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“Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын долбооруна карата 

НЕГИЗДЕМЕ–МААЛЫМКАТ 

 

 1. Максаты жана милдеттери 

 “Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ушул 

долбоору Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын  

8-февралындагы ПЖ № 26 “Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын 

инвентаризациялоо жөнүндө” Жарлыгын аткаруу максатында 

иштелип чыккан.  

 Негизги максаты Кыргыз Республикасынын Юстиция 

министрлигинин буйругу менен бекитилген, Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарын инвентаризациялоо 

Методологиясынын (мындан ары – Методология) негизинде 

мыйзамдык базаны оптималдаштыруу жана өркүндөтүү болуп 

саналат. 

 Долбоордун милдеттери болуп жалпысынан мыйзамдардагы 

коллизияларды жоюу, боштуктарды толтуруу, коррупциялык 

тобокелчиликтерди жокко чыгаруу, ошондой эле тарыхый-маданий 

мурастарды коргоо жагындагы Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарын мындан ары өркүндөтүү саналат.  

 Жалпысынан, “Тарыхый-маданий мурастарды коргоо жана 

пайдалануу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына баа 

берүүнүн жыйынтыктары Ведомстволор аралык эксперттик топтун 

кезектеги отурумунда жактырылды (2021-жылдын 20-

сентябрындагы 02-2/10217 протоколу). 

 

2. Сыпаттоо бөлүгү 

Бул мыйзам долбооруна “Тарыхый-маданий мурастарды 

коргоо жана пайдалануу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 4-беренесине "Ыйык объектилер жана жайлар" деген 

аталыштагы тарыхый-маданий мурас объекттеринин түрлөрүн 

киргизүү сунушталат. Объектилердин бул түрү тарыхый жерлерди, 

маданий жана табигый объектилерди, көрүнүктүү тарыхый окуялар 

менен байланышкан ландшафттарды, ошондой эле элибиздин 

руханий баалуулуктарын билдирет. 

Тарыхый-маданий мурас объекттерин коргоо, сактоо жана 

пайдалануу жагындагы мамлекеттик саясат жана ишмердик аларды 

изилдөө менен түздөн-түз байланыштуу. Иликтөөнүн негизинде 

тарыхый-маданий мурас объектилеринин сакталышын жана 
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пайдаланылышын камсыз кылуу боюнча бардык зарыл чаралар 

жана иш-чаралар кабыл алынат. Ушуга байланыштуу Мыйзамдын 

9, 10 жана 20-беренелерине ушул түрдү киргизүү сунушталат. 

Мыйзамдардын ченемдерин кайталанышын болтурбоо 

максатында жогоруда аталган Мыйзамдын 9-беренесинин үчүнчү 

абзацына “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык 

келтирүү боюнча оңдоолорду киргизүү сунушталат, ага ылайык 

жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы (аким) өз 

компетенциясынын чегинде мыйзамдарда белгиленген тартипте 

аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарынын аймактык 

бөлүмдөрүнүн жетекчилерин кызматка дайындайт. 

Андан тышкары, "Кыргыз Республикасынын эл аралык 

келишимдери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 

ылайык келтирүү боюнча түзөтүүлөргө “Тарыхый-маданий 

мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин он төртүнчү абзацы 

дуушар болот. 

Жогоруда аталган Мыйзамдын 12, 14-беренелерине Кыргыз 

Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 15-бөлүгүнө 

ылайык келтирүү боюнча оңдоолор сунушталат, ага ылайык тарыхый-

маданий мурастардын эстеликтери, архитектуралык, археологиялык 

объекттер жана табылгалар мамлекеттик менчик болуп саналат жана 

мыйзам менен өзгөчө корголот. 

