктлерди өрттен қорғаўды тәмийинлейди ҳәм т.б. Бул соны көрсетеди,
лицензия талаплары ҳәм шәртлериниң бузылыўы мәмлекетте жәмийетлик
тәртип ҳәм қәўипсизликтиң бузылыўына алып келиўи мүмкин. Өзбекистан
Республикасы ИИМ ниң статистикалық мағлыўматларына қарағанда, 2015жылы ўәлаятлардың ишки ислер уйымлары хызметкерлери тәрепинен 5,2
миллион сумнан артық ҳәр қыйлы пиротехникалық қуралларды нызамсыз
сақлаў ҳәм сатыў ҳалатлары анықланған. Айыпкерлерге тийисли тәртипте
жаза шаралары қолланып, топланған ҳүжжетлер жынаят ислери бойынша
тийисли қалалық ҳәм районлық судларға жиберилген.
Лицензияланатуғын хызметтиң айырым түрлерин классификациялаў
топарларын анықлаў ушын төртинши критерия сыпатында биз «жәмийеттиң
мораллық, руўхыйлық ҳәм әдеп-икрамлылық негизлерине зыян жеткизиўи»
мүмкин болған түрлерин белгиледик. Елимиздиң Биринши Президенти
И.Каримовтың атап өткениндей, «… Базар экономикасын гөзлеп инсаныйлық
әдеп-икрамлылықты умытыў гүна болар еди. Егер пул ҳәм табыстың изинен
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қуўып, адамлардың руўхый кәмбағалласыўына жол қоятуғын болсақ, онда
бундай жәмийет ҳеш кимге керек емес»42. Бундай хызмет түрлерине «Баспа
хызмети», «Экранда аудиовизуаль шығармаларды таярлаў, аўдарыў ҳәм
көрсетиў», «Аудиовизуал шығармалар, фонограммалар ҳәм ЭЕМ ушын
бағдарламаларды көрсетиў, әмелге асырыў ҳәм прокат», «Концерт-тамаша
хызметин әмелге асырыў» сыяқлы хызметлерди киргизиў мүмкин.
Глобалласыўдың ҳәзирги дәўири, дүньяда жүз берип атырған қурамалы
ҳәм қәўипли процесслер ғалаба хабар қураллары ўәкиллерин ҳәмийше сергек
ҳәм дыққатлы болыўға, жүз берип атырған ўақыяларды белсенди ҳәм
аналитикалық баҳалаўға шақырады.
Лицензияланатуғын хызмет түрлерин анықлаў ушын келеси бесинши
критерия сыпатында биз әмелге асырылыўы «экономикалық қәўипсизликке
зыян келтириўи» мүмкин болған хызмет түрлерин ажыраттық. Өзбекистан
Республикасының Биринши Президенти И.Каримовтың атап өткениндей, «…
турақлы экономикалық раўажланыўды тәмийинлеў ақырғы жуўмақта
регионда

социал-экономкалық

қәўипсизлик

ҳәм

турақлылыққа

алып

келеди»43.
Бундай хызмет түрлерине «Нефть, газ ҳәм газ конденсатын қазып алыў,
қайта ислеў ҳәм сатыў», «Қымбат баҳалы сийрек ушырасатуғын металларды,
қымбат баҳалы тасларды қазып алыў», «Нефть өнимлерин (автобензин,
авиабензин, экстрабензин, дизель жанылғысы, авиакеросин, мазут, печь
жанылғысы, нефтебитум, сондай-ақ, техникалық

майлар ҳәм майлаў

материаллары) сатыў, завод упаковкаларына қадақланған (нефть өнимлерин
АЖШ ҳәм май алмастырыў пунктлери арқалы сатыўдан тысқары) өнимлер
буған

кирмейди)»,

брокерлериниң

«Қамсызландырыўшылардың

қамсызландырыў

хызмети»,

ҳәм

қамсызландырыў

«Аудиторлық

хызмет»,

«Лотереяларды шөлкемлестириў», «Баҳалаў хызметин әмелге асырыў»,
42

Каримов И.А. Узбекистан: национальная независимость, экономика, политика, идеология. \\ Путь к
независимости: проблемы ипланы. Том 1. Т., 1998. С.26.
43
Каримов И.А. Либерализация общества, углубление реформ, повышение духовности и уровня
жизни народа – критерий и цель всей нашей деятельности. \ Выступление на заседании совета глав
государств-членов шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе. Т.15. Т., 2007. С.178.
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«Биржа хызметин әмелге асырыў», «Риэлторлық хызмет», «Бажы складын
шөлкемлестириў», «Бажы пулсыз саўда дүканын шөлкемлестириў», «Бажы
режиминдеги склад – «еркин склад»ты шөлкемлестириў», «Банк хызмети»,
«Банклер тәрепинен сырт ел валютасында операциялар өткериў», «Баҳалы
қағаз бланкаларын ислеп шығарыў», «Ломбардлар хызмети», «Микрокредит
шөлкемлердиң хызмети», «Баҳалы қағазлар базарында профессионаллық
хызмет», «Нефть өнимлерин АЖШ ҳәм май алмастырыў пунктлери арқалы
сатыў» хызметлерин киргизиў мүмкин.
Лицензияланатуғын хызмет түрлерин анықлаўда алтыншы критерия
сыпатында биз әмелге асырылыўы «экологиялық қәўипсизликке зыян
келтириўи» мүмкин болған хызмет түрлерин ажыраттық. Өзбекистан
Республикасының Биринши Президенти И.Каримовтың атап өткениндей, «…
Пайдалы

қазылмаларды

қазып

шығарыў

ҳәм

қайта

ислеўде

үлкен

шығынларға жол қойылмақта, сондай-ақ, дәслепки шийки заттан да толық
атыр»44.

пайдаланылмай

Хызметтиң

бундай

түрлерине

«Жер

асты

участкаларынан пайдаланыў», «Жоқары қәўиплиликтеги ҳәм потенциал
қәўипли өндирис объектлерин жойбарлаў, қурыў ҳәм пайдаланыўға
тапсырыў», «Нефть, газ ҳәм газ конденсатын қазып алыў, қайта ислеў ҳәм
сатыў», «Қымбат баҳалы сийрек ушырасатуғын металларды, қымбат баҳалы
тасларды қазып алыў», «Ветеринария хызмети» хызметлерин киргизиў
мүмкин.
Лицензияланатуғын хызмет түрлерин анықлаўда келеси жетинши
критерия сыпатында биз әмелге асырылыўы мәмлекеттиң «мәлимлеме
қәўипсизлигине
белгиледик.

зыян

келтириўи»

Өзбекистан

мүмкин

Республикасының

болған

хызмет

Биринши

түрлерин

Президенти

И.Каримовтың дурыс атап өткениндей, «… бул мәлимлеме қәўпин
шөлкемлестириўшилер, қәлей ме я жоқ па, ең дәслеп, өзиниң идеологиялық
ҳәм эгоистлик мәплерин гөзлеп, терроризмге, XXI әсир обасы болған бул

44

Каримов И.А. Узбекистан на пороге XX века: угрозы безопасности, условии и гарантии прогресса.
– Т., 1997. С. 127.
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бәле-қадаға қарсы гүресиў жолында бирлесип атырған күшлерди, адамларды
жолдан шығарыў, олардың арасына иритки салыў, бир-бирине гүман
урынбақта»45.

туўдырыўға
жойбарлаў»,

Оларға

«Телекоммуникация

«Телекоммуникация

«Телекоммуникация
тармақларына

тармақларынан

хызмет

көрсетиў»,

тармақларын

тармақлары
пайдаланыў»,

«Баспа

қурылысы»,

«Телекоммуникация

хызмети»,

«Баҳалы

қағаз

бланкаларын ислеп шығарыў», «Аудиовизуал шығармалар, фонограммалар
ҳәм ЭЕМ ушын бағдарламаларды көрсетиў, әмелге асырыў ҳәм прокат»
хызметлерин киргизиў мүмкин. Соны да атап өтиў керек, республикада
басқышпа-басқыш жүргизилип атырған реформалардың нәтийжесинде
заманагөй

мәлимлеме-коммуникация

технологиялары

шеңбери

жедел

раўажланбақта.
Сегизинши критерия сыпатында биз «техникалық қәўипсизликти
сақлаў зәрүрлиги»н ажыраттық, себеби, лицензияланатуғын хызметлердиң
айырым түрлери бойынша техникалық қәўипсизликке зыян жеткерилиў
қәўпи

бар.

Өзбекистан

Республикасының

Биринши

Президенти

И.Каримовтың атап өткениндей, «… оның техникалық дәрежесиниң жәҳән
стандартына

жуўап

экономикалық
тастыйығы

бериўи

реформалар

болып

Өзбекистанның
жолының

табылады»46.

Оған

дурыс

таңлаған

сиясий

екенлигиниң

лицензияланатуғын

ҳәм

исенимли
хызметтиң

төмендеги түрлерин киргизиў мүмкин: «Магистрал газ өткизгишлерин, нефть
өткизгишлерин ҳәм нефть өнимлери өткизгишлерин жойбарлаў, қурыў,
пайдаланыўға тапсырыў ҳәм оңлаў», «Көпирлер ҳәм тоннеллерди жойбарлаў,
қурыў, пайдаланыўға тапсырыў ҳәм оңлаў», «Қорғаныў объектлерин
жойбарлаў,

қурыў,

пайдаланыўға

тапсырыў

ҳәм

оңлаў»,

«Жоқары

қәўиплиликтеги ҳәм потенциал қәўипли өндирис объектлерин жойбарлаў,
қурыў ҳәм пайдаланыўға тапсырыў», «Геодезиялық ҳәм картографиялық
хызмет», «Архитектура – қала қурылысы ҳүжжетлерин ислеп шығыў»,
45

Каримов И.А. За безопасность и мир надо бороться. Том 10. Т., С.107.
Каримов И.А. Мыслить и работать по-новому – требование времени. Том 5.\ Речь на церемонии
официального открытия совместного предприятия «Уздэуавто» в городе Асака. – С. 74.
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«Қурылыс жойбарларын экспертизадан өткериў», «Бәлентликлерде санаат
альпинизми жәрдеминде оңлаў, қурылыс-монтаж жумысларын жүргизиў».
Ҳәм ең ақырында анаў яки мынаў лицензияланатуғын хызмет түриниң
тоғызыншы критериясы сыпатында биз «миллий қәўипсизликке зыян
жектизиў»ди белгиледик. Лицензияланатуғын хызмет түрлериниң бул
топарына төмендегилерди киргиздик: «Қурал-жарақ, олардың оқ-дәрилери,
қорғаў қураллары, әскерий техника, аўысық бөлеклер, басқа тараўларда
пайдаланылмайтуғын комплектлеўши элементлер ҳәм олардың приборлары,
сондай-ақ, оларды ислеп шығарыў ушын арнаўлы материаллар ҳәм арнаўлы
үскенелерди қайта ислеў, ислеп шығарыў, оңлаў ҳәм сатыў», «Жарылыўшы
ҳәм зәҳәрли затлар, олар қолланылатуғын материаллар ҳәм буйымлар,
сондай-ақ, жарыў қуралларын қайта ислеў, ислеп шығарыў, тасыў, сақлаў
ҳәм сатыў», «Босаған әскерий-техникалық қуралларды сапластырыў (жоқ
етиў, утилизациялаў, жасырыў) ҳәм қайта ислеў», «Ионлаўшы нурланыў
дереклерин

айландырыў

тараўындағы

хызмет»,

«Мәлимлемени

криптографиялық қорғаў қуралларын жойбарлаў, қайта ислеў, ислеп
шығарыў, сатыў, оңлаў ҳәм қолланыў».
Жоқарыда келтирилген классификациялардан келип шыққан ҳалда
сондай жуўмақ шығарыў мүмкин, лицензиялаў экономикалық процесслер,
шахстың ҳуқық ҳәм еркинликлерин тәмийинлеў тараўында жәмийетлик
мүнәсибетлер,

пуқаралардың

денсаўлығы,

жәмийетлик

тәртип

ҳәм

қәўипсизлик, жәмийеттиң моральлық негизлери, руўхыйлық ҳәм әдепкирамлылық, экономикалық, экологиялық, информациялық, техникалық,
миллий қәўипсизликти ҳәкимшилик-ҳуқықый тәртипке салыў усылы болып
табылады. Солай етип, лицензиялаў – бул ҳәкимшилик ҳуқық институты, ал,
лицензияланатуғын

хызмет

түрлерин

критериялары

тийкарында

классификациялаў олардың базар қатнасықларындағы ролин белгилеў
имканиятын туўдырады.
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II БАП. ЛИЦЕНЗИЯЛАУДЫ АМЕЛГЕ АСЫРЫЛЫУЫНЫН ТАРТИБИ
2.1. Лицензия бериў, созыў ҳәм бериўден бас тартыў тәртибин
ҳәкимшилик-ҳуқықый ретлестириӯ
Жоқарыда келтирилген пикирлерди талқылаў тийкарында биз сондай
жуўмаққа келиўимиз мүмкин, лицензиялаў өз-өзинен бир неше басқышларда
әмелге

асырылатуғын көп

басқышлы

комплексли процедура

болып

табылады:
- усынылған ҳүжжетлерди алыў, дизимнен өткериў ҳәм үйрениў;
- лицензия даўагериниң эксперт комиссиясы тәрепинен әмелге
асырылатуғын хызметтиң шәртлери ҳәм талапларына муўапықлығын
үйрениў;
- эксперт жуўмағын таярлаў;
- даўагердиң арзасын қанаатландырыўда бериў ямаса бас тартыў
мәселелери бойынша жыйналыс өткериў;
- лицензияны бериў ямаса бериўден бас тартыў ҳаққында унамлы ямаса
унамсыз шешимди қабыл етиў;
-

лицензия

даўагерине

қабыл

етилген

шешим

ҳаққындағы

хабарландырыўды таярлаў ҳәм жибериў (тапсырыў);
- лицензия бланкасын ҳәм лицензия келисимниң жойбарын таярлаў;
- мәмлекетлик бажы пулдың келип түсиўин тексериў;
Лицензияларды бериў;
- лицензия ҳаққындағы мағдыўматларды ҳәм лицензия реестрине
киргизиў.
Өзбекстан Республикасының 2000-жыл 25-майдағы «Хызметтиң
айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамының 14-статьясына
муўапық, лицензия алыў ушын «… лицензия даўагери лицензиялаўшы
уйымға

төмендеги

ҳүжжетлерди

усыныўы

тийис:

лицензия

бериў

ҳаққындағы арза, лицензиялаўшы уйым лицензия даўагериниң арзасын
көрип

шығыўы

ушын

лицензия

даўагериниң

жыйым

төлемлерин

төлегенлигин тастыйықлаўшы ҳүжжет, лицензия алыў ушын қойылатуғын
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талаплар ҳәм шәртлерди лицензия даўагериниң орынлаўы мүмкинлигин
тастыйықлаўшы басқа да ҳүжжетлер». Бул ҳүжжетлер дизим бойынша
лицензиялаўшы уйымның ўәкилине тапсырылады, мүрәжаттың нусқасында
ҳүжжетти тапсырыўдың ўақты ҳәм сәнеси ҳаққындағы белги қойылады.
Лицензиялаўшы уйым тийисли ҳүжжетлерди алғаннан кейин ҳүжжетлерде
көрсетилген мағлыўматларды, соның ишинде үскенелердиң, имаратлардың,
қурылмалардың, сондай-ақ, лицензиялаў хызметин әмелге асырыў бойынша
зәрүр билим ҳәм көнликпелерге ийе болған тийисли қәнигелердиң бар
екенин тексереди.
Нызамшылыққа муўапық, лицензия хызметтиң лицензияланатуғын
түриниң ҳәр бирине бериледи, бунда лицензиялар типлик (әпиўайы) ҳәм
жеке болып екиге бөлинеди. Типлик (әпиўайы) лицензиялардың өзгешелиги
сонда, ол берилетуғын субъектлер шеңбери шекленбейди, ал, ең тийкарғысы,
лицензия даўагериниң лицензия талаплары ҳәм шәртлерине муўапық болыўы
талап

етиледи.

