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КЫРГЫЗСТАНДЫН ЮРИСТТЕР ЖАМААТЫ 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары тарабынан  

2020-жылдын 17-ноябрынан тарта коомдук талкууга коюлган Кыргыз 

Республикасынын КОНСТИТУЦИЯСЫНЫН жаңы редакциясынын долбоорунун 

ТАЛДООСУ 

 

2020-жылдын 17-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттар 

тобу (мындан ары - "ЖК") Кыргыз Республикасынын Конституциясынын (мындан ары - 

"Жаңы Конституция") жаңы редакциясынын долбоору боюнча референдумду дайындоо 

жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга койгон.Жаңы Конституция 2010-жылы 

кабыл алынган (2016-жылы оңдолгон) Кыргыз Республикасынын учурдагы 

Конституциясынан (мындан ары - “Учурдагы Конституция”) бир кыйла айырмаланат. 

 

Жаңы Конституцияда:  

 

1. МАМЛЕКЕТТИК БАШКАРУУ ТҮП ТАМЫРЫНАН  БЕРИ ӨЗГӨРҮЛГӨН 

 

Президенттин чексиз ыйгарым укуктары белгиленген, ЖКнын статусу жана ыйгарым 

укуктары минимумга чейин төмөндөтүлгөн, аткаруу бийлиги - Өкмөт Президенттин толук 

көзөмөлүнө өткөрүлүп берилген, Конституциялык Сот кайтарылган, Президенттин сот 

тутумуна  көзөмөлү күчөтүлгөн, Прокуратуранын ыйгарым укуктары кеңейтилген. Сунуш 

кылынган башкаруу формасында бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулук 

тутуму  жоюлган. 

 

2. МАМАЛЕКЕТТИН БИР  КАТАР МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ МЕНЕН МААНИЛҮҮ 

ЖОБОЛОРУ  ЖОККО ЧЫГАРЫЛГАН, анын ичинде: 

 

Мыйзамдуулук жана көп партиялуулук боюнча бардык жоболор жоюлган. Оппозициянын 

ишмердүүлүгү жөнгө салынат. 

 

Кыргыз Республикасынын аймагында толук бийликти Кыргыз Республикасы гана жүзөгө 

ашырат деген жоболор жокко чыгарылган. Бул эгемендүүлүктүн негизин бузат. 

 
Мамлекеттин төмөнкү эң маанилүү милдеттенмелери жоюлган: мамлекеттик органдарда 

жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында түрдүү социалдык топтордун 

өкүлчүлүгү үчүн шарттарды түзүү; социалдык программаларды иштеп чыгуу;  татыктуу 

жашоо шарттарын жана инсандын эркин өнүгүүсү үчүн шарттарды түзүү;инсандын эркин 
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өнүгүшү үчүн татыктуу жашоо шарттарын жана шарттарын түзүү, жумушка орношууга 

көмөк түзүү; ыктыярдуу социалдык камсыздандырууну колдоо, социалдык 

камсыздандыруу менен  кайрымдуулуктун кошумча түрлөрүн түзүү; тарыхый эстеликтер 

менен маданий мурастардын сакталышын камсыз кылуу; интеллектуалдык менчикти 

коргоо; турак жай курулушун кубаттоо; кесиптик өркүндөтүүгө көмөктөшүү; саясий 

башпаанек берүү; жумуш убактысынын максималдуудугун, жумалык эс алуунун 

минималдуу көлөмү менен жылдык акы төлөнүүчү өргүүнү кепилдөө жана башкалар. 

 

3. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАРАНДАРЫНЫН БИР КАТАР УКУКТАРЫ  

ЖОККО ЧЫГАРЫЛГАН,  аны менен бирге маалыматка жетүү жана маалымат алуу  

укугу; республикалык жана жергиликтүү бюджетти түзүүгө катышуу, бюджеттин 

чыгымдары жөнүндө маалымат алуу; маданий турмушка катышуу жана маданий 

баалуулуктарга жетүү; мамлекеттик органдарга кайрылуу;  укуктарынын бузулушу жана  

эркиндиктерин коргоо үчүн адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылуусу; 

ошондой эле соттолгон ар бир адамдын ишин жогорку  сотто кайра кароого укуктары 

алынып салынган; баланын мыкты кызыкчылыктарын камсыз кылуу принциби; кош 

жарандуулук укугу; Кыргыз Республикасынан  сыртка чыгып, кайра тоскоолдуксуз кайтып 

келүү укугу чектелген. 

 

4. УЧУРДАГЫ КОНСТИТУЦИЯДАГЫ БИР КАТАР ТЫЮУЛАРЫ  ЖОККО 

ЧЫГАРЫЛГАН, аны  менен бирге:  жайыттарды жеке менчикке берүүгө тыюу  салуу 

алынып салынган; адамкерчиликсиз, катаал же кадыр-баркты кемсинткен мамилеге тыюу 

салуу; балдар эмгегин колдонууга тыюу салуу; кулчулук мене адам сатууга тыюу салуу; 

адамдын ар-намысы менен кадыр-баркына шек келтирген маалыматтарды тараткандыгы 

үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга тыюу салуу. 

