
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Жарандарды жерге берүү 

тартиби боюнча Убактылуу колдонмону бекитүү жөнүндө” долбоорго  

Негиздеме маалымат 

1. Максаттар жана тапшырмалар 

Конституциялык укук ар бир адамдын этникасына, дин тутумуна жана 

башка айырмачылыгына карабастан каза болгондон соң татыктуу жерге 

берилүүгө кепилдейт. Каза болгон адамдын жеке намысын сактоого жана жеке 

кол тийбестигине байланыштуу.  Бул укуктар КР Конституциясына ылайык 

биздин өлкөбүздүн укуктук системанын негизги бөлугү саналган жалпы кабыл 

алынган эл аралык тиешелүү принциптерден жана нормалардан келип чыгат.  

Учурда Кыргыз Республикасында маркумду жерге берүү жана аза 

кызматы мыйзам аркылуу жөнгө салынган эмес. Ушул себептен, тиешелүү 

мыйзам ченемдерди кабыл алганча убактылуу колдонмону бекитүү 

сунушталат. Укуктук мамиленин бул чөйрөсү башка мамлекеттик 

органдардын укуктук актыларында негизделет: 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-мартындагы 

№192 “Расымдык (сөөк коюу үчүн) жөлөкпулду эсептөө үчүн орточо бир 

айлык эмгек акынын өлчөмүн белгилөө жөнүндө” Токтому; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 11-ноябрындагы 

№727 Токтому менен бекитилген “Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча 

жөлөкпулду, кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөкпулду дайындоо, төлөө 

тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону жана Расымдык (сөөк коюу боюнча) 

жөлөкпулду дайындоо, төлөө тартиби жана өлчөмү жөнүндө жобону бекитүү 

тууралуу” Жобо; 

- Бишкек шаарынын мэриясынын 2005-жылдын 29-апрелиндеги №434 

“Жөрөлгөлөрдү тейлөөнүү жакшыртуу жана өнүктүрүү жөнүндө” Токтому. 

Каза болгондорду жерге берүү жана аза кызматын тейлөө ишмердүүлүгү  

өтө маанилүү коомдук, моралдык жана укуктук жоопкерчилик менен 

байланыштуу. Доордун жаңылануусу жана аны укуктук, коомдук-

маданийлик, материалдык-техникалык камсыздоо маданияттуу мамлекеттин  

негизги маанилүү тапшырмасы болуусу керек. Жарандын каза болгондон 

кийин сый урмат менен жерге берилүү жана эскерилүү укугу бул негизги, 

базалык жарандык укук катары кабыл алыныш керек.  

2. Баяндоочу бөлүм 

Учурда бул жаатта татаал кырдаал пайда болууда: мүрзөлөрдүн 

толушу; жер тилкелеринин жетишсиздиги; мүрзөлөрдүн тегерегиндеги 

санитардык-экологиялык баланстын бузулуусу жана өлкөнүн санитардык 



коопсуздуктун жоктугу; жер тилкесин бөлүп берүүдө баалардын ар түрдүү 

жана жогору болуусу калкты тейлөө системасында терс көрүнүштөр пайда 

болду. 

Сунушталган токтомдун долбоору Кыргыз Республикасында маркумду 

жерге берүүнү жана аза кызматы жаатында коомдук мамилени жөнгө салууга 

багытталган:  

Жерге берүүдө жер тилкесин бөлүп берүүнү уюштурууда жарандын дин 

тутуусун, санитардык-экологиялык талаптарды эске алуу; 

Жерге берүү ишин уюштурууну жекече ишмердүүлүк катары. 

 

3. Коомдук, экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык, 

коррупциялык көйгөйлөрдүү алдын алуу 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомунун долбоорун кабыл 

алуу коомдук, экономикалык, укуктук, гендердик, экологиялык, 

коррупциялык көйгөйлөрдү алып келбейт. 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы жөнүндө маалымат 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын укук ченемдик 

актылар жөнүндөгү” Мыйзамын 22 беренесине ылайык, аталган долбоор 

республиканын бардык облустарында жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 

органдарынын, диний уюмдардын өкүлдөрү жана жарандык коомдун 

катышуусунда  коомдук талкуудан өткөрүлдү. Талкууда келип түшкөн сын-

пикир, сунуштар эске алынып долбоорго киргизилген. 

5. Долбоордун мыйзамга дал келүүсүнүн анализи 

Сунушталган долбоор учурдагы мыйзамга, катышуучусу Кыргызстан 

болгон эл аралык келишимдерге каршы келбейт.  

6. Каржылоо зарылдыгы жөнүндө маалымат 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн долбоорун кабыл алуу 

республикалык бюджеттен кошумча каржылоону талап кылбайт.  

7.  Регулятивдик таасирдин анализи жөнүндө маалымат 

Сунушталган долбоор регулятивдик таасирдин анализин жүргүзүү 

талап кылынбайт, себеби ишкердик ишмердүүлүктү жөнгө салууга 

багытталган эмес. 
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