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«Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Укук тартиби, 

кылмыштуулук менен күрѳшүү жана коррупцияга  

каршы аракеттенүү боюнча комитетинин  

КОРУТУНДУСУ 

 

1 апрель 2020-жыл        Бишкек ш.  

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Укук тартиби, 

кылмыштуулук менен күрѳшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү 

боюнча комитети “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

Регламенти жѳнүндѳ” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 52-

беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн 2020-жылдын 23-

мартындагы №175 токтому (кир. №6-6099/20 24.03.2020-жыл) менен 

жактырылган «Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна 

карата депутаттардын жазуу жүзүндѳгү сыныштарын карап чыгып, 

төмөнкүлөрдү белгилейт:  

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

2020-жылдын 1-апрелиндеги № _______-VI токтому менен биринчи окууда 

кабыл алынган.  

Ушул мыйзам долбоору боюнча Жогорку Кеңештин депутаттары 

Дюшалиев А.К., Субанбеков Б.Ж., Матраимов И.И., Бакчиев Д.А. (кир. № 6-

6356/20 1-апрель 2020-жыл) тѳмѳнкүдѳй мазмундагы жазуу жүзүндѳгү 

сунуштар келип түшкѳн:  

 

1. Мыйзам долбоорунун аталышы «Кыргыз Республикасынын айрым 

мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине, Кыргыз 

Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине жана Кыргыз 

Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүлсүн. 

Негиздеме: Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине гана эмес 

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине жана Кыргыз 

Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине да өзгөртүүлөрдү киргизүү 

сунуш кылынып жаткандыгына байланыштуу. 

2. Мыйзам долбоорунун 1-беренеси төмөнкүдөй редакцияда 

баяндалсын: 

«1-берене 

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеӊешинин Жарчысы, 2017-ж., № 2 (2) 79-ст.) 

төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:  

1) 243-беренеде “II категориядагы” деген сөздөр “III категориядагы” 

деген сөздөргө алмаштырылсын. 
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2) 280-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: 

280-берене. Санитардык-эпидемиологиялык эрежелерди бузуу 

1. Этиятсыздыктан массалык дартка чалдыгууну, адамдардын 

уулануусун же башка оор зыянды келтирген санитардык-эпидемиологиялык 

эрежелерди атайылап же этиятсыз бузуу, - 

VI категориядагы айып салууга же эки жылга чейинки мөөнөткө 

белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен 

алектенүү укугунан ажыратуу менен II категориядагы эркиндигинен 

ажыратууга жазаланат. 

2. Өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал же согуштук абал режимин киргизүү 

мезгилинде жасалган, адамдардын массалык дартка чалдыгуусуга жана 

уулануусуна коркунуч келтирүү менен коштолгон санитардык-

эпидемиологиялык эрежелерди атайылап бузуу, - 

II категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.». 

3) 1-тиркеме төмөнкүдөй мазмундагы 32-пункт менен толукталсын: 

«32. Коомдук апаат – кооптуу жаратылыштык же техногендик 

көрүнүштөрдүн, кырсыктын, катастрофанын, табийгый, биологиялык 

(эпидемия, эпизоотия, эпифитотия) же башка апааттын, адам 

курмандыктарына, адамдардын ден соолугуна же курчап турган чөйрөгө, 

олуттуу материалдык жоготууларга жана адамдардын жашоо турмушунун 

шарттарынынын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон же алып келген 

жок кылуучу замапбап каражаттардын таасиринин натыйжасында Кыргыз 

Республикасынын аймагында же анын айрым бөлүктөрүндө түзүлгөн абал.». 

Негиздеме: Кыргыз Республикасынын жарандарын жугуштуу 

ооруулардын жайылуу коркунучунан коргоо механизмдерин өркүндөтүү, 

ошондой эле жарандык жоопкерчиликти жогорулатуу максатында, жазык 

мыйзамдарында адамдардын массалык дартка чалдыгуусуна же уулануусуна 

(КР ЖК 280-беренеси) коркунуч алып келүүчү санитардык-

эпидемиологиялык эрежелерди бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти күчөтүүгө 

багытталган бир катар өзгөртүүлөрдү кароо сунуш кылынат. 