 

5. ЖАҢЫ ТЕРМИНДЕР МЕНЕН  ЖОБОЛОР  КИРГИЗИЛГЕН, анын ичинде: 

 

Чакыруу укугу Президентке таандык болгон жаңы орган - Элдик Курултай киргизилген. 

 

Эл бийлиги, идеология, жалпы адамзаттык адеп-ахлак принциптери, адеп-ахлак 

баалуулуктарынын үстөмдүгү жана социалдык адилеттүүлүк сыяктуу жаңы түшүнүктөр 

менен милдеттер киргизилген; жумушка жараксыз ата-энелерге кам көрүү балдардын 

милдети жана жакын туугандарга кам көрүү ар бир адамдын милдети. 

 

Улуттук коопсуздукту коргоо максатында Конституция жана мыйзамдарга ылайык 

мамлекетке укуктар менен эркиндиктерди чектөөчү укугу киргизилген, коомдук тартип, 

ден-соолук  жана адеп-ахлакты коргоо, башкалардын укуктары менен эркиндиктерин 

коргоо; жеке менчиктеги жердин көлөмүн чектөө; адеп-ахлак баалуулуктарга, Кыргызстан 

элдеринин каада-салты менен эл аралык стандарттарга каршы келген басылмаларды чектөө 

жана тыюу салуу. 

 

Төмөндө жогорудагы жоболордун кеңири аныктамасы  берилген. 

 

1.ЖАҢЫ КОНСТИТУЦИЯДА МАМЛЕКЕТТИК ТҮЗҮМ КЕСКИН ӨЗГӨРГӨН 

 

1.1.Президенттин чексиз ыйгарым укуктары белгиленген 



 

 

 

(а)  Президент мыйзамдарды демилгелөө жана жокко чыгаруу укугуна ээ. 

 

Мыйзамсыздык учурунда жана Конституциянын жоболорун ишке ашыруу 

максатында Президент мыйзам күчүнө ээ болгон жарлыктарды чыгарууга укуктуу. 

Ушуну менен, Президент жеке өзү бардык мыйзамдарды кабыл алуу жана жокко чыгаруу 

укугуна ээ болот. 

(б)      Президент референдумду дайындоого укуктуу. Референдумду дайындоо боюнча 

ЖКнын ыйгарым укуктары жокко чыгарылган. 
 

(в) Президент КРнын аткаруу бийлигин жетектейт (Премьер-министрдин кызматы 

жоюлган). Президент Өкмөттүн башчысын, орун басарларын, министрлерди жана 

мамлекеттик комитеттердин төрагаларын ЖКнын макулдугу менен дайындап (ЖК 

мындан ары Өкмөттү түзүүгө укугу жок), аларды кызматтан бошотот. Президент 

аткаруу бийлигинин башка органдарынын башчыларын, жергиликтүү мамлекеттик 

администрациялардын башчыларын кызматка дайындайт жана бошотот, 

Президенттин Администрациясын түзөт, Коопсуздук Кеңешин түзүп жетектейт, 

Мамлекеттик күзөт кызматын жана Улуттук гвардияны түзөт.  Бийлик бир 

Президенттин колуна топтолушу жеке чечимдерди кабыл алуу менен бийликти 

узурпациялоого шарт түзөт 

 

(г) Президент мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттарын 

аныктайт, өлкө ичинде жана эл аралык мамиледе Кыргыз Республикасынын атынан 

чыгат, эл аралык келишимдерге кол коёт, Кыргыз Республикасынын дипломатиялык 

өкүлчүлүктөрүнүн башчыларын дайындайт, эгемендүүлүгү менен аймактык 

бүтүндүгүн коргоо боюнча чараларды көрөт. 

 

 

(д) Президентти кызматтан алуу (импичмент)  татаал болот. Импичмент 

жарыялоо үчүн Конституциялык соттун, Башкы прокурордун жана Жогорку 

Кеңештин атайын комиссиясынын корутундулары талап кылынат. Ошол эле 

учурда Конституциялык Соттун мүчөлөрү менен Башкы прокурордун талапкерлиги 

Президент тарабынан көрсөтүлүп дайындалат. Президент ыйгарым укуктарын 

мөөнөтүнөн мурда токтотсо, анда анын ыйгарым укуктары алгач өкмөттүн 

башчысына өткөрүлүп, андан кийин  гана ЖКнын Төрагасына  берилиши мүмкүн 

 

 (е) Президенттин ыйгарым укуктары Конституция менен гана эмес, мыйзамдар менен     

да аныкталат (учурдагы Конституцияда Президенттин ыйгарым укуктары Конституция менен гана 

аныкталган). 

