
“Кыргыз Республикасынын Жазык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна 

НЕГИЗДЕМЕ МААЛЫМ КАТ 

 

1. Максаты жана милдеттери 

Ушул мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын 

жарандарынын чет мамлекеттердин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же 

согуш аракеттерине катышуусун же террордук даярдыктан өтүүсүн жана 

баруусун азайтуу, ошондой эле аларга карата мөөнөтүнөн мурда шарттуу 

бошотууну колдонбоо болуп эсептелет. 

Мыйзам долбоорунун милдети эркиндигинен ажыратуу жазасын 

күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 243-

беренесине өзгөртүүлөрдү киргизүү болуп саналат. 

2.Сыпаттоо бөлүгү 

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 243-беренесине ылайык 

анча оор эмес кылмыш катары 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейин эркиндигинен 

ажыратуу каралган, буга сот органдары согуш даярдыгынан өткөн жана эл 

аралык террористтик, диний-экстремисттик уюмдарга же чет мамлекеттин 

аймагындагы согуш аракеттерине катышып келген, ошондой эле мунапыска 

кирген адамдарга мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууну колдонуп келет.  

2019-жылдын 1-январында күчүн жоготкон 1997-жылдын  

1-октябрындагы №68 редакциясындагы Кыргыз Республикасынын Кылмыш-

жаза кодексинде жогоруда көрсөтүлгөн кылмыш үчүн 5 жылдан 8 жылга 

чейин эркиндигинен ажыратуу жазасы каралып, оор кылмыштардын 

катарына кирген. 

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 243-беренеси менен  

395-беренесинин 2-бөлүгү “Жалдануучулук” туура келет жана чет (башка) 

мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаӊжалдарга субъектинин катышуусу 

каралат, бирок Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин  243-беренеси 

боюнча анча оор эмес кылмыш катары II категориядагы жазалоо белгиленет, 

ал эми Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 395-беренесинин 2-

бөлүгү боюнча өзгөчө оор кылмыш катары V категориядагы жазалоо 

белгиленет. 

Чындыгында Кыргыз Республикасынын жаранынын чет мамлекеттин 

аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же 

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары террордук даярдыктан өтүүсү 

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин  395-беренесинин 2-бөлүгүнө 

салыштырмалуу Кыргыз Республикасынын коопсуздугуна аз эмес, ал турсун 

чоӊ коркунуч алып келет. Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин  395-

беренесинин 2-бөлүгүндө жалдануучу жеке кызыкчылыгы үчүн  

материалдык сыйлык алуу максатында чет мамлекеттин аймагында согушса, 

ал эми Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин  243-беренесинде чет 

мамлекеттин аймагындагы  куралдуу жаңжалдарга катышкан же 

террористтик уюмдардын курамында террордук даярдыктан өтүп жаткан 

адам башка өлкөнүн жана/же, атап айтканда Кыргыз Республикасынын 



конституциялык түзүлүш негиздерин тааныбагандыктан Кыргыз 

Республикасынын аймагында террористтик актыны өткөрүү үчүн түздөн-түз 

же кыйыр түрдө планы болот. Мындай көрүнүштү Кыргыз Республикасынын 

аймагында тыюу салынган террористтик уюмдардын (“Ислам мамлекети”, 

“Жабхат ан-Нусра”, “Жаннат ошиглари”, “Жамаат Таухид ва Жихад”, 

“Катиба имам аль-Бухари”, “Ислам жихадынын союзу”, “Өзбекстан ислам 

кыймылы” ж.б.) радикалдуу идеологиясы жөнүндө материалдар тастыктап 

турат.  

Мындан тышкары Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 83-

беренесине ылайык азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Жазык 

кодексинин 243-беренеси боюнча анча оор эмес кылмыш үчүн соттун чечими 

менен Кыргыз Республикасынын жараны 1 жылдан 3 жылдык мөөнөткө 

чейин эркиндигинен ажыратылып, коомдон обочолонтпостон пробациялык 

көзөмөл колдонууга болот. Бул чет өлкөдө террордук даярдыктан өтүп 

келген адам эркиндикте жүрө берет жана кылмыштуу оюн ишке ашырышы 

мүмкүн.  

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 243-беренесине өзгөчө 

оор кылмыш катары өзгөртүүлөр киргизилбесе, бул жагдай террордук 

даярдыктан өткөн адамдардын анча оор эмес кылмыш катары пробациялык 

көзөмөлдү колдонуу мүмкүнчүлүгүн колдонуп, Кыргыз Республикасына 

жапырт кайтып келүүсүнө шарт түзөт.  

Кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү Кыргыз Республикасынын 

жарандарынын чет мамлекеттердин аймагына чыгуусун жана куралдуу 

жаӊжалдарга же согуш аракеттерине катышуусун, террордук даярдыктан 

өтүүсүн токтотуучу жагдай болмокчу. 

Аталган мыйзам долбоору 2019-жылдын 25-декабрында Кенемтелерди 

жана карама-каршылыктарды табуу максатында сот-укуктук реформаны 

жүргүзүүнүн алкагында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын ченемдик 

укуктук актыларды талдоо боюнча туруктуу иштеген ведомстволор аралык 

жумушчу топтун отурумунда жактырылган. 

Жогоруда айтылганды эске алганда бул жагдай улуттук коопсуздук 

органдарына кооптонууну жаратып келет, анткени Кыргыз 

Республикасынын коопсуздугуна таасирин тийгизет, кылмыштуу кырдаалды 

тез курчутуп, терроризм актыларын өткөрүү коркунучу жогорулайт, 

адамдардын жапырт өлүмүнө, материалдык зыянга, мамлекеттин беделин 

түшүрүүгө жана башка терс жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. 

3. Социалдык, экономикалык, укуктук, укук коргоо, гендердик, 

экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге божомол 

Ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу социалдык, экономикалык, 

укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык жана коррупциялык 

кесепеттерге алып келбейт.   

4.Коомдук талкуунун жыйынтыгы боюнча маалымат 

Ушул мыйзам долбоору 2019-жылдын 25-январында Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтына жайгаштырылып, анын 



жыйынтыгы боюнча коомчулук тарабынан сын-пикир жана сунуштар келип 

түшкөн жок. 

5. Долбоордун мыйзамдарга шайкештигин талдоо 
Мыйзам долбоору учурдагы ченемдик укуктук актыларга, ошондой эле 

Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, белгиленген тартипте 

күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы келбейт. 

6. Каржылоо зарылдыгы тууралуу маалымат 

Ушул мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджеттен 

кошумча каражат талап кылбайт. 

7. Жөндөө таасирин талдоо тууралуу маалымат 
Сунушталган мыйзам долбоору ишкердик ишти жөнгө салууга 

багытталган эмес, андыктан жөндөө таасирин талдоо жүргүзүүнү талап 

кылбайт. 
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