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Кыскача 

саясий жана укуктук талдоо: 

«Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын 

делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча 

Кыргыз Республикасынын бийлик 

органдарынын мындан аркы иш-аракеттери 

жөнүндө» 
 

Документтин жарыяланган датасы: 2022-жылдын 20-октябры 

 

1чи-бөлүм. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын 

делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча окуялардын 

хронологиясы. 
 

2022-жылдын 26-сентябрында Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан 

Республикасынын ортосундагы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын 

делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын биргелешкен 

жыйынынын протоколуна кол коюлган. 

 

Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы чек ара 

сызыгынын узундугу 1472 км.  

2017-жылы кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын 1170 км делимитациялоо 

боюнча келишимге кол коюлуп, ратификацияланган. 

Бүгүнкү күндө өлкөлөр ортосунда 302 км талаштуу аймак бар.  

 

 

2022-жылдын 10-октябрында Жогорку Кеңештин Эл аралык иштер, коргоо, 

коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин жыйыны болуп, анда Өкмөттүн 

жумушчу тобунун ишинин жыйынтыгы угулду. Бул маселе боюнча Жогорку 

Кеңештин депутаттарына келишимдин долбоору сунушталды. 

https://www.facebook.com/kyrgyzstan.stability
mailto:kyrgyzstan.stability@gmail.com
http://www.lawyers.kg/
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Жумушчу топтун жетекчиси К.Ташиев кол коюлган протоколдордун жыйынтыгы 

менен Өзбекстан Республикасы 4485 гектар, Кыргыз Республикасы 19 699 гектар жер 

ала алаарын билдирди. 

 

Мамлекеттик чек араларды белгилөө боюнча кыргыз-өзбек келишимине 

ылайык (тараптардын алдын ала макулдашуусу): 

 

1) Кыргыз Республикасына төмөнкүдөй жерлер берилиши мүмкүн: 

• Гавасай аянты – 12949 га; 

• Ала-Бука районунун Көк-Серек айылы - 105 га (Кыргыз Республикасынын жарандары 

жашайт); 

• Ала-Бука районундагы Баястан айылы – 212 га; 

• Унгар-Тоо тоосу – 35 га; 

• Кара-Суу районунун Ак-Таш айылы - 100 га; 

• Ала-Бука районундагы Кара-Белес айылы - 25 га (мурда Өзбекстанда болгон); 

• Шарихан-Сай каналынын бир бөлүгү – 19,5 га (каналдын башталышы Өзбекстанга 

жакын жерде 19,5 га); 

• Сузак району – кошумча 500 га; 

• Өзгөн району – кошумча 500 га; 

• Орто-Токой суу сактагычы – 1009,5 га (толугу менен); 

• Ала-Бука районундагы Көк-Серек жана Биринчи Май айылдары – 1307 га; 

• «Аэропорт», Жетиген, Кербен Аксы району - 571 га; 

• Ноокен районунун Шамалды-Сай айылы – 1088 га; 

• Араван району – 148 га; 

• Кадамжай районунун Көк-Талаа, Пылдырак айылдары – 1013 га. 

 

2) Ошол эле учурда Кемпир-Абад суу сактагычынын астындагы аянты 4485 га жер 

Өзбекстан Республикасына берилиши мүмкүн. 

 

3) Кемпир-Абад суу сактагычын башкаруу үчүн эки мамлекеттин катышуусунда 

биргелешкен башкаруу (50/50дөн) пландалып, анда аны мындан ары иштетүү боюнча 

биргелешкен чечимдер кабыл алынат деп айтылды.  

 

 Кемпир-Абад суу сактагычы 4485 га түзөт, бул суу сактагычтын бардык 

аймагынын 80-85%ын түзгөн Кыргыз Республикасынын менчиги болуп саналат 

жана анын бир дагы аймагы талаштуу аймактарга кирбейт. 

 

Ал Өзбекстан Республикасы менен чектеш, тактап айтканда, Кыргыз 

Республикасынын Жалал-Абад, Ош облустары жана Өзбекстан 

Республикасынын Андижан облустунан кошулган жеринде жайгашкан.  