Министрлер

Кабинетиниң

Қарарларын

үйрениўдиң

көрсеткениндей, хызметтиң 51 түри бойынша типлик (әпиўайы) лицензиялар
бериледи, 5 түри (Өзбекстан Республикасы Орайлық банки тәрепинен
берилетуғын) бойынша лицензия түрлери көрсетилмеген.
«Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамның 3статьясының 10-бөлимине муўапық, юридикалық ҳәм физикалық шахсларға
жеке лицензиялар айрықша талаплар ҳәм шәртлер тийкарында бериледи.
Жеке лицензияны алған лицензиат хызметтиң белгили бир түрин әмелге
асырыўда

арнаўлы

ҳуқыққа

ийе

болады.

Буннан

тысқары,

жеке

лицензияларды бериўде ҳәрекет муғдары, аймағы, ҳәрекет объекти ямаса
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинети тәрепинен белгиленген басқа
да тийкарлар бойынша шеклеўлер белгиленген. Буннан тысқары, типлик
(әпиўайы) лицензиялардан парқлы түрде жеке лицензияларды бериў таңлаў
(тендер)

тийкарында

әмелге

асырылады.

Өзбекстан

Республикасы

Министрлер Кабинетиниң хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаўды
тәртипке салыўшы қарарларын үйрениў соны көрсетти, жеке лицензияларды
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бериў лицензияланатуғын хызметтиң тек төрт түринде көрсетилген, булар:
жергиликли, қалалар аралық, халықаралық телекоммуникация тармақларын,
көшпели

радиотелефон

эксплуатациялаў

ҳәм

байланысы

хызмет

тармақларын

көрсетиў,

жойбарлаў,

мағлыўматларды

қурыў,

бериў

ҳәм

телерадиокөрсетиўлери менен еситтириўлерин тарқатыў.
«Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамның
12-статьясына муўапық, лицензиялардың әмел етиў мүддети белгиленген,
олар шекелнбеген мүддетке ҳәм бес жылдан кем болмаған мүддетке
бериледи. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң хызметтиң
айырым түрлерин лицензиялаўды тәртипке салыўшы қарарларын үйрениў
соны көрсетти, хызметтиң 38 түри бойынша лицензиялар 5 жылға, ал, 12
түри

бойынша

шекленбеген

мүддетке

бериледи,

2

түри

бойынша

лицензияның әмел етиў мүддети улыўма белгиленбеген. Буннан келип
шығып, бизиң пикиримизше, лицензиялаў мүддетин дәслеп 5-10 жылға
белгилеўге өтиў мәселесин көрип шығыў керек, елимиз экономикасын
мәмлекетлик тәртипке салыў көзқарасынан алып қарағанда мақсетке
муўапық, егер лицензияның шекленбеген әмел етиў м6ддетине өтилсе,
әмелге

асырылып

атырған

лицензиялаў

хызмети

лицензиялаўшы

уйымлардың турақлы қадағалаўында болады.
Арзаларды көрип шығыў мүддетлерин ҳәм лицензия бериў ҳаққындағы
шешимди қабыл етиўди норматив-ҳуқықый тәртипке салыўды изертлеў соны
көрсетти, арзаларды қабыл етиў мүддети улыўма алғанда Өзбекстан
Республикасының 2014-жыл 3-декабрьдеги «Физикалық ҳәм юридикалық
шахслардың мүрәжатлары ҳаққында»ғы Нызамы талапларына муўапық
келеди, бунда 30 күн даўамында физикалық ҳәм юридикалық шахслардың
мәмлекетлик уйымларға еткен мүрәжатын көрип шығыўдың улыўма мүддети
сақланады. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң хызметтиң
айырым

түрлерин

изертлеўдиң

лицензиялаўды

көрсеткениндей,

тәртипке

салыўшы

лицензияланатуғын

хызмет

қарарларын
түрлериниң

абсолют көпшилиги бойынша лицензия даўагериниң арзасын көрип шығыў
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мүддети – 30 күн етип белгиленген. Хызметтиң «Темеки шийки затын
ферментациялаў, темеки өнимлерин өндириў», «Фармацевтика хызмети»,
«Қамсызландырыўшылардың

ҳәм

қамсызландырыў

брокерлериниң

қамсызландырыў хызмети» түрлери бойынша арзаларды көрип шығыў
мүддети – 20 күн етип белгиленген. Соның менен бир ўақытта, хызметтиң
айырым түрлери бойынша лицензия бериў ҳаққындағы арзаларды көрип
шығыў мүддети 15 күн етип белгиленген, олар төмендегилер: «Аудиторлық
хызмет», «Архитектура – қала қурылысы ҳүжжетлерин ислеп шығыў»,
«Қурылыс жумысларын экспертизадан өткериў», «Бәлентликлерде оңлаў,
қурылыс монтаж жумысларын жүргизиў».
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң лицензиялаў
процесслерин тәртипке салыў бойынша Қарарларын изертлеў соны көрсетти,
олар лицензия бериў ҳаққындағы арзаларды көрип шығыў тәртиби ҳәм созыў
шәртлерин, ямаса бул мүддетлерди созыўды қадаған етиўди тәртипке
салмайды. Сондай-ақ, лицензия даўагерлериниң лицензия бериў ҳаққындағы
арзаларды көрип шығыў мүддетиниң, лицензияланған ҳәрекетти әмелге
асырыўды

баслаў

мүмкиншиликлерин

хабарландырыў

тәртибиниң

бузылыўы, егер лицензиялаўшы (жумысшы) уйымының айыбы менен
лицензия бериў ҳаққындағы арзаларды көрип шығыў мүддети созылса
жуўапкершилик
исбилерменлик
шараятларды

шаралары
ҳәрекетин

жаратыў

белгиленбеген.
әмелге

ушын

бул

Бизиң

асырыўға

және

факторлар

есапқа

пикиримизше,
де

қолайлырақ

алыныўы

ҳәм

сапластырылыўы керек.
Өзбекстан

Республикасының

«Хызметтиң

айырым

түрлерин

лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамының 16-статьясы 4-бөлимине муўапық,
лицензия бериў мәселелери бойынша унамлы ямаса унамсыз шешимлер
қабыл етилгеннен кейин лицензиялаўшы уйым лицензия даўагерин үш күн
мүддетте

бул

ҳаққында

хабарландырыўға

миннетли.

Бунда,

егер

лицензиялаўшы уйымның лицензия бериў мәселеси бойынша шешими
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унамлы болса, онда хабарландырыўда банктиң есап реквизитлери ҳәм
мәмлекетлик бажы пулын төлеў мүддетлери көрсетиледи.
Бул бизге Министрлер Кабинетиниң хызметтиң айырым түрлерин
лицензиялаўды тәртипке салыўшы қарарларында лицензия бериў ушын
мәмлекетлик бажы пулының көлемин ҳәм лицензия мүддетин созыўды
талқылаўға мүмкиншилик береди. Соны да атап өтиў керек, лицензия бериў
ямаса оның мүддетин созыў ушын мәмлекетлик бажы пул көлеми өз-ара бир
неше мың есеге, атап айтқанда, ең кем ис ҳақының 2 есесинен 2900 есесине
шекем бөлинеди. Мәселен, еле де анығырақ етип көрсететуғын болсақ,
мәмлекетлик бажы пулы лицензияланатуғын хызметтиң үш түри бойынша
(адвокатлық хызмети, Көтере саўда кәрханалары ассоциациясына кириўши
аймақлық базалар тәрепинен әмелге асырылатуғын тутыныў товарларының
көтере саўдасы) ЕКИҲ ның 2 есеси, 8 түри бойынша – төрт есеси, 7 түри
бойынша бес есеси, 25 түри бойынша он есеси, бир түри (лотереяларды
шөлкемлестириў) бойынша отыз бес есеси муғдарында белгиленген.
Министрлер Кабинетиниң лицензияланатуғын хызметтиң «Темеки
шийки затын ферментациялаў, темеки өнимлерин өндириў» сыяқлы түрин
тәртипке салатуғын қарарларында мәмлекетлик бажы пулы ЕКИҲ ның 100
ҳәм 200 есеси муғдарында белгиленген. Атап айтқанда, темеки шийки затын
ферментациялаў түриндеги хызметти әмелге асырыўға лицензия алыў ушын
мәмлекетлик бажы пулы, ЕКИҲ ның 100 есеси муғдарында белгиленген
болса, темеки өнимлерин (барлық класстағы сигареталар, папирослар,
сигарлар, сигариллер) ислеп шығарыўға лицензия алыў ушын ЕКИҲ ның 200
есеси муғдарында белгиленген.
Лицензияланатуғын хызметтиң «этил спиртин ҳәм алкоголь өнимлерин
ислеп шығарыў» түри бойынша мәмлекетлик бажы пулын белгилеў де
қызықлы. Мәселен, алкоголь өнимлерин ислеп шығарыўға лицензия алыў,
сондай-ақ, оның мүддетин создырыў ушын мәмлекетлик бажы пулы
шығарылып атырған алкоголь өниминиң түри ҳәм маркасына байланыслы
болады.
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Лицензияланатуғын хызметтиң «Халықаралық аэропортларда ҳаўа
тасыўларын орынлаўға байланыслы ҳаўа судноларына хызмет көрсетиў
түри»47 ушын мәмлекетлик бажы пулы ЕКИҲ ның 2900 есеси муғдарында
белгиленген, ҳәм бул лицензияланатуғын хызметтиң барлық түри бойынша
мәмлекетлик бажы пулының ең максимал ставкасы болып табылады.
Лицензияланатуғын хызмет түрлери бойынша мәмлекетлик бажы
пулының муғдарларын анықлаў мәселелерин додалағанда мәмлекетлик бажы
пул сыпатында төленетуғын пул қаржыларының келип түсиў дереклерин
көрмей кетиў мүмкин емес. Лицензияланатуғын хызметтиң дерлик барлық
түри бойынша мәмлекетлик бажы пулы мәмлекет бюджетине есапланады.
Тек айырым түрлер бойынша басқаша қағыйдалар белгиленген. Мәселен,
хызметтиң

Өзбекстан

Республикасының

Орайлық

банки

тәрепинен

лицензияланатуғын түрлери бойынша пул қаржыларының келип түсиў
дереги (банк хызмети, шет ел валютасында операцияларды өткериў)
көрсетилмеген.
Буннан

тысқары, лицензияланатуғын хызмет түрлери бойынша

телекоммуникация тармақларын жойбарлаў, телекоммуникация тармақларын
қурыў,

телекоммуникация

тармақларын

пайдаланыўға

тапсырыў

ҳәм

телекоммуникация тармақларына хызмет көрсетиўде телекоммуникация
тараўында хызметти әмелге асырыў ҳуқықына мәмлекетлик бажы пул «…
лицензиялаўшы уйымның арнаўлы есап бетине есапланып, 50% и
Мәлимлеме-коммуникация
фондына

бөлистириледи

технологияларының
ҳәм

аўыллық

бюджеттен

жерлерде

тысқары

телекоммуникация

тармақларын раўажландырыў ушын ҳәм де универсал хызметлерди
көрсетиўде кеткен шығынларды қаплаўда пайдаланылады, қалған 50% и
мәмлекетлик бюджетке жибериледи»48.

