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Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын коомдук талкуулоонун 

мамлекеттик порталында жайгаштырылган «Ченемдик укуктук актылар 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 15-апрелиндеги 

мыйзам долбоорундагы тобокелдиктер жана көйгөйлөр 
 

Киришүү: 
2020-жылдын ноябрында бийлик алмашкандан кийин, Президент конституциялык 

референдумду өткөрүүнү демилгеледи. Ал эки этап менен жүргүзүлдү, натыйжада 2021-

жылдын 5-майында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жаңы редакциясы күчүнө 

кирди, ал бийликти Президент институтунун айланасында топтоого концептуалдык жактан 

багытталган. Бул жагдайды эске алып, мыйзамдарды Кыргыз Республикасынын жаңы 

Конституциясына ылайык келтирүү жагынан иш жүргүзүү зарыл деп эсептелет.  

 

Буга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын  

8-февралындагы Жарлыгынын негизинде КР мыйзамдарын кеңири масштабдуу түгөлдөө 

башталды, 356 мыйзам түгөлдөөгө алынат деп пландалууда. Ошондой эле түгөлдөөнүн 

алкагында ченемдик укуктук актылар жөнүндө мыйзам долбоору жана «гильотина» 

принциби боюнча мыйзам актыларынын колдонулушун токтотуу жөнүндө мыйзам долбоору 

киргизилээрин белгилеп кетүү керек. 

 

Колдонуудагы мыйзамдарды КР Конституциясынын жаңы редакциясына ылайык келтирүү 

зарыл, бирок бул процесс кылдат жүргүзүлгөн алдын ала изилдөөлөрдү эске алуу менен, 

концептуалдык ыкманы колдонуу менен этап-этабы менен жүзөгө ашырылууга тийиш. 

Мыйзамдарды толук жоюуну болжолдогон түгөлдөө процессинде гильотина принцибин 

колдонуу шашылыш аракет болуп саналат жана мамлекеттин укуктук коопсуздугу жагынан 

терс натыйжаларга алып келиши мүмкүн. 

 

Ал гана эмес, ченемдик укуктук актылар жөнүндө 2021-жылдын  

15-апрелиндеги мыйзам долбоорунда сунуш кылынган өзгөртүүлөр олуттуу 

тынчсызданууну пайда кылып жатканын белгилеп кетүү керек. «Ченемдик укуктук 

актылар жөнүндө» колдонуудагы мыйзамдан (2020-жылдын  

3-апрелиндеги соңку редакциясында) айырмаланып мыйзам долбоорунда  

42 беренеде өзгөртүүлөр сунуш кылынган. 

 

 

1чи-глава: укуктук айкын эместик тобокелдиги («Ченемдик укуктук 

актылар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоорунда). 
Укуктук айкын эместик – укуктук жөнгө салуунун абалы, ал укук мамилелеринин 

субъекттери үчүн юридикалык жана башка тобокелдиктерди пайда кылуучу көйгөйлөр, 

коллизиялар жана башка кемчиликтер менен мүнөздөлөт. 

 

Ченемдик актылардын иерархиясынын негизделбеген жаңы тартиби 

«Ченемдик укуктук актылар жөнүндө» колдонуудагы 2009-жылдын 20-июлундагы 

мыйзамдын (мындан ары – «ЧУА») 6-беренеси ченемдик укуктук актылардын так 
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иерархиясын болжолдойт, ага ылайык Конституция бул иерархиянын башында турат жана 

эң жогорку юридикалык күчкө ээ. 

 

ЧУА жөнүндө колдонуудагы мыйзамдан айырмаланып, мыйзам долбоорунда ченемдик 

укуктук актылардын так иерархиясы жок. Мисалы, эгерде актыларды жөнгө салуунун 

предмети бир эле болсо, төмөнкүдөй актылардын кайсынысы: КРнын Президентинин 

Жарлыгы, КР Жогорку Кеңешинин токтому же Министрлер Кабинетинин токтому алда 

канча жогорку юридикалык күчкө ээ болоору айкын эмес бойдон калат. Мында мыйзам 

долбоорунун 9-беренесинин 3-пункту бул маселеге айкындыкты киргизүүнүн ордуна 

коллизияларды чечүү тартибин жөнгө салган жоболору аны ого бетер чаташтырат. 