 

 

1.2. ЖKнын ыйгарым укуктары азайган 

 

(а) ЖKнын  депутаттарынын саны 90го чейин кыскартылган. Көп партиялуулук, 

ошондой эле, ЖКнын шайлоодогу пропорционалдык тартиби алынып 

салынган.  Сыягы депутаттар мажоритардык шайлоо  (өзүнүн шайлоо 

аймагында көпчүлүк добуш алуу тартиби) аркылуу  шайланат окшойт. 

Буйруктарын же эркин аткара албаган депутатты шайлоочулар каалаган убакта 



 

 

депутаттыктан кайра чакыртып ала алышат (мындай тартип учурда КНРда, Түндүк 

Кореяда, Кубада, Сирияда колдонулат). 

 

(б) ЖК референдумду жарыялоо, Өкмөттү түзүү, түзүмү менен курамын аныктоо, 

Өкмөттүн иш-аракетинин программасын бекитүү, Өкмөткө ишеним көрсөтпөө 

укугунан ажыратылган. Бул ыйгарым укуктардын баары Президентке өткөн. 

Ошондой эле ЖK Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программаларын 

бекитүү укугунан ажыратылган. Кыргыз Республикасынын улуттук өнүгүү 

программалары Өкмөт тарабынан иштелип чыгат жана жүзөгө ашырылат. 

Депутаттардын укугун чектөө  шайлоочулардын укугун чектөө менен барабар. 

 

(в) Мыйзамдар ЖКнын депутаттары менен 10 миң шайлоочу тарабынан гана эмес, 

Президент тарабынан, ошондой эле Президент  көзөмөлгө алган Өкмөт башчы жана 

Конституциялык Сот менен Президент  дайындаган Жогорку Сот тарабынан 

демилгеленет  (учурдагы Конституцияда мыйзамдар ЖКнын депутаттары, Өкмөт жана 10 

миң шайлоочу тарабынан демилгеленет). 

 

(г) ЖК  Мыйзамдарды катышкан депутаттардын көпчүлүгүнүн добушу менен 

кабыл алат. ЖК депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү  чогулушка катышса 

(башкача айтканда, 90 депутаттан турса),  жыйын өткөрүлөт. Ошондо, ЖКнын жыйыны 46 

депутаттын катышуусунда өтүшү мүмкүн. ЖКнын чечимдери жөнөкөй добуш берүү 

механизми аркылуу кабыл алынат. Резолюция түрүндө чечим кабыл алуу жокко чыгарылат. 

  

(д) ЖКнын ыйгарым укуктары Конституция менен да, мыйзамдар менен да 

аныкталат (учурдагы Конституцияда ЖКнын ыйгарым укуктары Конституцияда гана 

аныкталган). 

 

 

1.3. Аткаруу бийлиги - Президенттин толук көзөмөлүндө болгон Өкмөт 

 

(а) Аткаруу бийлигин Президент менен ага баш ийген Өкмөт багыттайт. Президент 

Өкмөттүн түзүмүн жана курамын аныктайт, ага тапшырма берет, аткарылышын 

көзөмөлдөйт, Өкмөттүн актыларын жокко чыгарат, Өкмөттүн башчысын (ыйгарым 

укуктары жазылбаган), орун басарларын, министрлер менен мамлекеттик комитеттердин 

төрагаларын, башка мамлекеттик органдардын башчыларын кызматка дайындап,  
кызматтан бошотот. Президенттин Администрациясы Өкмөттүн ишин камсыз кылат. 

 

 

(б) Өкмөт Президентке гана отчёт берет. Президент менен Өкмөт башчысынын 

жеке жоопкерчилиги жөнүндө жоболор жок (учурдагы Конституцияда премьер-

министрдин жеке жоопкерчилиги каралган). 

 

 

1.4.Конституциялык Сот  кайтарылган 

 

Конституциялык сот (2010-жылы жоюлган году) кайрадан алып келинет. 



 

 

Конституциялык соттун мүчөлөрүн Президент (ЖКнын макулдугу менен) дайындайт. 

Конституциялык Сот кеңири ыйгарым укуктарды алат, ошондой эле мыйзамдарды жана 

башка ченемдик актыларды конституциялык эмес деп жарыялоо укугун, Конституцияны 

расмий чечмелөө укугун алат (учурдагы Конституцияда тыюу салынган). 

 

1.5.Прокуратуранын ыйгарым укуктары кеңейтилген    

 

Прокуратура кызмат адамдарына гана эмес, бардык жарандарга кылмыш ишин 

козгойт (тергейт). 