3. Мыйзам долбоору төмөнкүдөй мазмундагы 2-берене менен 

толукталсын:   

«2-берене. 

Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодексине (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 2 (2), 78-ст.) 

төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) Төмөнкүдөй мазмундагы 1191-берене менен толукталсын: 

«1191-берене. Өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал же согуштук абал 

режиминин талаптарын бузуу 

1. Өзгөчө кырдаал режиминин талаптарын бузуу 

I категориядагы айып пул же болбосо I категориядагы эркиндигин 

чектөөгө же болбосо I категориядагы коомдук жумуштарга тартуу түрүндөгү 

жазага алып келет. 
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2. Өзгөчө же аскердик абалдын талаптарын бузуу (коменданттык 

саатты бузууну кошпогондо) - 

II категориядагы айып пул же болбосо II категориядагы эркиндигин 

чектөөгө же болбосо II категориядагы коомдук жумуштарга тартуу 

түрүндөгү жазага алып келет.». 

2) Төмөнкүдөй мазмундагы 1271-берене менен толукталсын: 

«1271-берене. Чектөө иш-чараларынын (карантиндин) эрежелеринин 

талаптарын бузуу  

1. Өзгөчө кырдаал режиминин шарттарында чектөө иш-чараларынын 

(карантиндин) эрежелеринин талаптарын бузуу -  

I категориядагы айып пул түрүндөгү жазага алып келет. 

2. Өзгөчө кырдаалдын жана аскердик абалдын шарттарында чектөө иш-

чараларынын (карантиндин) эрежелеринин талаптарын бузуу - 

II категориядагы айып пул түрүндөгү жазага алып келет.». 

3) 3) 1-тиркеме төмөнкүдөй мазмундагы 12-пункт менен толукталсын: 

«32. Коомдук апаат – кооптуу жаратылыштык же техногендик 

көрүнүштөрдүн, кырсыктын, катастрофанын, табийгый, биологиялык 

(эпидемия, эпизоотия, эпифитотия) же башка апааттын, адам 

курмандыктарына, адамдардын ден соолугуна же курчап турган чөйрөгө, 

олуттуу материалдык жоготууларга жана адамдардын жашоо турмушунун 

шарттарынынын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон же алып келген 

жок кылуучу замапбап каражаттардын таасиринин натыйжасында Кыргыз 

Республикасынын аймагында же анын айрым бөлүктөрүндө түзүлгөн абал.». 

Негиздеме: Өзгөчө кырдаал, өзгөчө же аскердик абал режиминин 

шарттарында белгиленген талаптарды бузгандыгы, чектөө иш-

чараларынын (карантиндин) эрежелеринин талаптарын бузгандыгы үчүн 

жоопкерчиликти киргизүү сунуш кылынат. 

Алсак, “Өзгөчө абал жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

конституциялык Мыйзамынын 22-беренесинде конкреттүү жагдайларга 

жараша өзгөчө абал шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

бийлик органдары жана башкармалыктары колдонушу мүмкүн болгон өзгөчө 

чаралар каралган. 

Мында белгиленген Мыйзамдын 29-беренесине ылайык жеке жана 

юридикалык жактар, ошондой эле кызмат адамдары ушул Мыйзамдын 

22-беренесинде каралган талаптарды бузгандыгы үчүн Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартат. 

3. Мыйзам долбоору төмөнкүдөй мазмундагы 3-берене менен 

толукталсын: 

«3-берене. 

Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодексине (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2017-ж., № 4, 285-ст.) 

төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) 34-берене төмөнкүдөй мазмундагы эскертүү менен толукталсын: 
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«Эскертүү. Ушул Кодексте коомдук апаат деп кооптуу жаратылыштык 

же техногендик көрүнүштөрдүн, кырсыктын, катастрофанын, табийгый, 

биологиялык (эпидемия, эпизоотия, эпифитотия) же башка апааттын, адам 

курмандыктарына, адамдардын ден соолугуна же курчап турган чөйрөгө, 

олуттуу материалдык жоготууларга жана адамдардын жашоо турмушунун 

шарттарынынын бузулушуна алып келиши мүмкүн болгон же алып келген 

жок кылуучу замапбап каражаттардын таасиринин натыйжасында Кыргыз 

Республикасынын аймагында же анын айрым бөлүктөрүндө түзүлгөн абал 

таанылат.». 

2) 11-главага эскертүүнүн 1-пунктунда «49, 50» деген цифралар «49 - 

50» деген цифраларга алмаштырылсын. 

3) Төмөнкүдөй мазмундагы 491-берене менен толукталсын: 

«491-берене. Дары каражаттарын жүгүртүү жөнүндө мыйзамдарды 

бузуу 

Өзгөчө кырдаал, өзгөчө же согуштук абалдын мезгилинде дары 

каражаттарын жогорулатылган баалар боюнча  сатуу -  

5-категориядагы айып пул салууга алып келет.». 

4) Төмөнкүдөй мазмундагы 821-берене менен толукталсын: 

«821-берене. Коменданттык сааттын талаптарын (шарттарын) сактабоо  

Өзгөчө же аскердик абалдын мезгилинде киргизилген коменданттык 

сааттын убагында атайын берилген өткөрмөлөрсүз жана инсандыгын 

ырастаган документтерсиз көчөлөрдө жана башка коомдук жерлерде же 

болбосо турак жайдан тышкары жүрүү, - 

2-категориядагы айып пул салууга алып келет.». 

5) Төмөнкүдөй мазмундагы 822-берене менен толукталсын: 

«822-берене. Өзгөчө абал шарттарында укук тартибин бузууга 

багытталган аракеттер 

Өзгөчө кырдаал, өзгөчө же согуштук абал жарыяланган жерлерде укук 

тартибин бузууга багытталган аракеттер, же болбосо анык эмес 

маалыматтарды жайылтуу жолу менен жасалган коомдук тартипти жана жеке 

адамдардын тынчтыгын бузган аракеттер, - 

3-категориядагы айып пул салууга алып келет.». 

6) 218-берене тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:  

«218-берене. Бааларды негизсиз жогорулатуу  

1. Товарды сатып жатканда таңгагында же товарга чапталган ярлыгында 

көрсөтүлгөн баалардын өлчөмдөрүн жогорулатуу -  

1-категориядагы айып пул салууга алып келет. 

2. Ѳзгѳчѳ кырдаал, ѳзгѳчѳ же согуштук абал шарттарында жасалган, 

бааларына мамлекеттик жѳнгѳ салуу киргизилген тамак-аш азыктарынын 

бааларынын ѳлчѳмүн негизсиз жогорулатуу –  

5-категориядагы айып пул салууга алып келет.».  

Негиздеме: дары-дармектерди жогорулатылган баалар боюнча сатып 

ѳткѳрүү, коменданттык сааттын талаптарын (шарттарын) сактабоо же 

ѳзгѳчѳ кырдаал, ѳзгѳчѳ же согуштук абал шарттарында жасалган, 
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бааларына мамлекеттик жѳнгѳ салуу киргизилген тамак-аш азыктарынын 

бааларынын ѳлчѳмүн негизсиз жогорулатуу үчүн жоопкерчилик киргизүү 

сунушталат.  

Алып айтканда, «Ѳзгѳчѳ абал жѳнүндѳ» Кыргыз Республикасынын 

конституциялык Мыйзамынын 22-статьясында ѳзгѳчѳ чаралар каралган, 

алар конкреттүү жагдайларга жараша ѳзгѳчѳ абалдын шарттарында 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдары 

тарабынан колдонулушу мүмкүн.  

