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 «Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна карата 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Укук тартиби, 

кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы  

күрөшүү боюнча комитетинин  

КОРУТУНДУСУ  

 

1 апрель 2020-жыл              Бишкек ш.  

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Укук тартиби, 

кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитети 

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 долбоорун карап чыгып, 

төмөнкүлөрдү белгилейт.  

1. Концепция: Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Кыргыз 

Республикасынын жарандарынын чет мамлекеттердин аймактарындагы чыр-

чатактарга же согуштук аракеттерге чыгып кетүүлөрүн жана катышууларын 

же террористтик даярдыктан өтүүлөрүн минималдаштыруу, ошондой эле 

аларга карата шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотууну колдонбоо максатында 

иштеп чыгылган.   

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин (мындан ары – КР ЖК) 

243-беренесине эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаны күчөтүү 

максатындагы өзгөртүүлөрдү киргизүү ушул Мыйзам долбоорунун максаты 

болуп саналат.  

2. Мыйзам долбоорунун мазмунунун билдирилген концепцияга 

ылайыктуулугу: долбоор билдирилген концепцияга ылайык келет, 

демилгечи белгилегендей, КР ЖК 243-бер. ылайык, анча оор эмес кылмыш 

катары чет өлкөлүк мамлекеттердин аймактарында согуштук даярдыктан 

өткөн жана эл аралык террористтик уюмдардын тарабында катышкан 

адамдарга карата 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу 

каралган, алар үчүн сот органдары тарабынан шарттуу-мөөнөтүнөн мурда 

бошотуу колдонулат, ошондой эле алар мунапыс берилүүгө жаткан 

адамдардын категориясына кирет.  

КР ЖК 243-бер., жана 395-бер., 2-б. «Жалдануучулук» объективдүү жагы 

субьекттин чет өлкөлүк (башка) мамлекеттин аймагында куралдуу чыр-

чатакка катышуусунан көрүнөт жана ошого туура келет, бирок, КР ЖК 243-

бер., боюнча анча оор эмес кылмыш катары II категориядагы жаза, ал эми КР 

ЖК 395-бер.. 2-б. боюнча – өзгөчө оор кылмыш катары, V категориядагы 

жаза дайындалат.  

Мындан тышкары, КР ЖК 83-бер. ылайык азыркы убакта КР ЖК 243-

бер. боюнча, анча оор эмес кылмыш катары соттун чечими боюнча 

обочолонтуусуз жана эркиндигинен ажыратуусуз 1 жылдан 3 жылга чейин 
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пробациялык көзөмөлгө алуу колдонулушу мүмкүн, бул чет өлкөдө 

террористтик даярдыктан өткөн адамга эркиндикте калууга жана кылмыштуу 

ниетин ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берет.  

Мына ушул жагдай, КР ЖК 243-бер. оор кылмыш катары өзгөртүүсүз 

калган учурда, анча оор эмес кылмыш катары пробациялык көзөмөлгө 

алууну колдонуу мүмкүнчүлүгүн пайдалануу менен, террористтик 

даярдыктан өткөн адамдардын Кыргыз Республикасына жапырт кайтып 

келүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт.  

3. Мыйзам долбоорунда каралган коомдук мамилелерди жөнгө салуу 

чөйрөсүндөгү ченемдик база:  

- Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси. 

4. Жөнгө салуу таасирин талдоонун натыйжалары боюнча мыйзам 

долбооруна сунуштар:  

- жок. 

5. «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 50-беренесине ылайык 

жүргүзүлгөн экспертизалардын натыйжалары боюнча сунуштар:  

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын 

Укуктук экспертизалар бөлүмүнүн корутундусу (кир. №6-6309/20, 

31.03.2020-жыл, көчүрмөсү тиркелет);  

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Аппаратынын 

Экспертизалардын адистештирилген түрлөрү бөлүмүнүн корутундусу (кир. 

№6-6274/20, 30.03.2020-жыл, көчүрмөсү тиркелет);  

6. Эгерде ошондойлор болсо, көз карадысыз эксперттердин, 

адистердин жана уюмдардын кортундуларынын натыйжалары боюнча 

сунуштар:  

- келип түшкөн жок.  

7. Алар өткөрүлгөн учурда, өткөрүлгөн коомдук угуулардын 

натыйжалары боюнча сунуштар:  

- коомдук талкууну камсыз кылуу жана «Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 22-беренесин ишке ашыруу үчүн, ушул долбоор 2019-жылдын 

25-январында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына 

жайгаштырылган, сын пикирлер жана сунуштар келип түшкөн жок.  

8. Мыйзам долбооруна карата фракциялардын, комитеттердин 

жана депутаттардын сунуштары:  

- Эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин 

корутундусу бар (№ ______    ______2020-жыл).  

9. Комитеттин мүчөлөрүнүн өзгөчө пикрири:  

- жок. 

10. Комитеттин сын пикири жана сунуштары: Мыйзамдын 

долбоору боюнча Комитеттин сын пикири жана сунуштары жок. 
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Жогоруда баяндалгандын негизинде Комитет төмөнкүдөй корутундуга 

келди:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 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 долбоорунун концепциясын 

биринчи окууда кабыл алуу үчүн жактыруу сунушталсын.  

 

 2. Көрсөтүлгөн мыйзам долбоорун кароодо баяндамачы катары Кыргыз 

Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин 

төрагасынын орун басары жана Кыргыз Республикасынын Ички иштер 

министринин орун басары аныкталсын.  

 

3. Мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин отурумунда кароодо төмөнкү 

кызмат адамдары чакырылысын:  

 - Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик 

комитетинин төрагасынын орун басары. 

 - Кыргыз Республикасынын Ички иштер министринин орун басары. 

 

 

 Төрага             Н. Никитенко 