47

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 августа 2003 года №360 «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по обслуживанию воздушных судов в аэропортах,
связанной с выполнением воздушных перевозок».
48
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 ноября 2000 года №458 «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности в сфере телекоммуникаций».
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Сондай-ақ, лицензияланатуғын адвокатлық хызмет түри бойынша
мәмлекетлик бажы пулына пул қаржыларын жибериўдиң айрықша тәртиби
белгиленген, оның суммасы суд ҳәм әдиллик уйымларын раўажландырыў
фондына есапланады.
Сондай-ақ,

лицензиялаў

хызметиниң

«Концерт-тамаша

көрсетиў

хызмети» түри бойынша да арнаўлы тәртип орнатылған., онда «…
мәмлекетлик бажы пул лицензия даўагери тәрепинен эстрада өнерин
раўажландырыў

фондының

депозит

есап

бетине

төленеди»49,

деп

белгиленген.
Лицензияларды рәсмийлестириў ҳәм бериў мүддетлери бойынша
әмелиятты изертлеў соны көрсетти, көпшилик лицензиялаўшы уйымлар
бойынша

лицензия

үш

сутка

мүддетке

бериледи,

бул

Өзбекстан

Республикасының «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы
Нызамы

нормаларына

лицензияланатуғын

туўра

хызметтиң

келеди.
«Ишки

Бирақ,
ҳәм

соның

менен

халықаралық

бирге,

жолларда

жолаўшыларды ҳәм жүклерди темир жол транспортында тасыў»50, «Ҳаўа
тасыўларын орынлаў менен байланыслы болған аэропортларда ҳаўа
судноларына хызмет көрсетиў» түрлери бойынша лицензиялар лицензия
даўагери мәмлекетлик бажы пулын төлегенин тастыйықлайтуғын ҳүжжетти
тапсырғаннан кейин еки күн ишинде рәсмийлестириледи. Бирақ, бизиң
пикиримизше, лицензия бериў мәселесин шешиўдиң ең мақул варианты –
бул лицензияланатуғын «Медициналық хызмет» түри бойынша лицензия
бериў тәртиби болып табылады, онда «… лицензия лицензия даўагери
мәмлекетлик бажы пулын төлегенин тастыйықлайтуғын ҳүжжетти тапсырған
ҳәм лицензия келисимине қол қойған күни бериледи»51.

49

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11 ноября 2003 года №498 «Об
утверждении Положения о лицензировании концертно-зрелищной деятельности».
50
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 21 августа 2003 года №360 «Об
утверждении Положения о лицензировании деятельности по перевозке пассажиров и грузов
железнолорожным транспортом внутреннего и международного сообщения».
51
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2012 года №92 «Об
утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности».
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Жоқарыда айтылғанлар лицензияланатуғын хызметтиң барлық түрлери
бойынша бирден-бир талапты төмендеги редакцияда белгилеў зәрүрлигин
келтирип шығарады: «лицензия лицензия даўагери мәмлекетлик бажы пулын
төлегенин тастыйықлайтуғын ҳүжжетти тапсырған ҳәм лицензиялаўшы
уйым менен лицензия келисимине қол қойылған күни бериледи».
Лицензия бериўден бас тартыў өзгешеликлери ҳәм оның ҳуқықый
тийкарлары
лицензиялаў

Өзбекстан

Республикасы

ҳаққында»ғы

«Хызметтиң

Нызамының

16

ҳәм

айырым

түрлерин

17-статьяларында

көрсетилген. Лицензия бериўден бас тартыўдың тийкарғы себеплери
сыпатында төмендеги жағдайлар көрсетилген: «лицензия даўагериниң
ҳүжжетлерди лазым тәризде рәсмийлестирмей усыныўы; лицензия даўагери
усынған ҳүжжетлерде натуўры яки бузып көрсетилген мағлыўматлардың бар
екенлиги; лицензия даўагериниң лицензия талаплары ҳәм шәртлерине,
сондай-ақ, таңлаў (тендер) шәртлерине муўапық емеслиги»52.
Лицензия бериўден бас тартыў себеплерин дыққат пенен үйрениў соны
көрсетеди, лицензия бериўден бас тартыўдың биринши себеби тиккелей
лицензия даўагериниң лицензиялаўшы уйымға лицензия бериў ҳаққындағы
арза менен бирге ҳүжжетлерди тапсырыўы менен байланыслы. Яғный, бул
ҳалат даўагердиң арза ҳәм ҳүжжетлерин қабыл еткенде алып тасланыўы
мүмкин ҳәм оның лицензия бериўден бас тартыўдың айырым себеплери
сыпатында көрсетилиўи мақсетке муўапық емес.
Лицензия бериўден бас тартыўдың екинши себеби сыпатында соны
атап өтиў керек, Өзбекстан Республикасы «Хызметтиң айырым түрлерин
лицензиялаў

ҳаққында»ғы

Нызамының

14-статьясының

5-бөлимине

муўапық, «… натуўры яки бузып көрсетилген мағлыўматларды усынғаны
ушын лицензия даўагери нызамға муўапық жуўапкер болады»53. Бундай

52

Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. \\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2011 г. № 9, ст. 245; 2013
г., № 4, ст. 98.
53
Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. \\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости
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ҳәрекет ушын жуўапкершилик ЖК ниң «Ҳүжжетлер, штамплар, мөрлер,
бланкалар

таярлаў,

оларды

қәлбекилестириў,

сатыў

ямаса

олардан

«Хызметтиң

айырым

пайдаланыў» деп аталған 228-статьясында белгиленген.
Солай етип,

Өзбекстан

Республикасының

түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамы ҳәм Министрлер Кабинетиниң
хызметтиң

айырым

түрлерин

лицензиялаўды

тәртипке

салыўшы

Қарарларында төмендегилерди конкрет көрсетиў керек, егер лицензия алыў
ушын

усынылған

ҳүжжетлерде

жалған

ямаса

бузып

көрсетилген

мағлыўматлар анықланса, бул лицензия даўагерин ҳәкимшилик (мәселен,
Өзбекстан Респубюликасының Ҳәкимшилик жуўапкершиилк ҳаққындағы
кодексиниң

1762-статьясында

мәнзил

ҳәм

басқалардың

өзгергенлиги

ҳаққындағы мағлыўматларды усынбаў ямаса жалған мағлыўматларды
усыныў ҳәкимшилик жуўапкершиликке тартылады, деп белгиленген) ямаса
жынайый жуўапкершиликке тартыў мәселесин көрип шығыў ушын себеп
болады.
Лицензия бериўден бас тартыў ҳаққындағы шешим қабыл етилгенде
лицензия даўагерине бул ҳаққында хабарландырыў жиберилиўи тийис.
Өзбекстан Республикасы «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
ҳаққында»ғы Нызамының 16-статьясы 6-бөлимине муўапық, хабарландырыў
юридикалық (физикалық) шахс – лицензия даўагерине жазба түрде
жиберилиўи керек. Хабарландырыўда лицензиядан бас тартыў себеплери,
сондай-ақ, лицензия даўагери бас тартыў себеплерин сапластырғаннан кейин
лицензия алыў ушын ҳүжжетлерди қайтадан усыныўы мүмкин болған мүддет
көрсетилиўи тийис. Нызамшылық нормаларында «… лицензия бериўден бас
тартыў ҳаққындағы хабарландырыўда көрсетилген мүддет кемшиликлерди
сапластырыў ушын зәрүр болған ўақытқа муўапық келиўи тийис» деп
тиккелей көрсетилиўи лицензия бериўден бас тартыўды ҳуқықый тәртипке
салыўдың унамлы ҳалаты болып табылады.

палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2011 г. № 9, ст. 245; 2013
г., № 4, ст. 98.
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Егер лицензия даўагери лицензия бериўден бас тартыў ҳаққындағы
хабарландырыўда көрсетилген мүддет өткеннен кейин лицензия бериўге
тәкирар арза берсе, ол жаңадан берилген арза деп есапланады ҳәм лицензия
даўагери

лицензия

бериў

ҳаққындағы

дәслепки

арзада

белгиленген

талапларды орынлаўы, яғный, жыйымды төлеп, барлық ҳүжжетлерди
усыныўы, барлық лицензиялық талап ҳәм шәртлерди орынлаўы тийис.
Лицензия даўагериниң арзасын тәкирар көрип шығыў мәселеси
бойынша әмелият қызығыўшылық оятады. Атап айтқанда, лицензиялаўшы
уйымлар лицензия даўагериниң арзасын қайтадан көрип шыққанда лицензия
бериўден тәкирар түрде бас тартыўға, лицензиядан бас тартыў ҳаққындағы
дәслепки

хабарландырыўда

бурын

көрсетилмеген

жаңа

себеп

ҳәм

тийкарларды көрсетиўге ҳақылы емес.
Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў әмелиятын үйрениўдиң
көрсеткениндей, улыўма планда лицензия бериў ҳаққындағы мәселени
тәкирар көрип шығыў тәкирар арза ҳәм оған қосымша ҳүжжетлерди алғаннан
кейин он күн ишинде әмелге асырылады.
Өзбекстан Республикасы «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
ҳаққында»ғы Нызамының 20-статьясы 4-бөлимине муўапық, лицензия қайта
рәсмийлестирилгенге шекем лицензиат онда көрсетилген хызмет түрин
бурын берилген лицензия тийкарында әмелге асырыўға ҳақылы. Министрлер
Кабинетиниң

хызметтиң

айырым

түрлерин

лицензиялаўды

тәртипке

салыўшы қарарларын үйрениў соны көрсетти, олардың басым көпшилигинде
бул қағыйда тәкирар тәртипке салынған. Лицензияланатуғын хызметтиң тек
бир ғана «Жоқары тәўекелшилик ҳәм потенциал қәўипли өндирис
объектлерин жойбарлаў, қурыў ҳәм пайдаланыўға тапсырыў» түри бойынша
лицензияны қайта рәсмийлестириў ҳаққындағы ҳүжжетлерди Мәмлекетлик
архиткетура ҳәм қурылыс комитетине тапсырғаннан кейин лицензиат
дәслепки лицензияда көрсетилген лицензиялаў хызметин әмелге асырыўға
ҳақылы емес.
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Буннан тысқары, Өзбекстан Республикасы «Хызметтиң айырым
түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамының 20-статьясы 6-бөлиминде
лицензияны қайта рәсмийлестириўде «Лицензия қайта рәсмийлестирилгенде
лицензия даўагериниң лицензия бериў ҳаққындағы арзасын көрип шығыў
ушын төленетуғын сумманың ярымы муғдарында жыйым өндириледи»54 деп
көрсетилген. Министрлер Кабинетиниң хызметтиң айырым түрлерин
лицензиялаўды тәртипке салыўшы қарарларын үйрениў соны көрсетти,
лицензияланатуғын хызмет түриниң көпшилигинде лицензияны қайта
рәсмийлестириў ушын лицензия бериў ушын бажы пул суммасының 50% и
муғдарында ямаса ЕКИҲ ның 0,5 есеси муғдарында жыйым өндириледи.
Унамлы тәжирийбе сыпатында соны көрсетиў тийис, хызметтиң бажыхана
уйымлары тәрепинен лицензияланатуғын бир неше түрлери бойынша,
сондай-ақ, лицензияны қайта рәсмийлестириў ушын жыйым өндирилмейди.
Өзбекстан Республикасы «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
ҳаққында»ғы Нызамының 20-статьясы 5-бөлиминде «… лицензия қайта
рәсмийлестирилгенде лицензиялаўшы уйым лицензиялар реестрине тийисли
өзгерислер киргизеди»55 деп көрсетилген. Бизиң пикиримизше, Нызамда ҳәм
норматив-ҳуқықый ҳүжжетлерде лицензиялар реестрине өзгерис киргизиў
мәселелерин «Лицензия қайта рәсмийлестирилгенде лицензиялаўшы уйым
лицензия

реестирине

бурынғы

лицензияның

юридикалық

күшиниң

жоғалғанлығын ҳәм жаңа лицензияны жаңа тәртип номери менен жазыўды
белгилеген ҳалда өзгерис киргизеди» деп еле де анығырақ тәрийплеў керек.
Бул лицензия нызамшылығы нормаларын еле де дурыс түсиниў ҳәм
орынлаўға жәрдем береди.
Соны да атап өтиў керек, лицензия дубликатларын бериў мәселелери
Өзбекстан Республикасының «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
54

Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. \\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2011 г. № 9, ст. 245; 2013
г., № 4, ст. 98.
55
Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. \\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2011 г. № 9, ст. 245; 2013
г., № 4, ст. 98.
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ҳаққында»ғы Нызамында тәртипке салынбаған56. Хызметтиң айырым
түрлерин лицензиялаў әмелиятын үйрениўдиң көрсеткениндей, хызмет
түрлериниң басым көпшилигинде лицензия дубликаты жоғалған ямаса
жарамсыз ҳалға келип қалған лицензияның орнына бериледи. Бирақ, соның
менен бирге, лицензия дубликатын бериў ушын бир неше шәрт қойылады:
лицензия жоғалған болыўы ямаса жарамсыз ҳалға келген, лицензия мүддети
создырылмаған болыўы тийис, лицензиат жоғалған лицензияның ҳақыйқый
емеслиги ҳаққында ҒХҚ ларында дағаза бериўге миннетли, бул дағазаны
лицензиялаўшы (жумысшы) уйымға тапсырыўы керек; лицензиат (көпшилик
түрлерде) лицензия бериў ушын белгиленген жыйымның ярымы ямаса ең
кем ис ҳақының 50% и муғдарында жыйым төлеўи керек. Сол нәрсе
характерли, жыйым суммасы лицензиялаўшы уйымның арнаўлы банк,
бюджеттен тысқары есап бетине есапланады. Соны да атап өтиў керек,
лицензияланатуғын хызметтиң бир неше түри бойынша дубликат бериў
ушын жыйым өндирилмейди, булар – бажыхана режиминдеги қоймахана
мәкемеси «еркин қоймахана», бажыхана қоймаханасы, бажы пулсыз саўда
дүканы мәкемеси, ҳаўа тасыўларын орынлаў менен байланыслы болған
аэропортларда ҳаўа судноларына хызмет көрсетиў бойынша ҳәрекетлер.
Буннан тысқары, лицензияланатуғын хызметтиң тек «ломбард хызмети» түри
бойынша лицензия жоғалған ямаса жарамсыз ҳалға келген болса, лицензиат
15 күн ишинде жаңа лицензия бериў ҳаққында арза бериўге миннетли деп
көрсетилген. Бул ҳалатты унамлы тәжийрибе сыпатында белгилеў ҳәм
лицензияланатуғын хызметтиң басқа түрлери бойынша дубликат бериў
тәртибин ен жайдырыў керек.
Солай

етип,

нызамшылық

нормаларында

тәртипке

салынған

лицензиялаў тәртиплери лицензиялаў хызметин әмелге асырыўда әҳмийетли
роль ойнағанына қарамастан, ол лицензиялаўда социал-экономикалық
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Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. \\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2011 г. № 9, ст. 245; 2013
г., № 4, ст. 98.
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процесслерди

мәмлекетлик

тәртипке

салыўды

буннан

былай

да

раўажландырыў мақсетинде дүзетиўди ҳәм жетилистириўди талап етеди.
2.2. Лицензияларды тоқтатып турыў, сапластырыў ҳәм бийкар етиў
тийкарларын ҳәм оларды әмелге асырыў әмелиятын талқылаў
Мәмлекетимизде киши бизнес ҳәм жеке исбилерменликти жедел
раўажландырыў, жеке мүлк жолындағы тосқынлықларды алып таслаў
бойынша әмелге асырылып атырған избе-из реформалар нәтийжесинде
ҳәзирги ўақытта мәмлекетлик емес сектор миллий экономиканың ҳақыйқый
таянышына айланбақта. Мәмлекетлик уйымлардың жеке исбилерменлик
субъектлериниң жумысына араласыўын шеклеў бойынша избе-из шаралар
көрилмекте, экономикалық реформалардың норматив-ҳуқықый базасын
жетилистириў процесинде исбилерменлик басламаларын қоллап-қуўатлдаў
бойынша жеңиллик ҳәм

преференциялардың кең көлемли системасы

жаратылды, бул усы процессте оғада үлкен әҳмийетке ийе.
Лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыў соны билдиреди, белгили
бир жағдайлар анықланғанда ямаса жүз бергенде лицензиялаўшы уйым
тәрепинен берилген лицензияның ҳәрекетлери тоқтатып турылады, ал,
лицензиат белгили бир ўақыт даўамында лицензияланатуғын хызмет түрин
әмелге

асыра

алмайды.