 

 

2. ЖАҢЫ КОНСТИТУЦИЯДА МАМЛЕКЕТТИН БИР КАТАР МИЛДЕТТЕРИ 

ЖОККО ЧЫГАРЫЛГАН 

 

Жаңы Конституция учурдагы Конституциядагы бир катар мамлекеттик милдеттер 

менен башка маанилүү жоболорду алып салган. Тактап айтканда, Жаңы Конституцияда: 

   

2.1. Конституциянын бүткүл тексти боюнча "мыйзамдын үстөмдүгү" деген сөздөр 

алып салынган. Кыргызстан элинин эркин жана көзкарандысыз демократиялык 

мамлекетти куруу максаттарына берилгендиги жөнүндө жоболор жокко чыгарылган. 

 

Мыйзамдын үстөмдүгүн четтетүү адам укуктарынын корголушуна, коомдун кайсы бир 

бөлүгү тарабынан  башка бөлүгүнүн укуктары менен эркиндиктерин бузган же чектеген 

эрежелерди орнотуу мүмкүнчүлүгүнө алып келет. 

 

Мыйзамдын улуктугу ар бир мамлекеттин мыйзамдарын / ченемдик укуктук базасын 

курууда жана өнүктүрүүдө негизги принцип болуп саналат. Мыйзамдуулук мамлекеттин 

бардык жарандарына мыйзамдарды бирдей колдонууга кепилдик берген бирдиктүү 

эрежелерге ылайык бийлик жүргүзүлө турган системанын өзөгүн түзөт. 

 

2.2. Көп партиялуулук жөнүндө жобо жокко чыгарылган. Саясий партиялардын 

шайлоого катышуу укугу алынып салынган 

 

Көп партиялуу системанын жокко чыгарылышы шайлоо мажоритардык системада / бир 

мандаттуу аймактарда гана өткөрүлүшүнө  алып келет. Көп партиялуулуктун алынып 

салынышы партиялардын өлкөнүн саясий турмушунан четте калуусуна  алып келет 

 

2.3. Эркин оппозиция принциби жокко чыгарылган. Саясий оппозиция мыйзам 

тарабынан жөнгө салынат. 

 

Жаңы Конституция Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык саясий оппозициянын укугун 

тааныйт.  Бул  жарандардын каршылыгынын белгилери менен түшүнүгү атайын мыйзам 

менен жөнгө салынат дегенди билдирет. Бул, өз кезегинде, үстөмдүк кылган идеологияга 

дал келбеген ар кандай билдирүү менен пикирлер оппозициячыл деп таанылат. Эркин 

билдирүүлөр куугунтукка алынышы мүмкүн. 

2.4."Кыргыз Республикасы өз аймагында толук мамлекеттик бийликке ээ, ички жана 

тышкы саясатты өз алдынча жүзөгө ашырат" деген жобо алынып салынган. 

 



 

 

Бул жобону жокко чыгаруу өтө кооптуу. Кыргыз Республикасында толук бийлик Кыргыз 

Республикасына гана таандык экендиги жана Кыргыз Республикасы гана ички жана тышкы 

саясатты  жүргүзө алат деп Конституцияда белгилениш керек! Бул суверендүүлүк менен 

көзкарандысыздыктын эң маанилүү белгилеринин бири.  Мындай жобонун алынып 

салынышы өлкөнүн эгемендигинин негиздерине шек келтирет. Бул жобонун 

Конституцияда жоктугу эгемендүүлүктү иш жүзүндө жоготуунун олуттуу терс 

кесепеттерге алып келиши мүмкүн. 

 

 

2.5. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, анын 

ичинде чечимдерди кабыл алуу деңгээлинде, мыйзам тарабынан аныкталган, ар 

кандай социалдык топтордун өкүлчүлүгү үчүн шарттарды түзүү боюнча 

мамлекеттин милдети жокко чыгарылган. 

 

Бул четтетүү социалдык топтордун (аялдар, ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген 

адамдар, 35 жашка чейинки адамдар, башка улуттун өкүлдөрү) шайлануучу органдарга 

пропорционалдык система боюнча өтүшүнө квоталарды жокко чыгарууга алып келет. 

 

Жогоруда айтылгандай, Жаңы Конституцияда саясий партиялардын шайлоого катышуу 

укугу алынып салынган.  Ошого жараша шайлоо мажоритардык тартип боюнча өткөрүлөт. 

Анда ушул социалдык топторго квота берүү мүмкүн эмес. Бул аялдардын, ден-соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын, 35 жашка чейинкилердин, башка улуттун 

өкүлдөрүнүн укуктарын коргоо боюнча мындан аркы реформалардын жоктугу менен 

коштолот. Анткени аталган социалдык топтор ЖКга катышуу аркылуу тиешелүү 

өзгөртүүлөрдү киргизген. 

 

 

2.6. Татыктуу жашоо шарттарын түзүү менен инсандын эркин өнүгүүсүнө, жумуш 

менен камсыз кылууга багытталган социалдык программаларды иштеп чыгуу 

боюнча мамлекеттин милдети жокко чыгарылган. 

 

Мындай жоктотуу  мамлекетти өз жарандары үчүн татыктуу жашоо шарттарын түзүү, эркин 

өнүгүүгө көмөктөшүү жана калктын иш менен камсыз кылуу милдетинен бошотот.  