Мыйзамдардын ченемдерин кайталоону болтурбоо максатында 

жогоруда аталган Мыйзамдын 9-беренесинин үчүнчү абзацына 

"жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын 11-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык келтирүү боюнча 

оңдоолорду киргизүү сунушталат, ага ылайык жергиликтүү 

мамлекеттик администрациянын башчысы (аким) мыйзамдарда 

белгиленген тартипте аткаруу бийлигинин мамлекеттик 

органдарынын аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилерин кызматка 

дайындайт. 

Мындан тышкары, "Кыргыз Республикасынын эл аралык 

келишимдери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 

ылайык келтирүү боюнча түзөтүүлөргө "тарыхый-маданий 

мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндө"Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин он төртүнчү абзацы 

дуушар болот. 

Жогоруда аталган Мыйзамдын 12, 14-беренелерине Кыргыз 

Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 15-бөлүгүнө 

ылайык келтирүү боюнча оңдоолор сунушталат, ага ылайык тарыхый-
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маданий мурастардын эстеликтери, архитектуралык, археологиялык 

объекттер жана табылгалар мамлекеттик менчик болуп саналат жана 

мыйзам менен өзгөчө корголот. 

Муну менен бирге Мыйзамда көрсөтүлгөн "болушу мүмкүн" 

деген термин укук колдонуу субъектине тигил же бул кырдаалды өз 

каалоосу боюнча чечмелөөнү баалоочу термин болуп саналарын 

белгилейбиз. Буга байланыштуу оңдоолор Мыйзамдын 19, 32-

беренелеринде жүргүзүлгөн. 

Ошондой эле мыйзам долбоорун "Өкмөт" деген сөздү 

"Министрлер Кабинети" деген сөздөр менен алмаштыруу 

бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана 

"Кыргыз Республикасынын мыйзамдары" деген шилтеме ченемин 

белгилеген конкреттештирилген ченемдерге ылайык келтирүү 

зарыл. 

Мыйзам долбоорунда "уруксат берүүчү" документтердин 

форматы кайра каралган (башкача баяндалган), иш жүзүндө алар 

Мыйзамдын 11, 28, 34-беренелеринде "макулдашуу" дегенди 

билдирет. 

21-беренеде "өлчөмдөрү" деген сөз тарыхый-маданий 

мурастардын мамлекеттик тизмесинин маалыматтарын 

колдонулган терминге ылайык келтирүү максатында 

"типологиялык тиешелүүлүгү" деген сөздөр менен алмаштырылат. 

Анткени эстеликтин өлчөмү жана башка маалыматтар эсепке алуу 

документтеринде көрсөтүлөт. 

Мыйзамга ылайык эстеликтер эл аралык, республикалык жана 

жергиликтүү маанидеги эстеликтер деп бөлүнөт, алардын тизмеси 

алардын маанисине жараша Кыргыз Республикасынын Министрлер 

Кабинети, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруу органдары тарабынан бекитилет. Бирок эстеликтерди 

тигил же бул тизмеге киргизүү процесси системага салынган эмес. 

Ушуга байланыштуу Мыйзамдын 22-беренесине объектти эстелик 

катары таануу жана тизмеге киргизүү тартибин конкреттештирүүчү 

өзгөртүүлөр киргизилет. 

 Ошону менен бирге, колдонуудагы мыйзамдарды талдоо 

Кыргыз Республикасында тарых жана маданият эстелигинин 

статусун жоготуунун деталдуу тартибин жана жол-жоболорун 

жөнгө салуучу ченемдик укуктук акт жок экендигин көрсөттү. 

Алсак, колдонуудагы Мыйзам "жоготулган" деген белги менен 

тарыхый-маданий мурас объекттеринин тизмесин өзгөртүү 

тартибин жөнгө салат. Бирок, анын толук жол-жобосу көрсөтүлгөн 

ченемдик укуктук актылар менен белгиленген эмес. Мындан 

тышкары азыркы учурда иш жүзүндө тарыхый-маданий мурас 

объектиси толугу менен физикалык жактан жоголгон же тарыхый-

маданий маанисин жоготкон учурда объектини тарых жана 
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маданият эстеликтеринин тизмесинен чыгаруу иш-чаралары жүзөгө 

ашырылат. Ушуга байланыштуу, боштуктарды жоюу жана 

тарыхый-маданий мурастын кыймылсыз объекттерин мамлекеттик 

эсепке алууну натыйжалуу уюштуруу максатында Мыйзамдын 23, 

27-беренелерине тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилет. 