Соны

атап

өтиў

керек,

исбилерменлик

субъектлериниң ҳәрекетлерин тоқтатып турыў миллий нызамшылықта жаңа
институт емес ҳәм ол әлле-қашан-ақ илимпазлар менен әмелиятшылардың
изертлеў предметине айланған. А.Р.Ярмухамедованың пикиринше, ҳәрекетти
тоқтатып

турыўды

қолланыў

ҳаққындағы

мәселе

исбилерменлик

субъектиниң ҳәрекетинде нызам бузыўшылық анықланғанда жүзеге шығады.
Ўәкилликли уйым тәрепинен бул илаждың қолланылыўы қандай да бир
процесcуал ҳәрекетлерди әмелге асырыў ушын шараят жаратады57. Бул
мәселе бойынша Г.В.Мельничук былай дейди: «… лицензияның әмел етиўин

57

Ярмухамедова А. Приостановление деятельности субъектов предпринимательства как мера
процессуально-обеспечительного характера // Вестник Высшего хозяйственного суда. 2011. №2. – С.67-69.
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тоқтатып турыў институты ҳәкимшилик-ескертиў шарасы сыпатында, ал,
лицензияны

бийкар

етиў

институты

болса

ҳәкимшилик

тәртипте

қолланылатуғын санкция сыпатында өзин типиклестириўди талап етеди»58,
В.И.Сургутское былай деп тастыйықлайды: «… лицензиялаў субъектлери
лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыў ҳәм лицензияны бийкар етиў
ҳаққында баянлама дүзиў ҳуқықына ийе»59.
«Лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыў дегенде лицензиялаўшы
(жумысшы) уйымның ямаса судтың шешимине муўапық, лицензия шәртлери
ҳәм талаплары, сондай-ақ, лицензия шәртнамасында белгиленген қағыйдалар
бузылғанда лицензия алынған ҳәрекеттиң әмелге асырылыўын ўақытша
тоқтатыў түсиниледи».
Лицензия

ҳәрекетлерин

тоқтатып

турыў

тийкарларын ҳуқықый

тәртипке салыўға мүрәжат етиў («Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
ҳаққында»ғы Нызамның 22-статьясы 1-бөлими) соны көрсетеди, «…
лицензияның әмел етиўи төмендеги жағдайларда тоқтатып турылыўы
мүмкин: лицензиаттың лицензия шәртнамасында нәзерде тутылған лицензия
талаплары ҳәм шәртлерин бузғанлығы анықланғанда; лицензиялаўшы
уйымның

анықланған

миннетлемесин

қағыйда

лицензиаттың

бузыўшылықларды

жуўапкершилигине

сапластырыў

жүклеўши

қарары

лицензиат тәрепинен орынланбағанда»60.
Соның менен бирге, хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
тәртибин тәртипке салыўшы қарарларын, лицензияны тоқтатып турыў
тийкарлары бөлимин үйрениў соны көрсетти, олардың айырымларында
лицензияны тоқтатып турыў тийкарларын кеңейтип түсиндириў жағдайлары
ушырасады. Мәселен, лицензияланатуғын хызметтиң «Адвокатлық хызмет»
түри бойынша «… лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыў адвокатқа
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Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. \\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости
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гүўалық берген әдиллик уйымының қарары менен төмендеги жағдайларда
әмелге асырылады:
-- адвокат жынайый жуўапкершиликке тартылғанда, ол айыпланыўшы
сыпатында тартылған пайыттан баслап ҳәм суд ҳүкими нызамлы күшке
киргенине шекем ямаса реабилитация етиўши тийкарларға муўапық, оны
жынайый жуўапкершиликтен азат етиў ҳаққында қарар қабыл етилгенге
шекем;
- адвокат тәрепинен адвокатура ҳаққындағы нызам ҳүжжетлериниң
талаплары, адвокатлардың кәсиплик этикасы қағыйдалары, адвокатлық сыры
ҳәм

адвокат

анты

бузылғанлығы

анықланғанда

(квалификациялық

комиссияның қарары тийкарында);
- Адвокатлар палатасы аймақлық басқармасының ямаса әдиллик
уйымының өз ўәкилликлери шеңберинде қабыл етилген, соның ишинде
адвокаттың

жуўапкершилигине

анықланған

қағыйда

бузарлықларды

сапластырыў миннетлемесин жүклейтуғын қарарлары адвокат тәрепинен
орынланбағанда яки лазым дәрежеде орынланбағанда (квалификациялық
комиссияның қарары тийкарында)»61.
Лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыў ҳуқықына ийе субъектлер
сыпатында лицензиялаўшы уйым ҳәм хожалық суды көрсетилген. Бирақ,
Министрлер Кабинетиниң хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаўды
тәртипке салыўшы қарарларын үйрениў соны көрсетти, бир қатар қарарларда
лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыў ўәкиллигине ийе субъект
сыпатында жумысшы уйымлар көрсетилген, бул өз-өзинен Өзбекстан
Республикасының «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы
Нызамының 22-статьясы 2-бөлими талапларына туўра келмейди.
Лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыўдың өзгешеликлери сонда,
лицензиялаўшы уйым лицензияның әмел етиўин 10 жумыс күнине шекем, ал,
суд болса 10 жумыс күнинен артық мүддетке тоқтатып турыў ҳуқықына ийе.
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Демек, буннан сондай жуўмаққа келиў мүмкин. Лицензиялаўшы уйым
өзиниң қарары менен лицензияның әмел етиўин 10 жумыс күнине шекем
(дем алыс ҳәм байрам күнлери есапланбайды), ал, суд болса 10 күннен алты
ай мүддетке шекем тоқтатып турыў ҳуқықына ийе, бунда даўагер сыпатында
лицензиялаўшы (жумысшы) уйым қатнасады.
Бунда лицензиялаўшы уйым өзиниң лицензияны тоқтатып турыў
ҳаққындағы қарарын үш күн мүддетте жазба түрде почта байланысы ямаса
мәлимлеме-коммуникация технологиялары арқалы лицензиатқа жеткериўи
тийис. Соның менен бир ўақытта лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыў
ҳаққындағы

суд

қарары

лицензиатқа

хожалық-процессуал

нызам

ҳүжжетлеринде белгиленген мүддетте жеткерилиўи керек, сондай-ақ,
лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыў ҳәм қайта тиклеў ҳаққындағы
қарар ғалаба хабар қуралларында жәрияланыўы тийис.
Жоқарыда

айтылғанлардан

келип

шығып, бизиң

пикиримизше,

лицензияланатуғын хызметтиң басқа да түрлери бойынша лицензияның әмел
етиўин

тоқтатып

турыўдың

анық

тәртибин

белгилеў

керек,

бул

лицензияларды тоқтатып турыўда субъективизмниң алдын алыўға ҳәм
нызамшылық талапларын орынлаўдың тәмийинлениўине хызмет етеди.
Өзбекстан

Республикасының

2000-жыл

25-майдағы

«Хызметтиң

айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамының 23-статьясы 1бөлиминде былай деп көрсетилген, «Лицензияның әмел етиўи төмендеги
жағдайларда тоқтатылады: лицензиат лицензияның әмел етиўин тоқтатыў
ҳаққында арза менен мүрәжат еткенде; юридикалық шахс сапластырылғанда
–

тоқтатылған

пайыттан

баслап

яки

оның

оның

жумысы

қайта

шөлкемлестириў нәтийжесинде тоқтатылғанда – қайта шөлкемлестирилген
пайыттан баслап, оны қайта шөлкемлестириў буған кирмейди; жеке
тәртиптеги исбилерменниң мәмлекетлик дизимнен өткенлиги ҳаққындағы
гүўаҳнаманың әмел етиўи тоқтатылғанда; жеке тәртиптеги исбилерменниң
жумысқа жарамлылығы белгиленген тәртипте шекленгенде яки ол жумысқа
жарамсыз деп табылғанда; лицензиат лицензия шәртнамасында нәзерде
51

тутылған лицензия талаплары ҳәм шәртлерин системалы түрде яки бир мәрте
қопал түрде бузғанда; лицензиат лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыўға
алып келген жағдайларды лицензиялаўшы уйым яки суд белгилеген мүддетте
сапластырмағанда; лицензиялаўшы уйымның лицензия бериў ҳаққындағы
қарарының нызамға қайшылығы анықланғанда; лицензияның әмел етиў
мүддети

тамам

болғанда»62.

лицензиялардың

әмел

Хызметтиң

етиўин

айырым

тоқтатыў

түрлери

әмелиятын

бойынша

үйрениўдиң

көрсеткениндей, ол Өзбекстан Республикасының 2000-жыл 25-майдағы
«Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамының 23статьясында нәзерде тутылған жағдайларда ҳәм тәртипте әмелге асырылады.
Соның
Кабинетиниң

менен

бирге,

хызметтиң

Өзбекстан

айырым

Республикасы

түрлерин

Министрлер

лицензиялаўды

тәртипке

салатуғын қарарларында лицензияланатуғын хызметтиң айырым түрлери
бойынша лицензияны тоқтатыўдың айрықша тийкарлары көрсетилген.
Мәселен, хызметтиң нызам ҳүжжетлеринде қадаған етилген анаў яки мынаў
түрлерин әмелге асырыў, ҳәм қамсызландырыў хызметине байланыслы сыр
тутылған мәлимлемени жәриялаў, сондай-ақ, қарыйдар ушын қолайсызлық
туўдыратуғын

қамсызландырыў

қамсызландырыўшылар

ҳәм

шәртнамасын

дүзиў

қамсызландырыў

ҳәм

орынлаў

брокерлериниң

лицензияланатуғын қамсызландырыў хызмет түрлери бойынша лицензияны
тоқтатыўдың қосымша тийкарлары болып табылады. Мысалы, «ИП Unitbaltik
insurance», «СО ДХО Alfa life» лицензияларының әмел етиўи лицензия
талаплары ҳәм шәртлериниң бузылғанлығы ушын 10 жумыс күни мүддетине
тоқтатып қойылған.
Лицензияланатуғын «Риэлторлық хызмет» хызмет түри бойынша
төмендегилер риэлторлық шөлкемниң, риэлтордың лицензияларының әмел
етиўин белгиленген тәртипте тоқтатыў ушын тийкар жарататуғын лицензия
талаплары ҳәм шәртлерин бир мәрте қопал бузыў сыпатында көрсетилген:
62

Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. \\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2011 г. № 9, ст. 245; 2013
г., № 4, ст. 98.

52

- сыр тутылған мәлимлемени жәриялаў;
- лицензиялаўшы уйымның лицензия талаплары ҳәм шәртлерине әмел
етиўди белгиленген тәртипте өткерилетуғын тексериўлерден шетке шығыўы;
- хызметти қамсызландырыў полисисиз әмелге асырыў;
- Риэлторлық хызметти лицензиялаў ҳаққындағы қағыйдада нәзерде
тутылмаған хызмет түрлерин әмелге асырыў.
Өз гезегинде, «лицензияның әмел етиўин тоқтатыў тийкарлары тек суд
тәрепинен төмендеги жағдайларда қабыл етиледи: лицензия талаплары ҳәм
шәртлери бир жыл даўамында еки ямаса оннан көп мәрте бузылғанда, егер
бул нызамбузыўшылықлар пуқаралардың ҳуқықлары, нызамлы мәплери ҳәм
денсаўлығына, жәмийетлик қәўипсизликке ҳәм қоршаған орталыққа зыян
келтирсе; лицензияның әмел етиўин тоқтатып турыўға себеп болған
жағдайлар лицензиялаўшы уйым яки суд тәрепинен белгиленген мүддетте
лицензиат

тәрепинен

сапластырылмағанда;

лицензиялаўшы

уйымның

лицензия бериў ҳаққындағы қарарының нызамсызлығы анықланғанда»63.
Соны атап өтиў керек, лицензияның әмел етиўин тоқтатыў ҳаққында
қарар қабыл етилгенде лицензиат қарар қабыл етилгеннен кейин 3 сутка
ишинде бул ҳаққында жазба түрде хабарландырылыўы тийис.
Соның менен бир ўақытта, лицензияның әмел етиўин тоқтатыў
ҳаққындағы суд қарары лицензиатқа жеткерилиўи тийис. Ҳуқықый тәсир
шарасын қолланыў ҳаққындағы ис бойынша қарардың көширмеси хожалық
суды тәрепинен ол қабыл етилгеннен кейин үш жумыс күни ишинде исте
қатнасқан шахсларға жибериледи.
Лицензияның әмел етиўин тоқтатыў ҳаққында қабыл етилген қарар
қандай ўәкилликли субъект – лицензиялаўшы уйым ямаса суд тәрепинен
қабыл

етилгенине

қарамастан

лицензияның

әмел

етиўин

тоқтатыў

ҳаққындағы хабарнама алынғаннан кейин 10 күн ишинде лицензиялаўшы
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уйымға қатарылыўы тийис, лицензиялаўшы уйым белгиленген тәртипте оны
жоқ етиў шарасын көреди.
Лицензияны тоқтатыў жағдайлары ҳаққында халықтың кең қатламын
хабарландырыў мақсетинде нызам шығарыўшы лицензиялаўшы уйымларға
бул ҳаққында ғалаба хабар қуралларында жәриялаўды жүкледи.
Лицензияны

бийкар

етиў

тәртиби64

Өзбекстан

Республикасы

«Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамының 24статьясына муўапық әмелге асырылады. Мәселен, лицензияны бийкар
етиўдиң

тийкары

сыпатында

Нызамның

16-статьясының

9-бөлимине

муўапық, «… лицензиаттың лицензияны бийкар етиў ҳаққында арза менен
мүрәжат етиўи, лицензияны қәлбеки ҳүжжетлерди пайдаланыў арқалы алыў
фактиниң белгилениўи»65 деп көрсетилген.
Лицензияны бийкар етиў тәртиби ҳәм субъектлери Өзбекстан
Республикасы «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы
Нызамының 24-статьясында нәзерде тутылған. Мәселен, лицензияның
қәлбеки ҳүжжетлер жәрдеминде алынған факти анықланғанда, лицензия
бийкар

суд

тәрепинен

бийкар

етиледи.