Бүтүндөй алганда мыйзам долбоорунун жоболору мыйзамга караштуу ченемдик укуктук 

актылардын иерархиясын камтыбайт. 

Бул маселе боюнча так жөнгө салуунун жоктугу адамдын укуктарын жана эркиндиктерин 

коргоо маселесин тигил же бул ченемдик укуктук актыны колдонуучу конкреттүү 

мамлекеттик органдын кароосуна байлап коет. 

 

Сот өндүрүшүн альтернативдүү жөнгө салуу үчүн өбөлгөлөрдү түзүү. 

ЧУА жөнүндө мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 3-бөлүгүндө толуктоолор киргизилет, 

аларга ылайык төмөнкүлөр жөнгө салынбайт: 

1) КР Конституциясын кабыл алуу, өзгөртүү жана колдонулушун токтотуу тартиби; 

2) Кыргыз Республикасынын аймагында ратификацияланган эл аралык келишимдерди түзүү, 

аткаруу, убактылуу токтотуу жана денонсациялоо, ошондой эле толуктоо жана өзгөртүү 

тартиби; 

3) бузуулар жана жоруктар жөнүндө мыйзамдарда жана административдик-процесстик, 

жазык-процесстик жана жарандык-процесстик мыйзамдарда белгиленген жекече 

колдонулуучу укуктук актыларды кабыл алуу, өзгөртүү, толуктоо жана колдонулушун 

токтотуу тартиби; 

4) референдум (бүткүл элдик добуш берүү) аркылуу ченемдик укуктук актыларды кабыл 

алуу тартиби.  

Бул ченем адам менен жарандын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин 

фундаменталдуу бузуу, ошондой эле демократиялык укуктук мамлекеттин принциптерин 

бузуу болуп саналат. ЧУА жөнүндө Мыйзамда бекемделүүгө тийиш болгон, бир түрдөгү 

мүнөздө болгон жана бардык мыйзамдарга жайылтылууга тийиш болгон мыйзамдарды 

иштеп чыгуу, кабыл алуу жана өзгөртүү боюнча бирдиктүү стандарттардын жана 

ыкмалардын жоктугу мыйзамдын үстөмдүгүнүн принциптерине ачыктан ачык карама-

каршы, ошондой эле ченем жаратуу процессине Президент институтунун (Министрлер 

Кабинети аркылуу) түздөн-түз таасирин мыйзамдаштыруу аракети болуп саналат, бул 

ыйгарым укуктардан аша чабуу болуп эсептелет. 

 

Ченемдик актылардын коллизияларын чечүүнүн карама-каршылыктуу тартибинин 

болушу 

Белгилеп кетүү керек, ЧУА жөнүндө мыйзам долбоорунун 5-беренесинин  

1-бөлүгүнө ылайык мыйзамдык ЧУАлардын катарына бардык мыйзамдар, анын ичинде 

Конституцияга, конституциялык мыйзамдарга жана кодекстерге өзгөртүүлөрдү киргизүүчү 

мыйзамдар кирет. ЧУА жөнүндө мыйзам долбоорунун 8-беренеси ченемдик укуктук 

актылардын иерархиялык тизмесин гана эмес, ошондой эле алардын бири-бирине таасирин 

болжолдойт. 

Тиешелүү түрдө, «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» 

Мыйзамдын (ушундай редакция кабыл алынган учурда) жана конституциялык мыйзам же 

кодекс сыяктуу мыйзам актыларынын ортосунда коллизиялар келип чыккан учурда 

конституциялык мыйзамдын же кодекстин ченемдери колдонулат. 



3 
 

ЧУАнын иерархиясын аныктоо боюнча ЧУА жөнүндө мыйзам долбоорунун  

1-беренесинин 2-бөлүгүнүн жана 8-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнүн ортосунда карама-

каршылык орун алган, бул укуктун үстөмдүгүнүн принциптерине карама-каршы келет, 

мамлекеттик органдардын ишинде кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келет, анын 

кесепеттери өлкөнү укуктук тартипсизикке алып келет. 