Мамлекеттик тарыхый-маданий экспертиза буюртмачынын 

(мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, 

юридикалык же жеке жактар) демилгеси боюнча жүргүзүлөт жана 

атайын даярдыгы бар, илимий жана практикалык билимге ээ болгон 

квалификациялык адистер тарабынан жүзөгө ашырылат, анын 

жыйынтыгы боюнча тиешелүү корутунду (отчеттор) таризделет, 

тиешелүү түрдө эксперттик комиссиянын курамына мамлекеттик 

органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын өкүлдөрүн киргизүү максатка ылайыксыз деп 

эсептейбиз. Анткени алар белгилүү бир тармакта квалификациялуу 

эксперттер боло албайт жана корутундунун натыйжаларына алар 

тарабынан мүмкүн болгон таасирден оолак болуу үчүн аларды 

эксперттик комиссиянын курамынан чыгаруу зарыл. Мындан 

тышкары, эксперттик комиссиянын ишине тартылган маданият, 

тарых, архитектура жана шаар куруу чөйрөсүндөгү адистер же 

эксперттер коомдук уюмдардын жана башка юридикалык 

жактардын мүчөлөрү болуп турушу мүмкүн экендигине 

байланыштуу "чыгармачыл союздардын жана башка коомдук 

бирикмелердин" деген сөздөр алынып салынат. 

Мамлекеттик-жеке өнөктөштүк долбоорлорун иштеп чыгуу 

жана ишке ашыруу үчүн укуктук шарттарды түзүү, мамлекеттик-

жеке өнөктөштүк субъекттери үчүн жагымдуу шарттарды түзүү 

жана тарыхый-маданий мурас объекттерин сактоону, натыйжалуу 

пайдаланууну камсыз кылуу максатында Мыйзамдын 29-

беренесине толуктоо киргизилет, анда Кыргыз Республикасынын 

Министрлер Кабинетинин чечими боюнча юридикалык жана жеке 

жактарга 5 жылдан ашык мөөнөткө пайдаланууга берүү жөнүндө 

ченем каралат. 

Тарыхый-маданий мурас объекттерин натыйжалуу жана 

комплекстүү иликтөө, пайдалануу, башкаруу жана контролдоо 

максатында суу алдындагы археологиялык эстеликтерди (процесс 

учурунда Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети 

тарабынан аны берүүнүн тиешелүү тартибин бекитүү менен 

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана 

жаштар саясаты министрлигине өткөрүп берүү) чалгындоо, казуу 

жана башка изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн Ачык баракты берүүнү 

регламенттөө бөлүгүндө Мыйзамдын 33-беренесине өзгөртүүлөр 

киргизилет. 
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Азыркы учурда Ачык баракча Кыргыз Республикасынын 

Улуттук илимдер академиясынын Тарых жана маданий мурастар 

институтунун Талаа комитети тарабынан берилет, бул практика 

совет мезгилинен бери калыптанып калган жана азыркы учурга дал 

келбейт. 

Ошону менен бирге маданият чөйрөсүндөгү мыйзамдарга 

ылайык Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурастарды 

коргоо жана пайдалануу боюнча мамлекеттик органы болуп 

маданиятты мамлекеттик башкаруунун борбордук органы (мындан 

ары - эстеликтерди коргоо боюнча мамлекеттик орган) – Кыргыз 

Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар 

саясаты министрлиги эсептелет. 

Ачык барак ыйгарым укуктуу орган тарабынан 

берилбегендиктен, Министрлик археологиялык иштердин 

натыйжасында аныкталган объектилерди так эсепке алууну, 

контролдоону толук көлөмдө жүргүзө албайт. 