Басқа

тийкарлар

бойынша

лицензияны бийкар етиў ҳаққындағы қарар лицензиялаўшы (жумысшы)
уйым тәрепинен қабыл етиледи.
Буннан тысқары, лицензиялаўшы уйымның ямаса судтың лицензияны
бийкар етиў ҳаққындағы қарары лицензияны бийкар етиў ҳаққындағы қарар
қабыл етилген күннен баслап үш күн ишинде лицензиатқа жеткерилиўи
тийис.
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Аннулирование – от латинского annulare (уничтожить) означает отмена, объявление
недействительным какого-либо акта, договора. Словарь инсотранных слов. – М., 2009. – 52.
65
Закон Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25 мая 2000
г. \\ Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2000 г., № 5-6, ст. 142; 2003 г., № 1, ст. 8; Ведомости
палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2006 г., № 4, ст. 154, № 10, ст. 536; 2011 г. № 9, ст. 245; 2013
г., № 4, ст. 98.
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III БАП. ХЫЗМЕТТИҢ АЙЫРЫМ ТАРЎЛАРЫН
ЛИЦЕНЗИЯЛАЎДЫҢ ШЕТ ЕЛ ТӘЖИРИЙБЕСИ
§3.1. Айырым раўажланған мәмлекетлерде лицензиялаўды
регламентлеў ҳәм әмелге асырыў тәжирийбеси
Юриспруденция ҳәм ҳуқық әмелиятында узақ ўақыт даўамында
миллий нызамшылықты жетилистириў мақсетинде алдынғы шет ел
тәжирийбесин үйрениў ушын салыстырмалы ҳуқықтаныўдан нәтийжели
пайдаланылып келинбекте.
Лицензия системасы беккемленип, ҳуқық системасында өзиниң орнын
тапқан

шет

еллердиң

тәжирийбеси

қызығыўшылық

оятады.

Нызам

ҳүжжетлерин қолланыў әмелиятын изертлеў ҳәм талқылаў қабыл етилген
қарарларда

ҳәм олардың

нәтийжелеринде

лицензиялаў

процесслерин

ҳуқықый тәртипке салыўды анық түсиниўге жәрдем береди. Буннан келип
шығып, биз елимиздиң экономика шеңберинде жәмийетлик қатнасықлар
жағдайын

салыстырып

изертлеў

мақсетинде

раўажланған

базар

экономикасына ҳәм лицензиялаўды әмелге асырыўда үлкен тарийхый
әҳмийетке ийе мәмлекетлердиң тәжирийбесин үйрендик.
Бул жерде соны атап өтиў керек, сырт елли ҳуқықтаныўшы-алымлар,
экономика

қәнигелери

мәмлекеттиң

экономикаға

араласыўына

жол

қойылыўы ҳәм көлемлери ҳаққында бирдей пикирге ийе емес.
Лицензиялаў бойынша сырт ел тәжирийбесин үйрениў барысында
лицензиялаў системасын тәртипке салыў ҳәм оның оның өзгешеликлериниң
айырым улыўма уқсаслықлары анықланды. Европа еллеринде лицензиялаў
системасы үш әсирден асламырақ ўақыттан берли нәтийжели қолланылып
киятырғаны себепли биз кәсиплерди ҳәм хызмет түрлерин лицензиялаў
бойынша айырым Европа мәмлекетлериниң тәжирийбелерин үйрендик.
Германияда кәрхананың дүзилгени ҳәм өз жумысын баслағаны
ҳаққында мәмлекетлик уйымларды хабарландырыў тәртиби енгизилген.
Буннан тысқары, Германия нызамшылығында белгиленгениндей, кәрхана
мәнзили өзгерсе; жумыс бағдары қайта көрип шығылса, товарлар ҳәм
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хызметлер дизимин кеңейсе, ҳәрекети тоқтатылса, исбилермен булар
ҳаққында мәмлекетлик уйымларға хабар бериўи тийис.
Исбилерменлик

ҳәрекетиниң

әмелге

асырылыўын

анықлаған

мәмлекетлик уйымлар хабарландырмай турып оларды тоқтатыў ҳаққында
қарар қабыл ете алыўы мүмкин. Бундай шаралар мәмлекетлик басқарыў
уйымларын хабарландырмай турып өз ҳәрекетлерин әмелге асырған сырт
елдиң юридикалық шахсларына қолланылады. Солай етип, соны атап өтиў
керек, Германияда лицензиялаў ҳәрекетин әмелге асырыў ушын бул
ҳаққында тек хабар бериў зәрүр, соның менен бир ўақытта басқа
мәмлекетлерде буның ушын рухсатнама (рухсат бериў ҳүжжети - лицензия)
алыў талап етиледи. Тек арнаўлы ҳәм системалы қадағалаў зәрүр болған,
сондай-ақ, әмелге асырылыўы қәнигелердиң (қамсызландырыў, медицина,
ветеринария) маманлығын ямаса айрыкша материаллық базаны я болмаса
үскенелерди талап ететуғын ибилерменлик ҳәрекетиниң айырым түрлери
бойынша айрықша талаплар белгиленген. Буннан келип шығып Германия
нызамшылығында хызметтиң жоқарыда көрсетилген түрлери бойынша
талаплар,

атап

айтқанда,

қәнигелердиң

маманлығына,

имаратлардың

үскенелениўине, лицензиялаў ҳәрекетин әмелге асырыўда қолланылатуғын
қуралларға талаплар толық белгиленген. Атап айтқанда, хызметтиң
лицензияланатуғын түрин әмелге асырыў бойынша маманлықтың жоқлығы
бундай рухсатнаманы бериўден бас тартыўға себеп болыўы мүмкин.
Германияның ҳәкимшилик процедуралары (тәртиплери) ҳаққындағы
Нызам

нормалары нызамшылық техникасы, түсиниклерди белгилеў,

қолланыў шеңберлери, әмелге асырыў тәртиби ҳәм басқалар көзқарасынан
ҳәкимшилик-ҳуқықый ҳүжжетлерди тәртипке салыўда басқа еллер ушын
үлги болып хызмет етиўи мүмкин.
Соны айтып өтиў керек, тәртипке салыў усылы сыпатында лицензиялаў
Америка Қурама Штатларында өзине тән өзгешеликлерге ийе. АҚШта
лицензиялаўдың

ең

бир

айрықша

өзгешелиги

сонда

көринеди,

исбилерменлик ҳәрекетиниң анаў яки мынаў түрин лицензиялаўды белгилеў
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зәрүрлиги ҳаққындағы усыныс мәмлекетлик уйымның қарары менен емес, ал,
исбилерменлердиң өзлеринен, олардың кәсиплик аўқамларынан келип
шығады, яғный, мәмлекет хызметтиң белгили бир түрин лицензиялаўды
енгизиўде басламашы болып табылмайды.
АҚШта

ҳәкимшилик

процедура

(тәртип)

ҳаққындағы

Нызам

(Administrative procedure act) менен ҳәм жеке, ҳәм норматив характердеги
ҳүжжетлерди

қабыл

етиў

процеси

бир

түсиникке

бирлестирилген.

Мәмлекетлик уйымлардың басқа тәрепи физикалық ҳәм юридикалық
шахслардың ўәкилликли уйымлар ҳәм шахслардың ҳәрекетлери ҳәм
қарарларына мүрәжатларын қарап шығыўда жүзеге шығады (adjudication).
Бул

АҚШтың

ҳәкимшилик

процедура

(тәртип)

ҳаққындағы

нызам

ҳүжжетлеринде еки аспект тәртипке салынғанын көрсетеди: бириншиси –
жәмийетлик қатнасықларды тәртипке салыўға бағдарланған ҳәкимшиликрегулятив аспект; екиншиси – ҳуқықый мүнәсибетлерди әмелге асырыўда
жүзеге

келетуғын

бәсекилерди

шешиўге

бағдарланған

ҳәкимшилик-

юрисдикциялық аспект.
Сырт елли алым О.В.Морозова сондай жуўмаққа келеди, «… АҚШтың
1946-жылы қабыл етилген ҳәкимшилик процедура (тәртип) ҳаққындағы
Нызамы (Administrative procedure act) оның қолланыў шеңберин дыққатқа ала
отырып, ҳуқықый илим көзқарасынан, бәринен бурын ҳәкимшилик процесс
ҳаққындағы нызам сыпатында қаралыўы тийис, себеби, ол өзине норматив
ҳәм жеке ҳүжжетлер (rule making), атқарыў ҳәкимияты шеңберинде
ҳүжжетлерге

шағым

етиў

(юрисдикциялық

характердеги

конкрет

ҳәкимшилик иске рухсат бериў) (adjudication), судқа шағым етиў (judicial
review), сондай-ақ, олар менен байланыслы мәселелер сыяқлы ҳәкимшилик
ҳуқықый мүнәсибетлердиң кең спектрин қамтыйды»66.
АҚШ тәжирийбесин үйренгенде мына фактти есапқа алыў керек, өткен
әсирдиң

басында

исбилерменликтиң

66

раўажланыўы

тийкарынан

жеке

Морозова О.В. Административные процедуры в РФ, США, ФРГ. Автореф.дис. … канд. юрид. Наук.
– М., 2010. – 22 с.
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исбилерменлердиң ҳәрекети сыпатында қәлиплести. Ал, бул өз гезегинде
лицензиялаўдың кәсиплик аўқамларының басламасына тийкарланған ҳуқық
институты

сыпатында

қәлиплесиўине

тәсир

етти.

Ең

басында,

исбилерменлик ҳәрекетин ҳуқықый тәртипке салыўдың бул әсбабын
турмысқа енгизиўде ол кең тарқалды, бирақ, кейин ала мәмлекетлик
уйымлардың тиккелей тәсир етиўи ҳәм кәсиплик аўқамларының тәсири
астында ол өзиниң ҳәзирги көриниси ҳәм жағдайына ийе болды. Солай етип,
бүгинги күнде АҚШта тийкарынан кәсиплер, сондай-ақ, исбилерменлик
ҳәрекети (бизнес) ниң айырым түрлери лицензияланады.
АҚШ

тәжирийбеси

сонысы

менен

де

қызық,

исбилерменлик

ҳәрекетиниң түрлерин лицензиялаўда ҳәм кәсиплик аўқамлардың өзин-өзи
тәртипке салыўы, ҳәм мәмлекеттиң тиккелей араласыўы, сондай-ақ,
ҳәкимшиликлестириўдиң
пикиримизше,

бул

басқа

жағдай

да

соны

усыллары
айқын

қолланылады.

көрсетеди,

Бизиң

субъектлердиң

ўәкилликлерин орайластырмаў ҳәм мәмлекеттен ажыратыў жәмийет ҳәм
мәмлекет турмысының ҳәр қыйлы тараўларында ҳуқықый мүнәсибетлерди
тәртипке салыўдың нәтийжелилиги ҳәм сапа дәрежесин көтериўге имканият
жаратады.
Жоқарыда келтирилгенлерге қосымша ретинде соны да айтыў керек,
лицензияланатуғын хызмет түрлериниң дизими, сондай-ақ, анаў яки мынаў
исбилерменлик субъектлериниң лицензия алыўдан азат етилиўи АҚШта
турмыс шынлығынан келип шығып, мәмлекетлик уйымлар тәрепинен
белгиленеди. Атап айтқанда, лицензия тек улыўма параметрлерде ғана
қолланылады ҳәм рухсат бериў, сертификат, дизимнен өткериў, ағзалық,
қандай да бир ўазыйпадан азат етилиў ямаса рухсат бериўдиң басқа формасы
лицензия болып табылады. Шахс ҳуқықын қорғаў ҳәм ўәкилликли емес ямаса
квалификацияланбаған бизнес нәтийжелеринен жәмийет қәўипсизлигин
тәмийинлеў АҚШта лицензиялаўдың тийкарғы мақсети болып табылады.
Буннан тысқары, өзиниң әҳмийети бойынша лицензиялаў тәртипке салыў,
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рухсат бериў, дизимнен өткериў, монополияны тыйыў, сондай-ақ, қадаған
етиў әсбабы сыпатында қолланылады.
Бул соны тастыйықлаўға мүмкиншилик береди, базар қатнасықларын
мәмлекетлик тәртипке салыў усылы сыпатында АҚШта лицензиялаў көп
қырлы

характерге

ийе

болып,

мәмлекет

тәрепинен

жәмийетлик

мүнәсибетлердиң үлкен спектрин қорғаў ушын ҳәр қыйлы мақсетлерде
қолланылады.
Хызметтиң

айырым

түрлерин

лицензиялаў

бойынша

АҚШ

тәжирийбесин үйрениў соны көрсетти, штатлар ҳәкимшилиги дәрежесинде
топланған кәсиплердиң дер лик барлық түрлери лицензияланады, ал, айырым
жағдайларда буған АҚШ Мәмлекетлик департаменти дәрежесинде жол
қойылады. Изертлеў нәтийжелерине муўапық, бүгинги күнде АҚШта
кәсиплик хызметти әмелге асырыў ушын 800 ге шамалас кәсиплердиң
лицензия

алыў

миннетлемеси

белгиленген.