 

Ал 1962-жылы долбоорлонуп, 1970-жылдары пайдаланууга берилген. Ал жерге 

Кыргызстандан үч дарыянын – Тар, Кара-Кулжа жана Кара-Дарыянын суулары 

агат. Суу сактагыч Өзбекстан үчүн стратегиялык мааниге ээ, анткени суу 

Өзбекстан Республикасында 2 миллион гектардан ашык жерди сугарып турат. 
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Бул документ үчүн глоссарий: 

➢ Кыргыз Республикасы – КР 

➢ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши – Жогорку Кеңеш, ЖК 

➢ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана 

миграция боюнча комитети - Жогорку Кеңешинин тийиштүү комитети 

➢ Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча Кыргыз 

Республикасынын Өкмөттүк делегациясынын жумушчу тобу – Өкмөттүн жумушчу тобу 

➢ Кыргыз Республикасынын Конституциясы – КРнын Конституциясы 

➢ Кыргыз-өзбек чек арасын белгилөө боюнча келишимдин долбоору - Макулдашуунун долбоору 

➢ “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамы – ЖКтин Регламенти. 

 

 

 

 

2чи-бөлүм. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын 

делимитациялоо жана демаркациялоонун укуктук 

негиздери. 
 

Кыргыз Республикасынын азыркы чек араларындагы аймагы кол тийгис жана 

бөлүнгүс (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 3-беренесинин 1- бөлүгүнө 

жана “Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин 3- бөлүгүнө ылайык). 

Кыргыз Республикасы өз ара урматтоонун, эгемендүүлүктүн, аймактык бүтүндүктүн 

жана мамлекеттик чек аралардын кол тийбестигинин эл аралык принциптерине 

таянуу менен чек ара саясатын ишке ашырат жана Кыргыз Республикасы 

катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерге жана декларацияларга ылайык 

өзүнүн мамлекеттик чек арасынын өтүшүн ырастайт. 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен бекитилген Кыргыз 

Республикасын 2026-жылга чейин өнүктүрүүнүн Улуттук программасында: 

- «Борбордук Азия чөлкөмүнүн өлкөлөрү тарабынан орун алган көйгөйлөргө, анын 

ичинде сууну пайдалануу, энергетика, көзөмөлсүз миграция, өзгөчө чек араларды 

делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча түрдүү көз караштар жана 

бирдиктүү мамиленин жоктугу реалдуу коркунучту жаратат. калктын көп сандаган 

курмандыктары менен ири чек ара чатагына алып келген өлкөнүн улуттук 

коопсуздугунун кызыкчылыгына» (документтин 2.5- бөлүгүнө ылайык); 

 

- Бул коркунучтардын бардыгын натыйжалуу нейтралдаштыруу улуттук алкактын 

чегинен чыгып, БУУнун, ЖККУнун, ШКУнун жана башка эл аралык, аймактык 

уюмдардын алкагында Кыргыз Республикасынын активдүү өз ара аракеттенүүсүн 

талап кылат. Чечилбеген аймактык-суу маселелери потенциалдуу, анын ичинде 

куралдуу чыр-чатактардын булагы болуп саналат жана Кыргыз Республикасынын чек 

араларын делимитациялоодо жана демаркациялоодо тараптардын кызыкчылыктарын 

эске алуу менен талаш-тартыштарды укуктук негизде чечүүнүн маанисин жогорулатат 

(документтин 2.7- бөлүгүнө ылайык). 
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Жыйынтыгында мамлекеттин башчысы белгилегендей, Кыргыз Республикасы 

үчүн чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо процессинин толук 

эместиги Кыргыз Республикасынын чек ара коопсуздугуна тышкы жана ички 

коркунучтарды түзүүчү аныктоочу фактор болуп саналат. 

 

 

Чек ара саясатын жана коопсуздукту ишке ашыруу боюнча жооптуу 

мамлекеттик орган болуп Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 

саналат, анын курамына негизги мамлекеттик органдардын бири кирет – бул 

Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине караштуу Кыргыз 

Республикасынын Чек ара кызматы. 

 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин Төрагасынын 2022-жылдын 

23-июнундагы No 430 буйругуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүк 

делегациясынын Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын демаркациялоо боюнча 

жумушчу тобунун курамы бекитилди (Кыргыз Республикасынын Министрлер 

Кабинети женундегу конституциялык мыйзамдын 18-статьясына ылайык). 

 

 

Камчыбек Ташиев 2020-жылдын ноябрь айынан бери мамлекеттик чек араны 

делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык делегацияны жетектеп 

келет. Эске салсак, ал бир эле убакта дагы эки мамлекеттик кызматты ээлейт, тактап 

айтканда, КР МУКК төрагасы, КР Министрлер Кабинетинин төрагасынын орун 

басары. 
 