 

Анын ордуна, Жаңы Конституцияда эмгек мигранттарынын социалдык жана экономикалык 

укуктарын коргоого мамлекеттин милдеттенмеси жөнүндө сөз болгон. Мамлекеттин 

социалдык жана экономикалык укуктарын коргоого кам көрүү милдети өлкөдө жашаган 

жарандарга тиешесиз болот.  Бул калктын бир тобунун экинчисине карата мамлекет 

тарабынан мыйзам тарабынан бекитилген басмырлоо болуп саналат. 

 

 

2.7.   Ыктыярдуу социалдык камсыздандырууну, социалдык камсыздандыруу 

менен кайрымдуулуктун кошумча түрлөрүн түзүүгө мамлекет тарабынан колдоо 

кепилдиги  жокко чыгарылган. 
 

 



 

 

 2.8. Тарыхый эстеликтер менен башка маданий мурас объекттеринин сакталышын 

камсыз кылуу боюнча мамлекеттин милдети жоюлган 

 

Бул  мамлекетти Кыргыз Республикасынын маданий эстеликтери менен мурас объекттерин 

сактоо жоопкерчилигинен бошотот. 

 

2.9. Интеллектуалдык менчикти мыйзам тарабынан коргоо боюнча мамлекеттин 

милдети алынып салынган 

 

Ушул жобонун жок кылынышы менен мамлекет интеллектуалдык менчикти коргоодон 

бошотулат. Ошол эле убакта, Кыргыз Республикасы Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 

дүйнөлүк уюмунун мүчөсү жана бир катар эл аралык келишимдердин катышуучусу болуп 

келет. Интеллектуалдык менчикти коргоо мамлекеттин жана коомдун заманбап 

өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат. 

 

2.10.Мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын турак жай курулушуна  

дем берүү милдети жоюлган. 

 

Бул жобонун жоюлушу мамлекетти жарандардын турак жайга болгон укуктарын ишке 

ашыруудан  бошотуусуна алып келет. 

 

 

2.11.Мамлекет тарабынан жарандардын кесиптик деңгээлин жогорулатууга 

көмөктөшүү милдети жокко чыгарылган. 

 

Бул кадрлардын потенциалын чыңдоо, квалификациясын жогорулатуу, кесиптик билим 

берүүнүн деңгээлин жогорулатуу  жоопкерчилигин мамлекеттен алып коёт. 

 

2.12. Мамлекеттин саясий башпаанек берүү милдети жоюлган. 

 

Ушул жобону алып салуу менен мамлекет ратификацияланган эл аралык келишимдерге 

ылайык, Кыргыз Республикасы тарабынан мурда кабыл алынган эл аралык 

милдеттенмелерди аткаруудан бошотулат. 

 

2.13. Иш убактысынын узактыгын, жумалык эс алуунун минималдуу көлөмүн жана 

жылдык акы төлөнүүчү өргүүгө  кепилдик берүү боюнча мамлекеттин милдеттенмеси 

жокко чыгарылган. 

 

Бул мамлекетти жарандардын эмгек укуктарын сактоо жана кепилдөө милдетинен 

бошотот. 

 

3. ЖАҢЫ КОНСТИТУЦИЯДА ЖАРАНДАРДЫН БИР КАТАР УКУКТАРЫ 

ЖОЮЛГАН, анын ичинде: 

 

 

3.1. Жарандардын маалыматка жетүү жана  маалымат  алуу  укугу жокко чыгарылган, атап 

айтканда: 



 

 

 

o жарандардын маалыматты эркин издөө, алуу, сактоо, пайдалануу жана оозеки, 

жазуу түрүндө же башка жол менен жайылтуу укугу жоюлган; 

 

o мамлекеттик бийлик органдарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарында, мекемелер менен уюмдарда жарандардын өзү жөнүндө 

маалымат менен таанышуу укугун жоюлган; 

 

o жарандардын мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү бийлик 

органдарынын,  алардын кызмат адамдарынын, мамлекеттик органдарды 

менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле 

республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланган уюмдардын 

катышуусу менен юридикалык жактардын иши жөнүндө маалымат алуу укугу 

жокко чыгарылган; 

 

o мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана 

алардын кызмат адамдары ээлеген маалыматка жарандардын кепилденген 

жеткиликтүүлүк укугу жокко чыгарды. 

 

Жарандардын маалыматка жеткиликтүүлүгү негизги жарандык укуктарынын бири болуп 

саналат. Аларды маалымат алуу укугунан ажыратуу жарандардын мамлекеттик 

органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин текшерүү 

укугунан ажыратууга, өзүм билемдиктин күчөшүнө, мамлекеттик бийлик органдарынын 

иш-аракеттерине көзөмөлдүн жоктугу менен жарандардын укуктарынын бузулушуна алып 

келет. 