Жогоруда кѳрсѳтүлгѳн Мыйзамдын 26-статьясына ылайык, 

коменданттык саат учурунда жарандарга, анын ичинде чет өлкөлүк 

дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн кызматчыларына инсандыгын ырастоочу 

атайын берилген өткөрмөлөрсүз жана документтерсиз көчөдө же башка 

коомдук жерлерде болууга, ошондой эле өз турак-жайынан тышкары жерде 

мындай документтерсиз жүрүүгө тыюу салынат. 

Ошол эле убакта, айтылган Мыйзамдын 29-статьясына ылайык, жеке 

жана юридикалык жактар, ошондой эле кызмат адамдары ушул 

Мыйзамдын 22-статьясында каралган талаптарды бузгандыгы үчүн 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти 

тартышат. 

4. Мыйзам долбоорунун 2-беренеси 4-берене деп эсептелсин жана 

акл тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын:  

«4-берене  

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндѳн тартып күчүнѳ кирет.  

2. Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтү эки айлык мѳѳнѳттѳ ѳзүнүн 

чечимдерин ушул мыйзамга ылайык келтирсин.».  

Негиздемеси: ѳлкѳдѳ ѳзгѳчѳ абал киргизилгендигине байланыштуу 

Мыйзамды расмий жарыялаган күндѳн тартып колдонууга киргизүү 

максатка ылайыктуу.  

Мыйзам долбооруна карата депутаттар Дюшалиев А.К., Субанбеков 

Б.Ж., Матраимов И.И., Бакчиев Д.А. келип түшкѳн жазуу жүзүндѳгү 

сунуштарына корутунду бар:  

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын 

Укуктук экспертизалар бѳлүмүнүн (№6-6390/20, 1-апрель 2020-жыл); 

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын 

Экспертизалардын адистештирилген түрлөрү бөлүмүнүн (№6-______/20, 1-

апрель 2020-жыл). 

Ошону менен бирге, Комитет КРнын Жазык кодексинин 280-

беренесинин 2-бѳлүгүнѳн «же этиятсыз» деген сѳздѳрдү алып салуу менен, 

депутаттар Дюшалиев А.К., Субанбеков Б.Ж., Матраимов И.И., Бакчиев Д.А. 

сунуштарын колдоону сунуш кылат.  

Жогоруда баяндалгандын негизинде, Комитет тѳмѳнкүдѳй 

корутундуга келди:  
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1) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 23-мартындагы №175 токтому 

(кир. №6-6099/20 24.03.2020-жыл) менен демилгеленген «Кыргыз 

Республикасынын Жазык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата Жогорку 

Кеңештин депутаттары Дюшалиев А.К., Субанбеков Б.Ж., Матраимов И.И., 

Бакчиев Д.А.  келип түшкѳн жазуу жүзүндѳгү сунуштар боюнча Комитеттин 

корутундусун жактыруу жана мыйзам долбоорун экинчи жана үчүнчү окууда 

кабыл алуу сунушталсын;  

2) баяндамачылар катары тѳмѳнкүлѳр аныкталсын:  

- корутунду боюнча – Комитеттин тѳрагасы Н. Никитенко;  

- мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча Кыргыз Республикасынын 

Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тѳрагасынын орун басары 

жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары;  

- келип түшкѳн сунуштар боюнча – Жогорку Кеңештин депутаты 

Субанбеков Б.Ж.;  

3) ушул мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин отурумунда кароодо 

тѳмѳнкүлѳр чакырылсын:  

- Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик 

комитетинин тѳрагасынын орун басары;  

- Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары;  

- Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орун басары;  

- Кыргыз Республикасынын Юстиция министри; 

- Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министринин орун 

басары;  

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин орун 

басары;  

- Бишкек шаарынын коменданты. 

 

 

Тѳрага                Н. Никитенко  

http://med.kg/kg/2019-11-18-17-01-15/41-2019-11-22-08-54-03.html