Тарыхый-маданий мурас жана музей иши чөйрөсүндөгү 

мыйзамдардын ченемдери сакталбайт: 

- археологиялык изилдөөлөр - консервациялоо, 

реставрациялоо жана музейлештирүү аяктагандан кийин да эл 

аралык стандарттарга ылайык коргоо чараларынын толук 

комплекси жүргүзүлбөйт. Казуу жерлери талаптагыдай эмес абалда 

калууда, бул эстеликтер турган аймактын бузулушуна алып келет; 

- археологиялык талаа иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында 

табылган маданий баалуулуктар Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик музей фондуна туруктуу сактоого өткөрүлүп 

берилбейт; 

- “кара археология" өнүгүп, тарых жана маданияттын 

кайталангыс буюмдары адамдардын экономикалык 

кызыкчылыктары үчүн сатылып, өлкөнүн чегинен тышкары 

мыйзамсыз ташылып жатат; 

- табылган археологиялык буюмдар жана коллекциялар 

тиешелүү сактоо шарттары жок айрым мекемелерде жана 

адистердин колунда калууда, анын кесепетинен табылган маданий 

баалуулуктар, археологиялык буюмдар жоголуп, мыйзамсыз 

ташылып, өлкөнүн ичинде, ошондой эле чет өлкөлөрдө кара 

базарларда сатылат. 

Археологиялык казууга уруксат берген орган тарабынан 

көзөмөл жана координация жок. Тиешелүү түрдө эстеликтерди 

коргоо боюнча мамлекеттик орган жүргүзүлгөн казуулар жана анын 

натыйжалары жөнүндө толук так маалыматка ээ эмес жана алар 

үчүн жоопкерчилик тарта албайт. Киргизилген өзгөртүү 

эстеликтерди коргоону, сактоону жана пайдаланууну күчөтүүгө 

мүмкүндүк берет. Ошондой эле эстеликтерди коргоо боюнча 
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ыйгарым укуктуу орган тарабынан ушул чөйрөдөгү мыйзамдардын 

сакталышына бирдиктүү контролду жүргүзүүгө көмөктөшөт жана 

жоопкерчилик тартат. 

Мыйзамда жергиликтүү маанидеги эстеликтердин корголуучу 

чөлкөмдөрүн иштеп чыгуу ченеми жок болгондуктан, бүгүнкү 

күндө жер-жерлерде эстеликтердин аймактары кыскартылып же 

багыты боюнча пайдаланылбай жатат, атап айтканда чарбалык-

курулуш жана айыл чарба иштери үчүн колдонулат, бул 

эстеликтердин бузулушуна алып келет. Мыйзам бардык 

юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү, тарыхый-маданий 

мурас объекттерин коргоо жана пайдалануу жагындагы алардын 

укуктарын жана милдеттерин аныктайт. Тарыхый-маданий мурас 

объекттерин коргоо, сактоо жана пайдалануу чараларынын 

системасы алар кимдин менчигинде тургандыгына карабастан 

Кыргыз Республикасынын бардык тарыхый-маданий 

баалуулуктарына жайылтылат, ушул Мыйзамда каралган тартипте 

милдеттүү түрдө корголууга жана сакталууга тийиш. Ошентип 

эстеликтерге аларды коргоо чөлкөмдөрү белгиленипь жана 

бекитилиши керек. Ушуга байланыштуу, 30-беренеге коргоо 

аймактарынын долбоорлорун иштеп чыгуу эстеликтерди коргоо 

боюнча мамлекеттик органдын гана эмес, жергиликтүү 

мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча 

башкаруунун, ошондой эле тигил же бул эстелик менчигинде жана 

аймагында турган жеке жана юридикалык жактардын буюртмасы 

боюнча жүзөгө ашырыларын караган өзгөртүү киргизилет. 