Штатлар

дәрежесинде

лицензиялаў лицензия комиссиялары тәрепинен әмелге асырылады, бул
комиссияларға лицензия бериў ҳаққындағы арза бериледи, олар көрип
шығылады ҳәм рухсат бериледи, сондай-ақ, лицензияның әмел етиў
мүдетлери, аймақлары, тәртиплери ҳәм басқа да аспектлери белгиленеди.
Қытайдағы лицензия мүнәсибетлерин қарап шыққанда, олардың Қытай
Халық

Республикасының

2003-жыл

27-августтағы

«Ҳәкимшилик

лицензиялаў ҳаққында»ғы Нызамы67 менен тәртипке салынатуғынын атап
өтиў керек. Ол ҳәкимшилик лицензиялардың ашықлық, әдиллик ҳәм
қалыслық принциплерине муўапық берилиўин нәзерде тутады.
Ҳәкимшилик лицензияны тәртипке салатуғын қағыйдалар ашық
жәрияланған болыўы тийис. Лицензияларды әмелге асырыўда адамлар ушын
нормал жумыс шараятларын жаратыў, нәтийжелилик ҳәм хызметтиң жоқары
сапасын тәмийинлеў принципи сақланыўы керек.
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Ҳәкимшилик лицензия экономикалық ҳәм социаллық раўажланыў
қағыйдаларына

муўапық

бериледи

ҳәм

пуқаралардың,

юридикалық

шахслардың ҳәм басқа да шөлкемлердиң басламаларын әмелге асырыўға,
жәмийетлик

мәплерди

ҳәм

социаллық

тәртипти

тәмийинлеўге,

ҳәм

экономика, әмийет ҳәм экономиканың уйғынласқан түрде раўажланыўына
муўапық болыўы тийис.
Шет еллердиң лицензиялаў тәжирийбесин үйрениў барысында хызмет
түрлерин киргизиў өлшемлери анықланды, оларды әмелге асырыў ушын
ҳәкимшилик лицензия алыў зәрүр. Бул өлшемлер:
1.

Мәмлекетлик

қәўипсизлик,

жәмийетлик

қәўипсизлик,

макроэкономикалық қадағалаў, қоршаған орталықты қорғаў, жәмийетлик
қадағалаў,

турмыс

ҳәм

жеке

меншиктиң

қәўипсизлигине

тиккелей

жүргизиў

пайдалы

байланыслы болған арнаўлы ҳәрекетлер.
2.

Геологиялық

қазылмаларды

қайта

барлаў
ислеў,

жумысларын
жәмийетлик

ресурсларды

ҳәм

бөлистририў,

жәмийетлик мәплерге тийисли болған, ҳәм арнаўлы статус алыў шараятында
әмелге асырылатуғын хызмет түрлерин әмелге асырыў.
3. Жәмийетлик хызмет көрсетиўде көринетуғын ҳәм тиккелей
жәмийетлик мәплерге тийисли болған, ҳәм әмелге асырыў ушын айрықша
маманлық, шараятлар ҳәм көнликпелер талап етилетуғын кәсиплер.
4. Мәмлекетлик қәўипсизликке, адамлардың денсаўлығына, турмыс
ҳәм жеке меншиктиң

қәўипсизлигине

тиккелей байланыслы болған

үскенелерди, қуўатлылықларды, өнимлер ислеп шығарыўды қолланыў, олар
техникалық стандартлар менен регламентлерге муўапық тексериў, тест
өткериў жолы менен әмелге асырылыўы тийис.
Мәмлекетлик кеңес ҳәкимшилик лицензияларды бериўде ўәкилликли
уйым болып табылады, ол ҳәкимшилик лицензиялар беретуғын қарарларды
қабыл етеди. Лицензияларды бергеннен кейин Мәмлекетлик кеңес тийисли
нызамларды ҳәм ҳәкимшилик қағыйдаларды таярлаў бойынша парламент
ҳәм оның турақлы комитетлерине усыныс киргизеди.
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Провинциялардың, автоном регионлардың ҳәм муниципалитетлердиң
халық ҳүкиметлери Мәмлекетлик кеңес тәрепинен мақулланғаннан кейин
әпиўайыластырыў, бирдейлестириў (унификациялаў) ҳәм нәтийжелилик
принциплерине муўапық, бир неше ҳәкимшилик уйымларға тийисли болған
ҳәкимшилик лицензияларды әмелге асырыў ушын бир ҳәкимшилик уйымды
белгилеў ҳуқықына ийе болады.
Пуқара, юридикалық шахс ямаса басқа қәлеген бир шөлкем белгили
бир хызметти әмелге асырыў ушын ҳәкимшилик лицензяны алыў зәрүр
болған жағдайда, бул шахс ҳәкимшилик уйымға арза бериўи керек.
Ҳәкимшилик лицензияға талабан болған арза бериўши ҳәкимшилик
уйымға зәрүр материалларды ҳәм мағлыўматларды усынады, ҳәм усынған
мағлыўматларының дурыслығына жуўапкер болады. Ҳәкимшилик уйым арза
бериўшиден лицензиялаў ҳәрекетине тийисли болмаған техникалық ямаса
басқа мағлыўматларды усыныўды талап етиў ҳуқықына ийе емес.
Ҳәкимшилик

уйым егер

бундай қарарды бирден қабыл етиў

мүмкиншилиги болмаса 20 күн ишинде ҳәкимшилик лицензия бериў
ҳаққындағы

қарарды

қабыл

етиўи

тийис.

Егер

ҳәкимшилик

уйым

белгиленген мүддет ишинде қарар қабыл ете алмаса, онда уйымды
басқарыўшы шахстың қарары менен бул мүддет 10 күнге созылыўы мүмкин.
Ҳәкимшилик лицензия алыў ушын берилген арзаларды көрип шығыўда
ҳәкимшилик уйым төмендеги факторларды есапқа алады:
1) Егер хызмет түри ҳәкимшилик уйымның ҳәрекетлерине туўра
келмесе, онда уйым талабанды бас тартыў ҳаққында дәрҳал хабарландырыўға
миннетли.
2) Егер хызмет ҳәкимшилик уйымның юрисдикциясында болмаса, онда
ҳәкимшилик уйым арза бериўшини бас тартыў ҳаққында хабарландырады
ҳәм керекли инстанцияға арза менен мүрәжат етиўди усыныс етеди.
3) Егер ҳүжжетлердеги анықланған надурыслықлар сол жердиң өзинде
дүзетилсе, онда талабанға бундай мүмкиншилик берилиўи тийис.
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4) Егер лицензия алыў ушын материаллар толық болмаса ямаса нызам
талапларына жуўап бермесе, ҳәкимшилик уйым бул ҳаққында талабанды
дәрҳал ямаса 5 күн ишинде хабарландырыўы тийис. Егер ҳәкимшилик уйым
бул ўақыт ишинде оны әмелге асырмаса, онда арза қабыл етилмеген
есапланады.
5) Егер хызмет ҳәкимшилик уйымның юрисдикциясына туўра келсе,
ҳәм берилген материаллар нызамшылық талапларына муўапық болса ҳәм
арза бериўши барлық надурыслықларды өз ўақтында дүзесе, онда арза
мақулланыўы мүмкин. Ҳәкимшилик лицензия бериўди мақуллағанда ямаса
онан бас тартқанда ҳәкимшилик уйым гүўалық бериўге миннетли, онда
ҳәкимшилик уйымның мөри менен тастыйықланған қарардың сәнеси
көрсетиледи.
Егер нызамға муўапық, қарар жоқарғы уйымға усынылмастан бурын
ҳәкимшилик лицензия төменги уйымда көрип шығылыўы тийис болса,
төменги уйым өзиниң дәслепки пикирлерин ҳәм барлық материалларды
тиккелей жоқары уйымға береди. Жоқары уйым талабаннан ҳүжжетлерди
тәкирар усыныўды талап етиў ҳуқықына ийе емес.
Ҳәкимшилик лицензия бериў ҳаққында қарар қабыл ететуғын
ҳәкимшилик уйым төмендеги ҳүжжетлердиң биреўин береди:
1) рухсатнама, лицензия ямаса басқа лицензиялық гүўалық;
2) маманлық сертификаты ямаса басқа маманлық ҳүжжетлери;
3) ҳәкимшилик уйымның рухсат бериўши ҳүжжетлери ҳәм дәлиллеўши
ҳүжжетлер;
4) ҳәкимшилик лицензия ушын нызам ҳәм қағыйдаларға муўапық басқа
да сертификатлар.
ҚХР

да

лицензиялық

қадағалаўды

әмелге

асырыў

мәселеси

қызығыўшылық туўдырады. Мәселен, ҳәкимшилик уйым тексериў, тест
ямаса карантин өткерген жағдайда бул уйым процесс ҳәм тексериў
нәтийжелери ҳаққында тийисли ҳүжжетлерде белги қойыўға, жазыўға ҳәм
мөр басыўға миннетли.
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Унамлы тәжирийбе сыпатында соны атап өтиў мүмкин, лицензиялаў
ҳызмети үлкен жәмийетлик әҳмийетке ийе болған ямаса бул ҳәкимшилик
лицензия бериў шәртлеринде нәзерде тутылған айырым жағдайларда
ҳәкимшилик уйым жәмийетшиликке хабар берген ҳалда лицензия бериў
мәселесин ашық додалайды.
Ҳәкимшилик лицензия ҳаққындағы қарарды қабыл етиўден алдын, егер
ҳәкимшилик лицензия арза бериўши ҳәм басқа да шахслардың мәплерине
тиккелей байланыслы болса, ҳәкимшилик уйым арза бериўши яки мәпдар
шахсты тыңлаўды өткериў ҳаққында өтиниши пенен мүрәжат етиў ҳуқықы
ҳаққында хабарландырыўы тийис. Егер арза бериўши яки мәпдар шахс бес
күн ишинде тыңлаўды өткериў өтиниши менен мүрәжат етсе, ҳәкимшилик
уйым 20 күн ишинде бундай тыңлаўды өткериўге миннетли.
Лицензиат ҳәкимшилик лицензияның мүддетин созыўды гөзлеген
жағдайда лицензия мүддетиниң тамамланыўынан 30 күн бурын ҳәкимшилик
лицензия бериў ҳаққында қарар қабыл еткен ҳәкимшилик уйымға арза
береди.
Ҳәкимшилик лицензияларды ҳәкимшилик уйым тәрепинен аукцион
өткериў жолы менен бериў тәртиплери улыўма планда лицензия бериў
ҳаққындағы нызам ҳүжжетлерине муўапық келеди. Аукцион яки тендер
жеңимпазы анықланғаннан кейин аукцион ҳәм тендер өткериў тәрибине
муўапық ҳәкимшилик уйым аукцион яки тендер жеңимпазына ҳәкимшилик
лицензия бериў ҳаққында тийисли гүўалық береди.
Ҳәкимшилик лицензияны бериўде ҳәм лицензияланатуғын хызметти
әмелге асырыў бойынша тексериўлерди өткериўде ҳәкимшилик уйым қандай
да бир төлем алыў ҳуқықына ийе емес. Жоқары ҳәкимшилик уйымлар
ҳәкимшилик лицензия бериў тараўында төменги ҳәкимшилик уйымлар
үстинен

бақлаў

ҳәм

қадағалаўды

әмелге

асырады

ҳәм

нызам

бузыўшылықларды анықлайды ҳәм де ныщзам бузыўшыларға нызамда
белгиленген тәртипте шара қолланады.
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Ҳәкимшилик уйымлар берилген лицензиялардың есабын жүргизеди,
сондай-ақ, оларды бул уйымның ҳәм басқа да уйымлардың бирден-бир архив
компьютер

системасына

киргизиў

ушын

мағлыўмат

береди,

булар

лицензиаттың ҳәкимшилик лицензия шеңбериндеги ҳәрекетлерин тексериў
ушын әмелге асырылады.
Лицензиат

тәрепинен

ҳәкимшилик

лицензия

шәртлерине

туўра

келмейтуғын ҳәрекетлер менен шуғылланыў фактлери анықланса ҳәм бул
нызамбузыўшылықлар

лицензиялаўшы

ҳәкимшилик

уйымның

юрисдикциясына туўра келмесе, нызамсыз ҳәрекет әмелге асырылған жерде
жайласқан ҳәкимшилик уйым нызамсыз ҳәрекетлер ҳәм қолланылған
шаралар ҳаққында лицензиялаўшы ҳәкимшилик уйымға хабарландырыў
жибериўге миннетли.
Қарар қабыл еткен ҳәкимшилик уйым ямаса қәлеген жоқары уйым
төменде көрсетилген жағдайларда мәпдар тәрептиң өтиниши бойынша ямаса
өз ўәкиллиги шеңберинде ҳәкимшилик лицензияны бийкар етиў ҳуқықына
ийе:
-

егер

ҳәкимшилик

лицензияны

берген

ҳәкимшилик

уйым

хызметкерлери хызмет ўазыйпаларынан өз мәпине пайдаланса.
- егер ҳәкимшилик лицензия бериў ҳаққында қарар қабыл еткен
шахслар бундай қарарды қабыл етиў ҳуқықына ийе болмаса.
- егер ҳәкимшилик лицензия бериў ҳаққындағы қарар нызам
бузыўшылық пенен қабыл етилсе.
- егер лицензияны алған арза бериўши бул лицензияға қойылған
шәртлерди орынламаса.
- егер нызам ҳүжжетлерине муўапық ҳәкимшилик лицензияны бийкар
етиўге алып келетуғын басқа да жағдайлар болса.
Егер лицензиат ҳәкимшилик лицензияны алдаў, сатып алыў ямаса
басқа да нызамсыз усыллар менен алса, бундай ҳәкимшилик лицензия бийкар
етиледи.
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Солай етип, жоқарыда айтылғанларды резюмелестире отырып соны
атап

өтиў керек, экономика ҳәм исбилерменлик ҳәрекети тараўында

жәмийетлик қатнасықаларды мәмлекет тәрепинен тәртипке салыў усылы
сыпатында лицензиялаў дүньяның раўажланған ҳәм раўажланып атырған
мәмлекетлеринде

қолланылып

атыр.