 

Жарандардын маалымат алуу укугунан ажыратылышы, сөзсүз түрдө, маалыматты алып, 

сактап, таратуу үчүн  куугунтукка алышына алып келет. Маалымат алуу укугу Кыргыз 

Республикасы ратификациялаган эл аралык келишимдерге ылайык белгиленет. Маалымат 

алуу укугунун алып салынышы өлкө үчүн олуттуу кесепеттерге алып келип,  дүйнөлүк 

коомчулукта мыйзамдуу мамлекет деген атына шек келтирет. 

 

3.2. Республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин түзүлүшү, кабыл алынышы 

жана аткарылышы мыйзам менен аныкталат жана тиешелүү өкүлчүлүктүү 

органдардын чечими алынып салынат деген жоболор жокко чыгарылган. 

Жарандардын республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди түзүүгө катышуу 

укугу жоюлган. Жарандардын бюджеттин чыгымдары жөнүндө маалымат алуу укугу 

жок кылынган. 

  

 

Бул жоболордун жоюлушу бюджеттин кабыл алынышы менен мамлекеттик каражаттардын 

сарпталышынын толук купуялуулугуна алып келет. Бул өз кезегинде өзүм билемдикке жана 

бюджеттик каражаттарды уурдоого алып келет. Ал эми бул  жарандардын,  салык төлөөчү 

катары, нааразычылыгына алып келиши мүмкүн. 

 

3.3.Жарандардын маданий турмушка катышуу жана маданий баалуулуктарга жетүү 

укугу алынып салынган. 



 

 

 

Жарандарды маданий турмуш менен баалуулуктарга жеткиликтүүлүктөн ажыратуу кайсы 

бир топ тарабынан идеологиясын таңуулоого алып келет.  Ошондой эле таңууланган 

идеология менен макул болбогондугу үчүн жарандардын куугунтукка алынышын жаратат. 

Маданий турмушка жеткиликтүүлүктүн жоктугу коомдун артка кетирип,  маданий 

деңгээлдин кескин төмөндөшүнө алып келет. 

 

3.4. Соттолгон жарандардын ишин жогорку  сотто кайра кароо укугу жокко 

чыгарылган. Кармалган адам медициналык текшерүүдөн өтүү жана медициналык 

жардам алуу укугунан да ажыраган. 

Соттолгон жарандын ишин жогорку сотто кайра кароого укугунун жоктугу адамдын 

негизги укуктарын бузат. 

 

Кармалган адамдын медициналык текшерүүдөн өтүү жана медициналык жардам алуу 

укугун алып салуу тергөө абагында убактылуу кармоочу жайдын  дарыгерлеринин 

жардамы  берилбей тургандыгына алып келиши мүмкүн. Ошону менен бирге алар 

медициналык кароодон четтетилиши мүмкүн. 

 

3.5. Жарандардын жүйөлүү жооп берүүгө милдеттүү болгон мамлекеттик бийлик 

органдарына, жергиликтүү бийлик органдары менен алардын кызмат адамдарына 

кайрылуу укугу жок кылынган. 

 

Бул  жарандарды мамлекеттик органдар менен жергиликтүү бийлик органдарына кайрылуу 

укугунан ажыратууга алып келип,  жарандардын жооп алуу укугунан ажыратат. 

 

Конституцияда мындай жобонун жоктугу мамлекеттик органдарды менен жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын жарандардын алдындагы негизги милдеттерин 

аткаруудан бошотулушуна алып келиши мүмкүн. Бул органдар жарандардын пайдасына 

иштеш үчүн түзүлсө да,  бул жобо аркылуу иш-аракеттеринин ачыктыгынын жок болуусуна  

алып келет. 

 

 

3.6 Укуктарынын бузулушу менен эркиндиктерин коргоо максатында  жарандардын 

эл аралык укук коргоо органдарына кайрылуу укугу жокко чыгарылган. 

 

Бул Кыргыз Республикасы тарабынан түзүлгөн жана ратификацияланган эл аралык 

келишимдер боюнча милдеттенмелеринин бузулушуна алып келет. 

 

3.7 Жарандар  кылмыш катары таанылбаган аракеттери үчүн жоопкерчиликтен 

бошотот деген жобо жок кылынган. 

 

Бул  кылмыш деп таанылбаган аракеттери үчүн жарандарды кылмыш жоопкерчилигине 

тартууга алып келиши мүмкүн. Мында негизги принцип бузулуп жатат. Ага ылайык, 

мыйзам артка кайтаруучу күчкө ээ эмес. 

 

3.8.  Кыргыз Республикасынын жарандарын башка мамлекеттин жарандыгына 

(кош жарандуулукка) таандык деген болгон жобо жокко чыгарылган. 