Мыйзамдын 34-беренесине өзгөртүү киргизилет, анткени 

белгилүү квалификациясы жок жана адис болуп саналбаган Кыргыз 

Республикасынын жараны тарыхый-маданий мурас объектисин 

оңдоо-калыбына келтирүү иштерин жүргүзбөшү керек жана 

жүргүзө албайт. 

Тарыхый-маданий мурастарды сактоо жана тарыхый-маданий 

коруктардан тышкары туристтик тармакты өнүктүрүүгө көмөк 

көрсөтүү максатында, чет өлкөлөрдүн тарыхый-маданий мурас 

чөйрөсүндөгү тажрыйбасын эске алуу менен, ошондой эле 

эстеликтердин маанилүүлүгүн ачып көрсөтүү менен 

архитектуралык, археологиялык жана жаратылыш музей-

коруктарын, ошондой эле археологиялык парктарды түзүү зарыл 

деп эсептейбиз. Ушуга байланыштуу Мыйзамдын 35-беренесине 

өзгөртүү киргизилет. 

2021-жылдын ноябрында Кыргыз Республикасынын укук 

бузуулар жөнүндө кодекси колдонууга киргизилгендиктен, 

Мыйзамдын 33, 39-беренелерин кайра карап чыгуу жана жогоруда 

аталган Кодекске ылайык келтирүү зарыл. 
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Ошондой эле мыйзам долбоорунда Мыйзамдын 40-

беренесинин алтынчы абзацындагы шилтеме ченемдерин 

конкреттештирүү сунушталат. 

 

 3. Мүмкүн болуучу социалдык, экономикалык, укуктук, 

укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, коррупциялык 

кесепеттердин божомолдору 

 Бул мыйзам долбоорун кабыл алуу, кайсы бир терс социалдык, 

экономикалык, укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык, 

коррупциялык кесепеттерге алып келбейт. 

 

 4. Коомдук талкуунун натыйжалары жөнүндө маалымат 

 "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары 

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесине 

ылайык бул долбоор коомдук талкууну өткөрүү максатында Кыргыз 

Республикасынын Министрлер Кабинетинин расмий сайтына жана 

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын 

долбоорлорун коомдук талкуулоонун Бирдиктүү порталына 

жайгаштырылган.  

 

 5. Долбоордун мыйзамдарга шайкеш келүүсүнө талдоо 

жүргүзүү 

 Киргизилген Мыйзам долбоору колдонуудагы мыйзамдардын 

ченемдерине, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп 

саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык 

келишимдерге каршы келбейт. 

 Ошол эле учурда бул мыйзам долбоору кабыл алынгандан 

кийин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2002-жылдын 20-

августундагы №568 “Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий 

мурас объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана 

пайдалануу жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу” токтому менен 

бекитилген “Кыргыз Республикасынын тарыхый-маданий мурас 

объекттерин эсепке алуу, коргоо, реставрациялоо жана пайдалануу 

жөнүндө” Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл экендигин 

белгилейбиз. 

 

 6. Каржылоо булактары жөнүндө маалымат 

 Бул Мыйзам долбоорун кабыл алуу, республикалык бюджеттен 

кошумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт. 

 

 7. Жөнгө салуучулук таасирин талдоо жөнүндө маалымат 

 Долбоорго карата жөнгө салуучу таасирди талдоо Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 30-жылдын 2020-сентябрындагы №504 

токтому менен бекитилген ишкердик субъекттеринин ишине 
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ченемдик укуктук актылардын жөнгө салуучу таасирине талдоо 

жүргүзүү Методикасынын 4-пунктуна ылайык талап кылынбайт. 

Киргизилген өзгөртүүлөр ишкердик ишти жөнгө салууга багытталган 

эмес. 

 

Кыргыз Республикасынын 

Маданият, маалымат, спорт жана 

жаштар саясаты министри                 А.А. Максутов 

 


