
 

 

 

 

“Терроризм актысына бөгөт коюуда келтирилген материалдык 

зыянды компенсациялоо тартибин бекитүү жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин  

токтом долбооруна 

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМ КАТ 

 

 

1. Максаты жана милдеттери 

Терроризм актысына бөгөт коюуда мамлекеттик органдардын аскер 

кызматчыларынын, адистеринин иш-аракетине байланыштуу жарандардын 

жана юридикалык жактардын мүлкүнө келтирилген материалдык зыяндын 

ордун толтуруу аркылуу мүлкүнө болгон кол тийбестик конституциялык 

укуктарын камсыздоо. 

 

2. Сыпаттоо бөлүгү 

“Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын мыйзамынын 6, 32-беренелерине ылайык терроризм 

актысына бөгөт коюуда келтирилген материалдык зыянды компенсациялоо 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети аныктаган тартипке 

ылайык республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. 

Эгемендик алган учурдан тартып, кызматкерлердин иш-аракетине 

байланыштуу жарандардын мүлкүнө келтирилген зыян бирин-эки гана 

катталган. 

Азыркы күнгө чейин зыянды компенсациялоону ченемдик укуктук 

жактан жөнгө салуунун жоктугу жарандардын мүлкүнө болгон кол 

тийбестик конституциялык укуктарынын бузулушуна алып келет. 

Мыйзамдагы мындай боштукка байланыштуу Материалдык зыянды 

компенсациялоо тартибинин (мындан ары – Тартип) долбоору иштелип 

чыкты. 

Бул Тартипте терроризм актысына бөгөт коюуда мамлекеттик 

органдардын аскер кызматчыларынын, кызматкерлеринин жана 

адистеринин иш-аракетине байланыштуу жеке жана юридикалык 

жактардын мүлкүнө келтирилген материалдык зыяндын компенсациялоо  

каралган. 

Материалдык зыян келтирилген жеке жана юридикалык жактар 

компенсация алуу максатында терроризм актысы жасалган аймактагы 

улуттук коопсуздукту камсыздоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга 

(мындан ары – ыйгарым укуктуу орган) арыз менен кайрылат, мында бул 

Тартипте каралган документтер тиркелген. 

Компенсациянын өлчөмүн Бишкек шаарында жана облустарда 

түзүлгөн атайын комиссия аныктайт, анын курамына Кыргыз 



 

Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ыйгарым укуктуу 

органдын, Финансы министрлигинин өкүлдөрү, зарыл учурда мамлекеттик 

органдардын башка адистери, анын ичинде көз карандысыз баалоочулар 

кирет. 

Комиссия келтирилген материалдык зыянды иш жүзүндө аныктоо 

боюнча тийиштүү ишти уютурат, мында компенсациянын өлчөмү 

келтирилген материалдык зыяндын өлчөмүнө барабар болот. 

Комиссия арыз түшкөндөн кийин 30 иш күн ичинде корутунду 

чыгарып, төлөнүүгө тийиш болгон компенсациянын өлчөмүн аныктайт. 

Компенсация арыз ээсинин банк эсебинин номерине жети иш күндүн 

ичинде которулу аркылуу төлөнөт. 

 

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

экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге божомол 

Сунушталган токтом долбоору социалдык, экономикалык, укуктук, 

укук коргоо, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге 

алып келбейт. 

 

4. Коомдук талкуунун жыйынтыгы тууралуу маалымат 

“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22-беренесине ылайык коомдук 

талкуудан өткөрүү үчүн токтом долбоору Кыргыз Республикасынын 

Министрлер Кабинетинин сайтына жана Ченемдик укуктук актылар 

долбоорун коомдук талкуулоо бирдиктүү порталына жайгаштырылат.  

 

5. Долбоордун мыйзамдарга шайкештигин талдоо 

Улуттук мыйзамдарга жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыгы 

көрсөткөндөй токтом 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 

Материалдык компенсацияны төлөө жарандык коргонуу 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын өзгөчө жана 

кооптуу кырдаалдарды жоюу үчүн каралган каражатынан каржылоо 

сунушталат.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 22-

ноябрындагы № 550 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында 

өзгөчө кырдаалдардын классификациясы жана аларга баа берүүнүн 

критерийлерине ылайык чыр-чатак мүнөзүндөгү өзгөчө кырдаалдарга 

терроризм дагы кирет. 

Бул долбоорду кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча 

каржы чыгымын талап кылбайт, анткени каралып жаткан материалдык 



 

зыянды компенсациялоо боюнча каржы чыгымы өзгөчө жана кооптуу 

кырдаалдарга байланышкан каржы чыгымдарын каржылоогго жарандык 

коргонуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 

сметасында каралган. 

7. Жөндөө таасирин талдоо тууралуу маалымат 

Сунушталган долбоор жөндөө таасирин талдоону талап кылбайт, 

анткени ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган эмес. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин  

төрагасынын орун басары        А.А. Шаменов 