 



 

 

Бул Кыргыз Республикасында кош жарандуулуктан баш тартууга алып келет. Ошону менен 

бирге Россия Федерациясынын жана башка өлкөлөрдүн жарандыгы бар Кыргыз 

Республикасынын жүз миңдеген жарандары өлкөнүн бир гана жарандыгын тандап алышы 

керек экендигин билдирет (же Россия Федерациясынын же башка өлкөлөрдүн, же Кыргыз 

Республикасынын жарандыгынан чыгуу). 

 

3.9. Кыргыз Республикасынын жарандарына Кыргыз Республикасынан сыртка 

чыгуу жана тоскоолдуксуз кайтып келүү укугуна кепилдик берген жобо жокко 

чыгарылган. 

 

Жаңы Баш мыйзамда ушул укуктун редакциясы сакталып калган. Бирок бул укуктар 

мыйзам менен чектелиши мүмкүн деп айтылган. Бул кошумча мыйзамдарды кабыл алуу 

аркылуу жарандардын өлкөдөн  кирип чыгышына чектөөлөр (мисалы, кирүү жана чыгуу 

визалары) киргизилиши мүмкүн. Мындай көрүнүш советтик өлкөлөрдө болгон. 

 

4. УЧУРДАГЫ КОНСТИТУЦИЯДАГЫ КАРАЛГАН ЧЕКТӨӨЛӨР ЖАҢЫ 

КОНСТИТУЦИЯДАН ЖОК КЫЛЫНГАН  

 

4.1 Жайыттарды жеке менчикке берүүгө тыюу салуу жокко чыгарылган 

 

Бул четтетүү жайыттарды массалык түрдө сатууга алып келет. Учурда жайыттардын жалпы 

аянты болжол менен 9 миллион гектарга жетет (акыркы жылдары азайып баратат). 

Жайыттар мамлекеттин карамагында. Аларды малга жайыт катары а жана дары чөптөрдү 

чогултуу үчүн гана колдонсо болот. Жаңы Конституция жайыттарды сатууга негиз түзүп, 

анын кесепетинен жайыттар боюнча чыр-чатактар көбөйүп, дыйкандардын теңсиздиги күч 

алышы мүмкүн. 

 

4.2. Өзгөчө кырдаалдар жана аскердик кырдаал учурунда чек араларды өзгөртүү 

боюнча мыйзамдарды кабыл алууга тыюу салуу жокко чыгарылган 

 

Мындай өзгөчө кырдаал жана аскердик кырдаал учурунда мамлекеттик чек аралардын 

өзгөрүү коркунучун күчөтөт. Айрыкча, мыйзамдын демилгечилери парламент, Президент, 

өкмөт башчысы, Конституциялык сот, Жогорку сот  46 депутат катышкан жыйында 

мыйзамдардын кабыл алынышын эске алсак,  чечим кабыл алгандардын көпчүлүгүнүн 

добушу менен эле  өтүп кетиши мүмкүн. 

 

4.3. Адамгерчиликсиз, катаал же кадыр-баркты кемсинткен мамилеге тыюу салуу 

жокко чыгарылган. Эркиндиктен ажыратылгандын  ар бири адамдык мамиле менен 

адамдык кадыр-баркын урматтоого укугунун кепилдиктери жоюлган. 

 

Ушул жобонун ордуна Жаңы Конституциянын 46-беренесинин 3-бөлүгүндө 

төмөнкүлөр сунушталат: “Адамдын физикалык жана моралдык бүтүндүгүнө 

байланыштуу чектөөлөр, мыйзамдын негизинде гана жасалган кылмыш үчүн жаза 

катары соттун өкүмү менен жол берилет. Бир да адам басмырлоо менен кыйноого же 

адамкерчиликсиз маскаралаган жазага тартылышы мүмкүн эмес. " Ушуну менен, Жаңы 

Конституция мыйзамдын же соттун өкүмүнүн негизинде физикалык жана моралдык 

чектөөлөргө жол берет. 

 



 

 

4.4. Балдар эмгегин колдонууга тыюу салуу жокко чыгарылган. Кулчулукка жана 

адам сатууга тыюу салынган. Кыргыз Республикасында "баланын 

кызыкчылыгын камсыз кылуу принциби" иштейт деген жобо жоюлган. 

 

Кыргыз Республикасы адам жана бала укуктары жаатында бир катар эл аралык 

келишимдердин катышуучусу болуп,  адам жана бала укуктары боюнча бир катар 

конвенцияларды ратификациялаган. Бул тыюу салуулары Кыргыз Республикасынын эл 

аралык милдеттенмелерине шайкеш келет. Бул жоболордун жокко чыгарылышы 

өлкөнүн эл аралык милдеттенмелеринин аткарылышына шек келтирет. 

 

4.5. Адамдын ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирген маалыматтарды 

тараткан үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга тыюу жокко чыгарылган. 

 

Бул жобонун алынып салынышы ар-намыс жана кадыр-баркка шек келтирген деп 

чечмелеген  маалыматты жайылтуу үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга жол ачат. 