 

«Коомдук-маанилүү» ченемдик актыларды жоюу (гильотина принцибин колдонуу 

аркылуу)  

Мыйзам долбоорунун 14-беренесинде ченемдик укуктук актылардын колдонулушун 

жөнөкөйлөтүлгөн тартипте («гильотина» принциби боюнча) токтотуу сунуш кылынат, 

мында 2021-жылдын аягына чейинки мөөнөтү бар 356 мыйзам түгөлдөөгө кабылат. Бул 

ченем Кыргыз Республикасынын бүткүл мыйзамдарынын дестабилдешүүсүнүн реалдуу 

коркунучтарын камтыйт. Өлкөдөгү социалдык-экономикалык, саясий абалды эске алып, 

мамлекеттик органдар иштеп турган так мыйзамдык базасы жок калууга тийиш эмес, антпесе 

аларга жүктөлгөн милдеттер аткарылбайт. 

Гильотина принциби экономиканын айрым тармактарына гана колдонулушу мүмкүн, ал эми 

аны бүткүл мыйзамдык системага колдонуу аракети өлкөнүн укуктук коопсуздугуна 

коркунуч болуп саналат.  

 

 

2чи-глава. Бийликтин ар түрдүү бутактарынын ортосундагы баланстын 

бузулушу 
 

Колдонуудагы Конституцияга ылайык, мыйзам чыгаруу бийлиги – КР Жогорку 

Кеңешине, ал эми аткаруу бийлиги Кыргыз Республикасынын Президентине таандык. 

 

ЧУА жөнүндө мыйзам долбоорунун 33-беренесинин 4-пунктуна ылайык «Редакциялык 

мүнөздөгү өзгөртүүлөрдү киргизүү учурларын кошпогондо, Министрлер Кабинети Жогорку 

Кеңешке киргизген мыйзамдык ченемдик укуктук актынын долбоору Министрлер 

Кабинетинин же Министрлер Кабинетинин расмий өкүлүнүн макулдугу болмоюнча 

өзгөртүлүшү мүмкүн эмес». Бул жоболор жогорку мыйзам чыгаруучу орган катары Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыйгарым укуктарын чектейт жана Министрлер 

Кабинетин парламент менен бирдей мыйзам чыгаруу ыйгарым укуктары бар орган катары 

көрсөтөт. Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66 жана 89-

беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигине Кыргыз 

Республикасынын Президенти башчылык кылат, ал эми Министрлер Кабинети 

Президенттин «алдында» турат, аткаруу бийлигин жүзөгө ашырат, бул өз кезегинде 

Президент да парламент менен бирдей ыйгарым укуктарга ээ дегенди билдирет, бул 

ооздуктоолордун жана каршы салмактын учурдагы системасын түп тамырынан бузат. 

 

Мыйзам долбоорунун 14-беренесинде Министрлер Кабинетинин (өткөрүп берүү учурунда) 

мөөнөттү узартуу боюнча ыйгарым укуктары каралат, бул мөөнөт жеткен учурда мыйзамдык 

ченемдик укуктук актылар жана аларга негизделген мыйзамга караштуу ченемдик укуктук 

актылар «гильотина» принциби колдонулган учурда өзүнүн күчүн токтотот. Көрсөтүлгөн 

ченемдер ошондой эле бийлик бутактарынын балансын бузуп, Министрлер Кабинетине 

мыйзам чыгаруучу орган - Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши менен теңдеш 

ыйгарым укуктарды берет деп эсептейбиз. Мында буларга көңүл бурабыз, мыйзам 

долбоорунун 18-беренесинин 1-пунктунун үчүнчү абзацы ишкердик ишти жөнгө салуу 

чөйрөсүндө ченем жаратуучу ыйгарым укуктарды өткөрүп берүүгө жол берилбейт деп 

бекемдейт. Ошентип, мыйзам долбоорунда ички карама-каршылыктар бар. 
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Долбоордун 32-беренесинин 2-пунктунда «өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал жана аскердик абал 

режимин киргизүү шартында ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук 

талкуулоо Министрлер Кабинети белгилеген тартипте жана мүнөттөрдө жүргүзүлөт» 

деп ырастаган ченемдерди бекемдөө сунуш кылынат. Ошону менен бирге өзгөчө абалды 

киргизүү маселелери Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин компетенциясына кирет, буга байланыштуу 

Министрлер Кабинетинин сунуш кылынып жаткан ыйгарым укуктары ошондой эле 

бийликтин бутактарынын балансын бузат.  