Жумушчу топтун курамына: 
Борубаев Назирбек Нарматович - специальный представитель Кабинета Министров по приграничным вопросам 

Администрации Президента Кыргызской Республики, руководитель рабочей группы; 

Мырзаев Абдулат Абдираимович - директор Службы земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства 

Кыргызской Республики; 

Мусурманкулов Жанышбек Жусупович - эксперт специального представительства Кабинета Министров по приграничным 

вопросам Администрации Президента Кыргызской Республики; 

Насиров Эдуард Кашкаевич - посол по особым поручениям - советник министра иностранных дел Кыргызской 

Республики; 

Ныязбаев Каныбек Ныязбаевич - заведующий отделом международного сотрудничества и по работе с Евразийским 

экономическим союзом Министерства юстиции Кыргызской Республики; 

Сатиев Уланбек Кошбаевич - заместитель начальника управления Пограничной службы Государственного комитета 

национальной безопасности Кыргызской Республики; 

Исабеков Нарынбек Дуйшекеевич - директор Государственного учреждения по геодезии и картографии "Госкартография" 
при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской 

Республики; 

Толеев Ардак Азизбекович - заместитель директора государственного учреждения по геодезии и картографии 
"Госкартография" при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского 

хозяйства Кыргызской Республики; 

Эргешов Абдиназар Мамытович - начальник южного регионального отдела по делимитации и демаркации 
государственной границы Государственного предприятия по землеустройству 

"Кыргызгипрозем" при Службе земельных ресурсов при Министерстве сельского 

хозяйства Кыргызской Республики. 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын белгилөөнүн укуктук негиздери: 
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Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасы Кыргыз Республикасы тарабынан 

ратификацияланууга тийиш болгон Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерине 

ылайык белгиленет. Ал мамлекеттик чек араны делимитациялоо, демаркациялоо жана 

редемаркациялоону камтыйт. 

Мамлекеттик чек араны делимитациялоо - Кыргыз Республикасы менен чектеш 

мамлекеттердин ортосундагы мамлекеттик чек араны анын өтүүсүн деталдуу баяндоо менен 

карталарда келишимдик аныктоо; 

 

Мамлекеттик чек араны демаркациялоо - мамлекеттик чек араны делимитациялоо жөнүндө 

макулдашуулардын (макулдашуулардын) негизинде жүзөгө ашырылуучу чек ара белгилери 

менен жеринде мамлекеттик чек аранын сызыгын так аныктоо жана белгилөө. 

 

«Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек арасы жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын мыйзамында жана Кыргыз Республикасынын башка 

мыйзамдарында мамлекеттик аймактарды коңшу мамлекеттер менен 

алмашууну өзүнчө жөнгө салуу боюнча конкреттүү ченемдер жок. Демек, 

бул маселе мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана 

демаркациялоонун юрисдикциясына кирет. 

Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасынын боюндагы мамлекеттик 

аймактарды алмашууну таануу жөнүндө акыркы саясий чечимди Жогорку 

Кеңеш аныктайт (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-

беренесинин 5- бөлүгүнө жана 86-беренесинин 5- бөлүгүнө ылайык).  
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3чү-бөлүм: Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын 

белгилөө жөнүндө эл аралык келишимди 

ратификациялоону чечүүдөн мурун эмнени билишиңиз 

керек? 
 

Сунуш 1. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын белгилөө 

жөнүндө макулдашуунун долбоору боюнча Жогорку Кеңештин 

профилдик комитетинин 2022-жылдын 10-октябрындагы 

чечими жокко чыгарылсын жана күчүн жоготту деп табылсын. 
 

 

Негиздеме: 

2022-жылдын 10-октябрында Жогорку Кеңештин профилдик комитетинин 

отуруму Жогорку Кеңештин Регламентинин регламентин бузуу менен өттү, атап 

айтканда: 

- Жогорку Кенештин профилдик комитетинин жыйналышынын күн тартиби 

өткөрүлгөн күнү кезексиз тартипте аныкталган. Өкмөттүн Жумушчу тобунун 

Төрагасы мындай аракетти Президенттин шашылыш демилгеси катары 

негиздеди (КР Конституциясынын 70-беренесинин 2-бөлүк 5- бөлүгүнө ылайык) жана 

жыйынды кезексиз өткөрүүнү талап кылды ( Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 86-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык). 

Маалымат үчүн: Жогорку Кеңештин кезексиз сессиялары Президент, Жогорку 

Кеңештин Төрагасы тарабынан жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын үчтөн 

биринен кем эмесинин демилгеси боюнча чакырылат (Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 83-беренесинин 3- бөлүгүнө ылайык).  