 

 

5. ЖАҢЫ КОНСТИТУЦИЯГА ЖАҢЫ ТЕРМИНДЕР МЕНЕН ЖОБОЛОР 

КИРГИЗИЛГЕН 

 

  

Жаңы Конституцияга Кыргыз Республикасынын мурунку Конституцияларында 

колдонулбаган бир катар жаңы терминдер жана жоболор киргизилген. Тактап айтканда, 

Жаңы Конституцияда: 

 

5.1. Демократия, идеология, жалпы адамзаттык адеп-ахлак принциптери, адеп-ахлак 

баалуулуктар, каада-салттар, ата-бабалар менен Айкөл Манастын  осуяттары 

киргизилген. 

 

Көптөгөн өлкөлөр Конституцияда "идеология" сөзүн колдонууга тыюу салышат. Мисалы, 

Россия Федерациясынын Конституциясында эч кандай идеологияны мамлекеттик же 

милдеттүү түрдө орнотуу мүмкүн эмес деп белгиленген. Конституцияга "идеологияны жана 

пикирлерди" киргизүү бул идеологияга, ой-пикирлер менен адеп-ахлак принциптерге макул 

эместердин бардыгын куугунтуктап, жазалаган адамдардын тобу үстөмдүк кылган 

идеологиянын орносуна алып келет. 

 

5.2. Мамлекеттин укуктарды жана эркиндиктерди чектөө укугу киргизилген 

Улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, ден-соолук менен адеп-ахлакты, башкалардын 

укуктары менен эркиндиктерин коргоо максатында жарандардын укуктары менен 

эркиндиктери Конституцияга жана мыйзамдарга ылайык чектелиши мүмкүн. 

 

5.3 Мамлекеттин жеке менчик жеринин өлчөмүн чектөө укугу киргизилген. 

Кыргыз Республикасынын биринчи Конституциясы кабыл алынган күндөн тартып (1993), 

мамлекет мындай укукка ээ болгон эмес. Жерге болгон менчиктин өлчөмүн чектөө Совет 

бийлигинин тушунда болгон. Ошол эле учурда, кайсы  жерлерге же жердин түрлөрүнүн 

өлчөмүнө чектөөлөр киргизилет деген суроолор туулат.  Калктуу конуштардын жерлерине 

(долбоорлоо жана куруу үчүн), өнөр жай, айыл чарба багытына чектөөлөр киргизилсе,  



 

 

ишкердик эркинин чектелишине, курулуш тармагынын, өнөр жай жана агроөнөр жай 

комплексинин инвестициялык жагымдуулугунун төмөндөшүнө алып келиши мүмкүн. 

 

 

5.4.  Элдик Курултай деген жаңы орган киргизилген. 

 

Элдик курултай  жогорку кеңеш берүүчү, кеңешүүчү жана координациялоочу органы 

болот. Элдик Курултайдын ишмердүүлүгү конституциялык мыйзамдар менен жөнгө 

салынат. Элдик Курултай ЖКнын Төрагасынын, Президентинин жана Элдик Курултайдын 

Төрагасынын отчётторун угат. Элдик Курултай Өкмөт мүчөсүн кызматтан кетирүүнү 

сунуш кылышы мүмкүн (ЖКнын мындай укугу жок). 

 

Элдик Курултай аймактык, кесиптик, коомдук-саясий, этномаданий, конфессиялык жана 

илимий жамааттардын өкүлдөрүнөн туруп, элдин ой-пикирин, идеологиясын Президентке, 

ЖКга жана башка мамлекеттик органдарга жеткирет. Элдик Курултайга Элдик Курултай 

менен жергиликтүү курултайлар кирет. Элдик Курултай мамлекеттин эсебинен колдоого 

алынаары аныктала элек. 

 

Элдик курултай элдин атынан иш алып бара турган органдардын тизмесине кирбейт. Элдик 

Курултайдын чечимдери сунуштоо мүнөзгө ээ. 

 

5.5. Балдардын жумушка жараксыз ата-энеге жана ар бир адамдын жакын 

туугандарына кам көрүү милдети киргизилген. 

 

Бул милдеттенме, атасы же энеси баланы 18 жашка чейин бакса да, бакпаса да,  ата-

энесинен,  жакын туугандарынан балага же жакын туугандарына карата мыйзамдуу 

талаптардын келип чыгышына алып келиши мүмкүн. 

 

5.6. Адеп-ахлак баалуулуктарга, каада-салттарга жана эл аралык стандарттарга 

карама-каршы келген  басылмаларга тыюу салынган. Жалпыга маалымдоо 

каражаттарында Кыргызстандын элинин адеп-ахлак менен маданиятына зыян 

келтирген маалыматтарды жайылтуу чектелген же тыюу салынган. 

 

Бул жобо сөз эркиндигин чектеп, башкача пикир үчүн куугунтукка алып келет. 

 

  

  