 

Министрлер Кабинети мыйзам жаратуу иши жагынан өзүнүн кызматтык ыйгарым 

укуктарынан аша чабат. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Министрлер Кабинети бийликтин 

аткаруу бутагына кирет жана Кыргыз Республикасынын Президенти институтунун түзүмүнө 

кирет. 

Мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-беренесинин 4-

пункту менен коллизия бар, ага ылайык мыйзам чыгаруу демилге укугу Министрлер 

Кабинетинин Төрагасына таандык. Ошол эле учурда ЧУА жөнүндө Мыйзам долбоорунун 7-

беренеси ченем жаратуу субъекттерине бүтүндөй алганда Министрлер Кабинетин 

киргизүүнү сунуш кылат. 

Ошондой эле ченемдик укуктук актыларынын колдонулушун жеңилдетилген тартипте 

(«гильотина» принциби боюнча) токтотууга тиешелүү жагында мыйзам долбоорунун 14-

беренеси ченемдик укуктук актылардын колдонулушу токтотулган учурда күчүн токтоткон 

актылардын ордуна мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууну жана Жогорку Кеңешке 

киргизүүнү камсыз кылуу боюнча Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктарын карайт. 

Бул жоболор да Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 85-беренесинин жогоруда 

көрсөтүлгөн 4-пункту менен коллизияны камтыйт. 

ЧУА жөнүндө Мыйзам долбоорунун 38-беренесинде сунуш кылынып жаткан коомдук 

мамилелерди убактылуу жөнгө салуу («кум коргон» режими) боюнча Министрлер 

Кабинетинин ыйгарым укуктары жөнүндө ченемдер чаржайыт мүнөздө жана Министрлер 

Кабинети көрсөтүлгөн ыйгарым укуктарды кыянаттык менен пайдаланышына алып келиши 

мүмкүн, анткени, биринчиден, «пилоттук жөнгө салуу» термининин аныктамасы жок, буга 

байланыштуу кандай түрдөгү «коомдук мамилелер» жөнгө салынат жана, экинчиден, 

«пилоттук жөнгө салуу» Министрлер Кабинети кабыл алууга ыйгарым укуктуу болгон 

мыйзамга караштуу актылардын эмес, мыйзамдардын жоболору менен гана жөнгө 

салынышы мүмкүн болгон коомдук мамилелерди козгобойбу деген суроо келип чыгат. 

Өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал жана аскердик абал режимин киргизүү шарттарында ЧУАнын 

долбоорлорун коомдук талкуулоо тартибин жана мөөнөттөрүн белгилөө боюнча 

Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктары жөнүндө 32-берененин 2-пунктунун жоболору 

да Министрлер Кабинетинин ыйгарым укуктарынан аша чабуу деп эсептелет. 

Министрлер Кабинетинин статусун эске алып, Кыргыз Республикасынын Конституциясына 

ылайык ченемдик укуктук актыларды расмий жарыялоо булактарын аныктоо 

мүмкүнчүлүгүн анын ыйгарым укуктарына киргизүү туура эмес деп эсептейбиз. 

 

Сот органдары өзүнүн кебелбестигин жоготот 

2021-жылдын 5-майындагы Кыргыз Республикасынын Конституциясы Кыргыз 

Республикасынын Президентине бийликтин сот бутагына Президент таасир этишине 

мүмкүндүк берген бир катар ыйгарым укуктарды бекитти. Мисалы, Кыргыз 

Республикасынын Конституциялык сотунун жана Жогорку сотунун төрагаларын дайындоо 

боюнча ыйгарым укуктарды бекитти, ошол эле учурда Конституциянын мурдагы 

редакциясы боюнча көрсөтүлгөн адамдар судьялардын өздөрү тарабынан алардын 

курамынан шайланып келген. 
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Мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пунктчасында «бузуулар жана 