Экономикалық

қатнасықларды

мәмлекетлик тәртипке салыў усылы сыпатында лицензиялаўды қолланыў
тәжирийбесин үйрениў соны көрсетти, олар шахсты сапасыз өним ҳәм
хызметтен қорғаў мақсетинде, сондай-ақ, жеке бизнес ҳәм исбилерменликти
раўажландырыўды тәмийинлеў әсбабы сыпатында қолланылады.
3.2. Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў бойынша айырым
ҒМДА мәмлекетлериниң тәжирийбеси
Лицензиялаў

тараўында

Россия

Федерациясының

тәжирийбесин

үйрениўдиң көрсеткениндей, лицензияланатуғын хызметтиң 122 түр и
бойынша

лицензиялаў

әмелге

асырылады

ҳәм

2011-жыл

4-майдағы

«Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы Федеральлық
Нызам менен тәртипке салынады.
Россия Федерациясында хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаўдың
өзгешелиги сонда, жоқарыда атап өтилген нызамның әмел етиўи хызметтиң
төмендегидей түрлерине тарқатылмайды: «… кредит бериў хызмети,
мәмлекетлик сырды қорғаў, этил спирти, алкогольли ҳәм спиртли
ишимликлер өндириси ҳәм айланысы, байланыс тараўы, биржа хызмети,
бажыхана иси тараўы, нотариаллық хызмет, қамсчызландырыў хызмети,
баҳалы қағазлар базарының

профессионал қатнасыўшылары,

сыртқы

экономикалық операцияларды әмелге асырыў, халықаралық автомобиль жүк
ҳәм жолаўшы тасыў, қурал-жарақ ҳәм оның патронларын өзлестириў,
интеллектуаллық хызмет нәтийжелерин қолланыў, телекөрсетиўлер ҳәм
радиоеситтириўлерди (соның ишинде қосымша мағлыўматларды жарытыў)
әмелге асырыў ушын обитал-жийилик ресурсларын ҳәм радиожийиликлерди
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қолланыў, тәбийғый ресурслар, соның ишинде, пайдалы қазылмалар, тоғай
фонды, өсимликлер ҳәм ҳайўанатлар дүньясынан пайдаланыў, атом
энергиясы

тараўындағы

ҳәрекетлер,

жумыслар

ҳәм

хызметлер,

билимлендириў хызмети»68. Жоқарыда айтылғанлар Россия Федерациясында
лицензиялаўды тәртипке салатуғын жәмийетлик қатнасықлардың кең
шеңберинде Нызам ҳәрекетлериниң шекленгенин айқын көрсетеди.
Соны атап өтиў керек, юридикалық шахслар ямаса жеке исбилерменлер
лицензия даўагерлери болыўы мүмкин. «Лицензияның әмел етиў мүддети бес
жылдан кем болмаўы мүмкин. Лицензияның әмел ет иў мүддети тамам
болғаннан кейин лицензиаттың арзасы бойынша ол создырылыўы мүмкин,
бул лицензияны қайта рәсмийлестириў тәртибинде әмелге асырылады.
Лицензия даўагери (юридикалық шахс ямаса жеке исбилермен) лицензия
алыў ушын лицензиялаўшы уйымға арза ҳәм тийисли ҳүжетлерди
усынады»69.
Нызам ҳүжжетлери нормасына муўапық, «… лицензияны бериў ямаса
бас тартыў ҳаққындағы қарар лицензия бериў ҳаққындағы арза ҳәм барлық
зәрүр

ҳүжжетлер келип түскеннен кейин алпыс күннен артық болмаған

мүддетте қабыл етиледи»70.
«… лицензия даўагери усынған ҳүжжетлерде натуўры ямаса бузып
көрсетилген мағлыўматлардың болыўы; лицензия даўагериниң, оған тийисли
ямаса қолланатуғын объектлериниң лицензия талаплары ҳәм шәртлерине
муўапық болмаўы лицензия бериўден бас тартыў»71 ушын тийкар болады.
Нызам ҳүжжетлеринде белгиленгениндей, «… лицензиаттың лицензия
талаплары ҳәм шәртлерин сақлаўы үстинен қадағалаў лицензиялаўшы
уйымлар тәрепинен оның ўәкиллиги шеңберинде әмелге асырылады.
Лицензиялаўшы уйымлар лицензиаттың ҳәрекетлериниң лицензия талаплары
ҳәм

шәртлерине

муўапықлығын

тексериў;
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лицензиаттан зәрүр түсиниклерди ҳәм ҳүжжетлерди сораў; тексериў
жуўмақлары тийкарында конкрет нызамбузыўшылықларды көрсеткен ҳалда
акт (протокол) дүзиў; лицензи атты анықланған нызам бузыўшылықларды
сапластырыўға

миннетлейтуғын

бузыўшылықларды

сапластырыў

қарар

қабыл

мүддетлерин

етиў,

бундай

белгилеў;

нызам

лицензиатқа

ескертиў бериў ҳуқықына ийе. Лицензиялаўшы уйымлар лицензиат
тәрепинен лицензия талаплары ҳәм шәртлериниң бир неше мәрте бузылыўын
ямаса қопал бузылыўын анықлағанда лицензияның әмел етиўин тоқтатыўға
ҳақылы. Егер лицензиат үш ай мүддет

ишинде лицензия бергени ушын

лицензия төлемлерин төлемесе лицензиялаўшы уйымлар судқа мүрәжат
етпей-ақ лицензияны бийкар етиўи мүмкин. Егер лицензиат тәрепинен
лицензия

талаплары

ҳуқықларына,
қорғаныўы

ҳәм

нызамлы
ҳәм

шәртлериниң

мәплерине

қәўипсизлигине,

ҳәм

бузылыўы

пуқаралардың

денсаўлығына,

мәмлекеттиң

Россия

халықларының

мәдений

мийрасларына зыян келтирсе лицензиялаўшы уйымның арзасы тийкарында
судттың қарары менен лицензия бийкарланыўы мүмкин. Лицензияның әмел
етиўин тоқтатып турыў ҳәм лицензияны бийкарлаў ҳаққындағы қарар
үстинен нызам ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте шағым етиў мүмкин.
Лицензиялаўшы уйым мәмлекетлик ҳәкимияттың басқа уйымлары ҳәм
жергиликли өзин-өзи басқарыў уйымларын жүргизиў бойынша тексериў
өткериўге ҳақылы емес»72.
Лицензиялаўшы

уйымлар

тәрепинен

«…

лицензиялаў

әмелге

асырылатуғын хызмет түрлерине лицензия реестрлери»73 жүргизиледи.
Буннан тысқары, лицензия берилгенде, тоқтатылғанда ямаса бийкар
етилгенде бул ҳаққындағы мағлыўматты Лицензиялардың бирден-бир
мәмлекетлик реестрине жибериў зәрүр, бирақ, Нызамда Бирден-бир
мәмлекетлик реестрин жүргизиўге жуўапкер уйым белгиленбеген.
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Лицензиялаў тараўында Беларусь Республикасының тәжирийбесин
үйрениў соны көрсетти, лицензиялаў хызметтиң 37 айырым түри бойынша
әмелге асырылады ҳәм Беларусь Республикасы Президентиниң 2010-жыл 1сентябрьдеги «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы
Пәрманы менен тәртипке салынады. Онда «Хызметтиң айырым түрлерин
лицензиялаў ҳаққында»ғы Қағыйда тастыйықланған.
«Лицензия 5 ҳәм 10 жылдан көп болмаған мүддетке бериледи ҳәм
лицензиаттың арзасы бойынша бир неше мәрте созылыўы мүмкин.
Лицензиялаўшы уйым ямаса басқа мәмлекетлик уйым (оның структуралық
бөлими, аймақлық уйымы, бағыныўшы шөлкем), өз ўәкиллиги шеңберинде
қадағалаўды әмелге асыратуғын басқа шөлкем тәрепинен лицензиаттың
(оның хызметкериниң, бөлими, соның ишинде филиалының) лицензиялаў
ҳаққындағы нызам ҳүжетлерин, лицензия талапларын ҳәм шәртлерин бузыў
ҳалатлары анықланғанда бундай лицензиялаўшы ямаса басқа қадағалаўшы
(бақлаўшы) уйым белгиленген тәртипте лицензиатқа анықланған нызам
бузыўшылықларды сапластырыў талабын қояды ҳә м оларды сапластырыў
мүддетлерин белгилейди. Бул мүддет 6 айдан аспаўы керек»74.
Беларусь нызамшылығына муўапық, «… лицензиялаўшы уйым
тәрепинен киргизилген лицензияны тоқтатып турыў, әмел етиўин тоқтатыў
ямаса бийкар етиў ҳаққындағы қарардың суд тәрепинен тән алыныўына
байланыслы лицензияның әмел етиўи қайта тикленгенде: әмел етилиўи
тоқтатып турылған лицензия тоқтатып турылған ўақыт даўамындағы
мүддетке созылады; әмел етилиўи тоқтатылған лицензия әмел етилиўи
тоқтатылған күннен баслап қайта тикленетуғын күнге шекемги мүддетке
созылады; әмел етиўи бийкар етилген лицензия лицензиялаўшы уйымның
лицензияның әмел етиўин тоқтатыў ҳақындағы қарары қабыл етилген күннен
баслап қайта тикленетуғын күнге шекемги мүддетке созылады»75.
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Сонлықтан да унамлы тәжирийбе сыпатында соны атап өтиў мүмкин,
«… қадағалаўшы (бақлаўшы) уйым тәрепинен лицензиатқа анықланған
нызам бузыўшылықларды сапластырыў ҳақындағы талапнама (буйрықнама)
берилген жағдайда бул уйым 3 жумыс күни ишинде киргизилген талапнама
(буйрықнама) ҳаққында лицензиялаўшы уйымға хабар бериўи тийис»76.
Нызам

ҳүжжетлеринде

«…

лицензиялаўшы

уйымлар

лицензия

реестрлерин қәлиплестиреди ҳәм жүргизеди. Лицензиялар реестринде
лицензия ҳәм лицензиат ҳаққында барлық мағлыўматлар көрсетиледи.
Буннан тысқары, Лицензия ҳәм лицензиатлардың бирден-бир реестри
жүргизилетуғынын унамлы тәжирийбе сыпатында атап өтиў мүмкин»77.
Лицензиялаў

тараўында

Украина

тәжирийбесин

үйрениў

соны

көрсетти, хызметтиң 46 айырым түрлери бойынша лицензиялаў әмелге
асырылады

ҳәм

Украинаның

2000-жыл

1-июньдеги

«Хожалық

жумысларының белгили бир түрлерин лицензиялаў ҳаққында»ғы78 Нызамы
менен тәртипке салынады.
Украинада лицензиялаўдың өзине тән өзгешеликлери сонда, тек
хожалық жүргизиўши субъектлер ғана лицензия даўагери бола алады, яғный,
барлық лицензиатлар хожалық жүргизиўши субъектлер деп белгиленген.
Шөлкемлестириў-ҳуқықый формасына ҳәм жеке меншик түрине қарамастан,
хожалық жумысларын әмелге асыратуғын, мәмлекетлик ҳәкимият уйымлары
ҳәм

жергиликли

өзин-өзи

басқарыў

уйымларынан

тысқары,

нызам

ҳүжжетлеринде белгиленген тәртипте дизимнен өткен юридикалық шахс,
сондай-ақ, физикалық шахс – исбилермен, сондай-ақ, сырт елли ямаса
жергиликли инвестор бундай субъект болыўы мүмкин.
Сол

нәрсе

қызығыўшылық

оятады,

лицензиялаў

тараўындағы

мәмлекетлик сиясат парламент – Украинаның Жоқарғы Радасы тәрепинен
әмелге асырылады, ол «… лицензиялаў тараўында мәмлекетлик сиясаттың
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тийкарғы бағдарларын, оны әмелге асырыўдың нызамшылық тийкарларын
белгилейди.

Украина

Министрлер

Кабинети,

сондай-ақ,

Министрлер

Кабинети

тәрепинен

белгиленген

атқарыў

Украина
ҳәкимияты

уйымлары, нызамда ўәкиллик берилген мәмлекетлик коллегиал уйымлар,
арнаўлы ўәкилликке ийе атқарыў кеңес уйымлары лицензиялаў мәселелери
бойынша арнаўлы ўәкилликли уйым болып табылады, оларға хожалық
жумысларының белгили бир түрлерин лицензиялаўды әмелге асырыў
ҳуқықы берилген»79. Украинада лицензиялаўдың өзине тән өзгешелиги
сонда, лицензиялаў мәселелери бойынша «Арнаўлы ўәкилликли уйым»
дүзиледи, ол лицензиялаўды раўажландырыўдың тийкарғы бағдарларын ҳәм
лицензиялаў
жойбарларын

мәселелери
ислеп

бойынша

шығады,

норматив-ҳуқықый

эксперт-аппеляция

ҳүжжетлердиң

кеңесин

дүзеди;

лицензиялаў бойынша қәнигелерди таярлаў, қайта таярлаў ҳәм маманлығын
арттырыўды

шөлкемлестиреди;

Бирден-бир

лицензиялаў

реестрин

жүргизеди; лицензя бланклерин буйырыў, тәмийинлеў, жумсалыўының
есабатын жүргизиўди шөлкемлестиреди; лицензия тараўындағы нызам
бузыўшылықларды сапластырыў бойынша бийлик шығарады. Лицензиялаў
бойынша қәнигелерди таярлаў, қайта таярлаў ҳәм маманлығын арттырыўды
тәмийинлеў бойынша лицензиялаў мәселелери бойынша арнаўлы ўәкилликли
уйым оқыў бағдарламаларын, методикалық усынысларды ҳәм қолланбаларды
ислеп шығыўды әмелге асырады, лицензиялаў бойынша қәнигелерди таярлаў
ҳәм аттестациядан өткериў тәртибин белгилейди»80.
«… Хожалық жумысларының белгили бир түрин әмелге асырыў ушын
квалификациялық, шөлкемлестириў, технологиялық ҳәм басқа да талаплар»81
лицензиялаў шәртлери етип белгиленген.
Әмелге асырылыўы арнаўлы билимди талап ететуғын хожалық
жумысларының түрлерин лицензиялаў шәртлерине хожалық жүргизиўши
субъектлердиң хызметкерлерине, юридикалық ҳәм (ямаса) физикалық
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Закон Украины от 1 июня 2000 г. «О лицензировании определенных видов хозяйственной
деятельности».
80
Сол жерде
81
Сол жерде
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шахсларға исбилермен тәрепи нен қойылатуғын квалификациялық талаплар
киреди.
Лицензия бериў ҳаққындағы арзада хожалық жүргизиўши субъект –
арза бериўши, хожалық жумысының түри ҳаққындағы мағлыўматлар болыўы
тийис.