 

- Макулдашуунун долбоору, ага тиркемелер жана башка документтер негиздери 

менен тиешелүү комитеттин отурумуна 3 күн калганда Жогорку Кеңештин 

депутаттарына берилген эмес (Жогорку Кеңештин Регламентинин 29-беренесинин 3- 

бөлүгүнө ылайык). Документтер менен таанышып, негиздүү чечим кабыл алууга 

депутаттардын мүмкүнчүлүгү болгон жок. Демек, Жогорку Кеңештин депутаттарынын 

чечимине Президенттик аппарат менен өкмөттүн жумушчу тобунун жетекчиси кысым 

көрсөттү деген жүйө келтирсе болот. Бул аракет Конституцияга каршы келет, бул 

конституциялык түзүлүштүн авторитардык мүнөзүн чагылдырат. 

 

- Макулдашуунун долбоору боюнча изилдөө үчүн документтердин толук пакети 

тиешелүү комитеттин жыйынына чейин Жогорку Кеңештин депутаттарына 

сунушталган эмес. Жогорку Кеңеш тарабынан ратификацияланууга тийиш болгон эл 

аралык келишимдердин долбоорлорун макулдашуу берененин 2-пунктунун ченемин 

сактоо менен ишке ашырылууга тийиш. Жогорку Кеңештин Регламентинин 67-

беренесине ылайык, жооптуу комитет төмөнкүлөрдү карайт: 

- эл аралык келишимдин долбоорунун тексти; 

- тексттин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келүүсү боюнча Юстиция 

министрлигинин экспертизасы; 
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- келишимдин долбоорунан келип чыгуучу финансылык милдеттенмелер боюнча 

Финансы министрлигинин экспертизасы; 

- тышкы иштер боюнча жооптуу орган менен макулдашуу документтери. 

 

Жогорку Кеңештин тийиштүү комитетинин 2022-жылдын 10-октябрындагы 

отурумунун чечими легитимсиз. ЖКнын тиешелүү комитетинин отурумунун 

жыйынтыгында Макулдашуунун долбоорун жактыруу чечими кабыл алынды. 

Отурумдун жүрүшүндө профилдик комитеттин төрагасы парламенттик угуу 

өткөрүлөрүн үч жолу (Жогорку Кеңештин Регламентинин 29-беренесинин 4- бөлүгү 1-

пункту) жана бул маселе боюнча депутаттардын добуш берүүсү болбой турганын 

айтканы менен, бул жолугушуунун бир бөлүгү коомдук видео берүү менен коштолду, 

анын ичинде. 
 
 

Сунуш 2. Макулдашуунун долбооруна депутаттар – Жогорку 

Кеңештин тийиштүү комитетинин мүчөлөрү тарабынан 

кайрадан добуш берүү зарыл. 

Ал үчүн Макулдашуунун долбоорун кароо боюнча Жогорку 

Кеңештин комитетинин кайрадан отурумун өткөрүү зарыл. 
 

 

Негиздеме:  

Профилдик комиссияга төмөнкүлөр сунушталат: 

- тиешелүү комитеттин 2022-жылдын 10-октябрындагы отурумунун чечимин жокко 

чыгарсын; 

- анда Жогорку Кеңештин Регламентинин 29-статьянын 3- бөлүгүнө жана 2- бөлүгүнө 

нормаларын сактоо менен. Жогорку Кеңештин Регламентинин 67-беренесине ылайык, 

тиешелүү комитеттин экинчи жыйынын өткөрүү, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын 

белгилөө жөнүндө макулдашуунун долбоорун жактыруу жөнүндө кайрадан чечим 

кабыл алуу. 
 
 

Сунуш 3. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын белгилөө жөнүндө эл 

аралык келишимди ратификациялоонун мындан аркы тагдыры 

боюнча сапаттуу чечимдерди кабыл алуу үчүн Жогорку 

Кеңештин депутаттары Жогорку Кеңештин алдында жумушчу 

топ түзүү демилгесин көтөрө алышат. 

Өкмөттүн жумушчу тобунун протоколдорун, макулдашууларын, 

ишинин жыйынтыктарын изилдөө талап кылынат. ЖКнын 

депутаттары мыйзам боюнча мамлекеттик сырды камтыган 

маалыматтарга ээ болушат («Мамлекеттик сырды коргоо 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренесинин 

1- бөлүгүнүн 1-пунктчасына ылайык). 
 

 



8 
 

Негиздеме: 

Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшүн жана чек 

арасын өзгөртүү жөнүндө маселелерди референдумга чыгарууга болбойт («Кыргыз 

Республикасынын референдуму жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык 

мыйзамынын 8-беренесинин 6- бөлүгүнө жана 7- бөлүгүнө ылайык). 