жоруктар жөнүндө мыйзамдарда жана административдик-процесстик, жазык-

процесстик жана жарандык процесстик мыйзамдарда белгиленген жекече колдонулуучу 

ченемдик актыларды кабыл алуу, өзгөртүү, толуктоо жана колдонулушун токтотуу 

тартиби» белгиленет. Бул жоболор кыйла чаржайыт, анткени мыйзам долбоорунун түшүнүк 

аппаратында жана мыйзамдын башка бөлүктөрүндө «жекече колдонулуучу укуктук 

актылар» деген термин ачып көрсөтүлбөйт, буга байланыштуу бул ченем Кыргыз 

Республикасынын сот органдарынын иштешинде тобокелдиктерге алып келбейби деген 

суроо келип чыгат. 

 

Мыйзам долбоорлорун коомдук талкуулоонун мааниси төмөндөгөн 

Мамлекеттик органдардын ачыктык принцибин сактоонун жана чечимдерди кабыл алуунун 

ачыктыгын камсыз кылуунун, мыйзамдарды жана башка ченемдик укуктук актыларды түзүү 

процессине жарандардын катышуусун камсыз кылуунун контекстинде мыйзамдарды 

коомдук талкуулоонун жол-жоболорун жүргүзүү жагынан сунуш кылынып жаткан 

өзгөртүүлөр регрессивдүү деп эсептелет. 

ЧУА жөнүндө колдонуудагы Мыйзамга ылайык ченемдик укуктук актылардын 

долбоорлорун жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоо мүмкүнчүлүгү каралат, ошол 

эле учурда мыйзамдын сунуш кылынып жаткан долбоору ченемдик укуктук актылардын 

долбоорлорун коомдук талкуулоону Бирдиктүү порталга жайгаштырууну гана карайт, бул 

коомдук талкууга катышуучу аудиторияны кыйла кыскартат. 

Долбоордун 32-беренесинин 2-пунктуна ылайык «өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал жана 

аскердик абал режимин киргизүү шартында ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун 

коомдук талкуулоо Министрлер Кабинети белгилеген тартипте жана мөөнөттөрдө 

жүргүзүлөт». Бул жоболор ошондой эле мыйзам чыгаруу процессине жарандардын 

катышуу укугун чектейт. 

Мындан тышкары бүтүндөй алганда негиздеме түшүнүксүз, буга байланыштуу Министрлер 

Кабинетине (Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык анын статусун эске алуу 

менен) коомдук талкуулоону уюштуруу жагынан төмөнкүдөй ыйгарым укуктар бекитип 

берилет: 

• ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоо жол-жобосун 

Бирдиктүү порталда жайгаштыруунун жана анын өтүшүнүн тартибин аныктоо боюнча, 

анткени коомдук талкуулоо башка субъекттер (мисалы, КР ЖК ж.б.) кабыл алуучу ченемдик 

укуктук актылар жагынан уюштурулушу мүмкүн; 

• ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун Бирдиктүү 

порталын аныктоо - «koomtalkuu.gov.kg» («.gov» электрондук дареги бийликтин аткаруу 

бутагы менен ассоцияцияланат); 

• коомдук талкуулоо тартибин жана мөөнөттөрүн аныктоо боюнча жогоруда 

көрсөтүлгөн ыйгарым укук (32-берененин 2-пункту). 

 

Кыргызстан юристеринин коомдоштугу Сиздер үчүн ЧУА жөнүндө мыйзам долбоорундагы 

негизги тобокелдиктерди жана көйгөйлөрдү чогултту, ар бир берене боюнча кең-кесири 

сунуштар ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын, анын ичинде КР Юстиция 

министрлигинин, КР Жогорку Кеңешинин атына, ошондой эле бардык кызыкдар 

жактарга, эксперттерге жөнөтүлөт.  

 

Урматтоо менен, 

 

Таттуубүбү Эргешбаева, Юристтер коомдоштугунун координатору  

Токтобек Токоев, Юристтер коомдоштугунун юристи 

Малабекова Телегей, Юристтер коомдоштугунун юристи  