71

Жуӯмақлаӯ
Өзбекистан Республикасында

мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў

системасы жедел түрде жетилистирилмекте ҳәм модернизация қылынбақта,
бүл

халықтыӊ

түрмыс

дәрежесин

жақсылаў,

сондай-ақ,

олардыӊ

исбилерменлик пенен шуғылланыўына да имкан береди.
2018-жылдыӊ 11-апрель сәнесинде Президентимиз Ш. Мирзиёев
тәрепинен “Исбилерменлик искерлиги тараўындағы лицензия ҳәм рухсат
бериў тәртибин және де қысқарттырыў ҳәм әпиўайыластырыў, сондай-ақ,
бизнес жүритиў шәрт-шәраятларын жаксылаў шара-иләжлары ҳаққында”ғы
Пәрманы жәрияланды. Онда 2017-2021 жылларда Өзбекистан Республикасын
раўажландырыўдыӊ бес баслы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясына
муўапық, республикада мәмлекеттиӊ экономикадағы қатнасын кемейтиў,
исбилерменлик

субъектлериниӊ

ҳуқықларын

қорғаў,

жеке

мүлктиӊ

үстинлигин және де күшейттириў мәселелери бойынша реформалар әмелге
асырыў нәзерде тутылған еди. Сондай-ақ, Пәрманда ўакилликли уйымлар
ортасында лицензия ҳәм рухсат бериў мәселесиндеги ҳүжжетлерди түптен
қысқартыў, оларды әпиўайыластырыў ҳәм ашықлық дәрежесин асырыўға
қаратылған өз-ара бирге ислесиў зәрүр дәрежеде алып барылмай атырғаны
айырықша атап өтилген.
Өзбекистан

Республикасында

2018-2020-жылларда

Мәмлекетлик

хызметлер орайларында “бир айна” принципи бойынша көрсетилетуғын 58
мәмлекетлик хызметтиӊ дизими тастыйықланды. Олардыӊ қатарында, үйжайлардыӊ суў тәмийнаты, канализация, ыссылық тәмийнаты ҳәм басқа
инженерлик-коммуникация тармақларына жалғаныў, жеке тәртипте үй-жай
қурыўға рухсатнама бериў, турақ жер бойынша дизимге алыў, дизимнен
шығарыў, түрли архив мағлыўматларын, патентлер, гуўалықлар ҳәм рәсмий
ҳүжжетлердиӊ дубликатларын алыў сыяқлы хызметлер бар.
Жоқарыдағы атап өтилген нормативлик ҳүжжетлердиӊ анализи соны
көрсетеди, Өзбекистан Республикасында мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў
механизмлери, лицензия ҳәм рухсат бериў менен байланыслы жүзеге келип
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атырған машқалалар әсте-ақырынлық пенен шешилип атыр ҳәм оларға
байланыслы нызам ҳүжжетлери жетилистирилмекте.
Өткерилген изертлеў нәтийжесинде базар қатнасықлары шараятында
лицензиялаў

зәрүр

социал-экономикалық,

ҳуқықый

ҳәм

басқарыў

әҳмийетине ийелигин атап өтиў керек. Усылар тийкарында Өзбекистан
Республикасында лицензиялаў системасын жетилистириўдиң ҳәкимшиликҳуқықый тәреплерин комплекс изертлеў нәтийжелери илимий-теориялық
жуўмақлар, лицензияластырыў системасын норматив-ҳуқықый тәртипке
салыўды жетилистириўге қаратылған усыныслар берилди.
1. Ҳәзирги күнде Өзбекистан Республикасында лицензияластырыў
системасы өз ишине хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў, товар
(жумыс ҳәм хызмет)лардың экспорты ҳәм импортын лицензиялаў, жер асты
участкасынан пайдаланыўды лицензияластырыўды, рудалық емес пайдалы
қазылмаларға

ийе

жер

асты

участкаларынан

пайдаланыўды

лицензияластырыў мәселелерин қамтып алады.
2.

Лицензияластырыўдың

теориялық

тийкарларын

изертлеў

нәтийжесинде лицензия, лицензияланатуғын хызмет түри, лицензияластырыў
талаплары ҳәм шәртлери, лицензиялаўшы органлар, лицензия даўагери,
лицензиат, лицензия шәртнамасы, лицензиялардың реестрлери ҳәм басқа да
түсиниклер берилди:
3. Өзбекистан Республикасы Президентиниӊ 2018-жылы 22-январьда
“2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдыӊ бес
баслы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын “Жедел исбилерменлик,
инновациялық идеяларды қоллап-қуўатлаў жылы”нда әмелге асырыўға
тийсли мәмлекетлик дәстүр ҳаққында”ғы ПФ-5308-санлы Пәрманына
муўапық, жәмәәтшилик бақлаўы, өзин-өзи тәртипке салыў, сертификациялаў,
аккредитациялаў, пуқаралық ҳуқықый жуўапкершиликти қамсызландырыў,
техникалық тәртипке салыў ҳәм басқа да усыллардан кеӊ пайдаланыў
сыяқлы ислерди әмелге асырыў мәселелерине айырықша дыққат аўдарды.
Усы ҳүжжеттен келип шыққан ҳалда 25 май 2000 жылы қабыл етилген
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Өзбекистан Республикасы «Хызметтиң айырым түрлерин лицензиялаў
ҳаққында»ғы Нызамын хызмет түрлерин лицензиялаў үстинен жәмийетлик
қадағалаўды әмелге асырыӯ жөнелислерине арналған статья менен толтырыў
керек.
4. Өзбекистан Республикасы Президенти Ш. Мирзиёев тәрепинен 2017жыл 12-декабрьде қабыл етилген “Халыққа мәмлекетлик хызметлерди
көрсетиўдиӊ миллий системасын түптен реформа қылыў шара-иләжлары
ҳаққында” ғы Пәрманында мәмлекетлик хызметлердиӊ бирден-бир реестрин
пайда етиў, мәмлекетлик хызметлердиӊ ҳәрбир түри бойынша өз алдына
ҳәкимшилик регламентлер ислеп шығыў, Агентлик, оныӊ аймақлық
басқармалары

ҳәм

мәмлекетлик

хызмет

орайларында

мағлыўмат

системалары, мағлыўматлар базасын пайда етиў бойынша шара-иләжлар
нәзерде тутылған. Усыған тийкарланып, пикиримизше, лицензиялардың
бирден-бир мәмлекетлик электронлық реестрин ислеп шығыӯ зәрүр.
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Пайдаланған әдебиятлар дизими:
1. Нормативлик- ҳуқықый ҳужжетлер
1.1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. - Т.:Ўзбекистон, 2017.
1.2. Ўзбекистон

Республикасининг "Фуқароларнинг мурожаатлари

тўғрисида"ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Ахборотномаси. 2003. -№1. -2-модда.
1.3. Ўзбекистон Республикасининг

"Фуқароларнинг

ҳуқуқлари

ва

эркинликларини бузадиган хатти-ҳаракатлар ва қарорлар устидан судга
шикоят қилиш тўғрисида"ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий
Мажлисининг Ахборотномаси. 1995. -№9. -183-модда.
1.4. Ўзбекистон
лизензиялаш

Республикасининг “Фаолиятнинг айрим турларини

тӯғрисида”ги

Қонуни//Ўзбекистон

Республикаси

Олий

Мажлисининг Ахборотномаси, 2000 й., 5-6-сон, 142-модда; 2003 й., 1-сон, 8модда; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 14сон, 110-модда; 2006 й., 41-сон, 405-модда; 2011 й., 36-сон, 363-модда; 2013
й., 18-сон, 233-модда; 2014 й., 50-сон, 588-модда; 2015 й., 33-сон, 439-модда,
52-сон, 645-модда; 2017 й., 1-сон, 1-модда, 16-сон, 265-модда
1.5. Ўзбекистон
фаолиятини

Республикасининг “ Хўжалик юритувчи субъектлар

давлат томонидан

назорат қилиш

тўғрисида”ги

қонуни

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1999 й., 1сон, 8-модда; 2000 й., 5-6-сон, 153-модда; 2001 й., 1-2-сон, 23-модда;
Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2004 й., 25-сон, 287модда; 51-сон, 514-модда; 2006 й., 12-13-сон, 100-модда; 2007 й., 50-51-сон,
506-модда; 2008 й., 52-сон, 513-модда; 2010 й., 37-сон, 314-модда, 51-сон,
485-модда; 2011 й., 37-сон, 374-модда; 2013 й., 1-сон, 1-модда, 41-сон, 543модда; 2014 й., 20-сон, 222-модда; 2016 й., 52-сон, 597-модда; 2017 й., 1-сон,
1-модда)
1.6. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 2001 йил 12 майдаги
“Амалга оширилиши учун лицензиялар талаб қилинадиган фаолият
турларининг рўйхати тӯғрисида”ги қарори// Ўзбекистон Республикаси қонун
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ҳужжатлари тўплами, 2002 й., 2-сон, 14-модда; Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 й., 1-сон, 8-модда; Ўзбекистон
Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2006 й., 14-сон, 110-модда; 2007
й., 29-30-сон, 295-модда, 37-38-сон, 377-модда; 2009 й., 37-сон, 403-модда;
2010 й., 37-сон, 313-модда, 38-сон, 329-модда, 51-сон, 481-модда; 2011 й., 52сон, 555-модда; 2012 й., 15-сон, 163-модда, 2013 й., 1-сон, 1-модда, 18-сон,
233-модда; 2014 й., 50-сон, 588-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари
миллий

базаси,05.01.2018

й.,

03/18/456/0512-сон;

10.01.2018

й.,

03/18/459/0536-сон)
1.7. Өзбекистан Республикасы «Билимлендириў ҳаққында»ғы Нызамы,
Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси 1997 йил, № 9,
225-модда.
1.8. Өзбекистан Республикасы «Кадрлар таярлаў миллий дәстүри
ҳаққында»ғы Қарары, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг
Ахборотномаси, 1997 йил, № 11-12, 295-модда; Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси, 2007 йил, № 4, 160-модда
1997 жыл 29-август.
1.9.

2015-жыл

28-сентябрьдеги

Өзбекистан

Республикасы

Президентиниӊ “Исбилерменлик субъектлерине “бир айна” принципи
бойынша

мәмлекетлик

хызметлерди

көрсетиў

жетилистириў шара-иләжлары ҳаққында ”ғы

тәртибин

және

де

қарары // Ўзбекистон

Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2015 й., 40-сон, 516-модда; 2017
й., 22-сон, 411-модда, 29-сон, 682-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари
миллий базаси, 23.10.2017 й., 09/17/864/0160
1.10.

2017-жылдыӊ

Ш.Мирзиёевтыӊ

1-февраль

“Исбилерменлик

сәнесинде

субъектлерине

Президентимиз
мәмлекетлик

хызмет

көрсетиў механизмлерин жетилистириўге тийсли қосымша шара-иләжлары
ҳаққында”ғы қарары //Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами,
2017 й., 5-сон, 61-модда, 20-сон, 354-модда, 27-сон, 608-модда
1.11.Өзбекистан Республикасы Президенти Ш. Мирзиёев тәрепинен
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2017-жыл 12-декабрьдеги “Халыққа мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўдиӊ
миллий системасын түптен реформа қылыў шара-иләжлары ҳаққында” ғы
Пәрманы //Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.12.2017 й.,
06/17/5278/0404-сон
1.12. Өзбекистан Республикасы Президентиниң “ Мәмлекетлик ҳуқықый
сиясатты әмелге асырыӯда әдиллик уйымлары ҳәм мәкемелериниң жумысын
түп-тийкарынан жетилистириӯ илажлары ҳаққында”ғы пәрманы. 13 апрель
2018 ж.-Еркин Қарақалпақстан, 19 апрель 2018 ж.
1.13. “Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги фаолиятини янада
такомиллаштириш

буйича

ташкилий

чора-тадбирлар

туғрисида”ги

Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори. 13 апрель 2018 йил.
1.14. Өзбекистан Республикасы Президентиниӊ 2018-жылы 22-январьда
“2017-2021-жылларда Өзбекистан Республикасын раўажландырыўдыӊ бес
баслы бағдары бойынша Ҳәрекетлер стратегиясын “Жедел исбилерменлик,
инновациялық идеяларды қоллап-қуўатлаў жылы”нда әмелге асырыўға
тийсли мәмлекетлик дәстүр ҳаққында”ғы ПФ-5308-санлы Пәрманы //Қонун
ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 23.01.2018 й., 06/18/5308/0610-сон
1.15. 2018-жылдыӊ 11-апрель сәнесинде Президентимиз Ш. Мирзиёев
тәрепинен “Исбилерменлик искерлиги тараўындағы лицензия ҳәм рухсат
бериў тәртибин және де қысқарттырыў ҳәм әпиўайыластырыў, сондай-ақ,
бизнес жүритиў шәрт-шәраятларын жаксылаў шара-иләжлары ҳаққында”ғы
Пәрман(Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 12.04.2018 й.,
06/18/5409/1059-сон)
1.16. Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң
«Магистратура ҳаққында»ғы Режеси (жаңа редакцияда), 2015 жыл 2-март.
1.17. Өзбекистан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 22 декабрдеги
Олий Мажлисга Мүражатнамасы // Еркин Қарақалпақстан, 23 декабрь 2017
ж.
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2. Тийкарғы әдебиятлар
2.1. Алексеев А.А. Организационно-правовые основы лицензионноразрешительной

деятельности

органов

внутренних

дел

Российской

Федерации. Автореф.дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2007. – 23 с.
2.2. Абдусаломов. М-У.Э. Тадбиркорлар ҳуқуқ ва манфаатларини
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