Болбосо, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 2-беренесинин 5-пунктуна 

ылайык “Референдумга мыйзамдар жана мамлекеттик маанидеги башка 

маселелер коюлушу мүмкүн. Референдум өткөрүүнүн тартиби конституциялык 

мыйзам менен белгиленет. Бул конституциялык мыйзам референдумга коюлбай 

турган маселелердин чөйрөсүн аныктоодо фундаменталдуу экенин билдирет”. 

 

Бул мыйзам менен аныкталган эл аралык келишимди ратификациялоо боюнча акыркы 

чечим Жогорку Кеңеште жана Президентте калат дегенди билдирет (КР 

Конституциясынын 70-беренесинин 6- бөлүгүнө 3-пункту), анда: 

- Жогорку Кеңеш мыйзамда аныкталган тартипте эл аралык келишимдерди 

ратификациялайт жана денонсациялайт (Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 80-беренесинин 4- бөлүгүнө ылайык); 

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү маселелерин Жогорку 

Кеңеш чечет (Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-беренесинин 5- 

бөлүгүнө ылайык); 

- Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик чек араны өзгөртүү жөнүндө мыйзамдар 

Жогорку Кеңеш тарабынан үчтөн кем эмес окууда Жогорку Кеңештин депутаттарынын 

жалпы санынын кеминде үчтөн экисинин көпчүлүк добушу менен кабыл алынат 

(КРнын Конституциясынын 86-беренесинин 5- бөлүгүнө ылайык). 
 

 

Сунуш 4. Кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын белгилөө 

маселеси боюнча бийлик тарабынан кандай иштер 

аткарылышы керек? 

Жогорку Кеңеш сунушталган Макулдашуунун долбоорун четке 

кагып, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын белгилөө 

шарттарын карап чыгуу үчүн Өкмөттүн жумушчу тобуна 

кайтара алат. Кемпир-Абад суу сактагычынын аймагын толугу 

менен Өзбекстан Республикасынын менчигине өткөрүү шартын 

четке кагуу маанилүү. 

 
 

Негиздеме: 

1. Жогорку Кеңештин профилдик комитети өзүнүн жыйналышынын 2022-жылдын 10-

октябрындагы чечимин күчүн жоготту деп тааный алат. Ал Жогорку Кеңештин 

профилдик комитетинин чечимин кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы боюнча 

макулдашуунун шарттарын карап чыгуу, тактап айтканда, толук же жарым-жартылай 

четке кагуу өтүнүчү менен Өкмөттүн жумушчу тобунун жетекчисине коштомо кат 

менен жөнөтө алат. Кемпир-Абадды которуу. 

 



9 
 

2. Кыргыз Республикасынын Президенти Өзбекстан Республикасынын Президенти 

менен келишим түзүүгө тийиш, эгерде Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин тийиштүү комитети макулдашуунун долбоорун жактырган болсо 

(КРнын Конституциясынын 70-беренесинин 1 жана 2- бөлүгүнүн, 6- бөлүгүнүн 

негизинде).  

 

3. Андан кийин макулдашуу аны ратификациялоо жөнүндө мыйзам менен бирге 

Жогорку Кеңеште үчтөн кем эмес окууда каралат (Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 80-беренесинин 4- бөлүгүнө жана 5- бөлүгүнө ылайык). Жогорку 

Кеңеш бул демилгени 4-окууда, анын ичинде конструктивдүү жана атайылап чечим 

кабыл алуу максатында кароого укуктуу (Жогорку Кеңештин Регламентинин 56-

беренесине ылайык). 

 

4. Президент ратификациялык грамоталарга жана эл аралык келишимдерге 

кошулуу жөнүндө грамоталарга кол коет (Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 70-беренесинин 5- бөлүгүнө 3-пункту). 

 

 

Маалымат үчүн: 

2022-жылдын 15-октябрында Ош облусунун Өзгөн районунда элдик курултай өтүп, ага 

Кыргыз Республикасынын 10 миңден ашуун жараны катышкан. Алар жыйында 

көпчүлүк добуш менен Кемпир-Абад суу сактагычынын Кыргыз Республикасына 

айныбас ээлик кылуусу боюнча позициясын билдиришти. 

 

Юристтер коомчулугу Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугун жана улуттук 

кызыкчылыктарын сактоо максатында бийлик тарабынан конструктивдүү жана 

акылман чечимге үмүттөнөт. 

 

 

 

Урматтоо менен, 

Аткаруучу директор 

"Тандем" юристтер бирикмеси 

Эргешбаева Таттуубубу 

 


