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Бул илимий макалада  кылмыш жаза мыйзамынын 
таралуусунун аймактык принциптери талдоого алынып, 
аларга жалпы мүнөздөмө берилген. 
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В этой научной статье дан анализ территориаль-
ных принципов распространения уголовного закона в прос-
транстве и дана им общая характеристика. 
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In this scientific article the analysis of territorial 
principles of distribution of the criminal law in space is given 
and the General characteristic is given to them. 
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Аракеттеги жазык мыйзамынын иш-аракетин-
деги аймактык принциби Кыргыз Республикасынын 
Кылмыш-жаза кодексининин 5-беренесинин 1-бөлү-
гүндө каралган: «Кыргыз Республикасынын 
аймагында кылмыш кылган бардык тараптар бул 
кодекс менен жоопко тартылат» [1].  

Тараптар түшүнүгүндө мыйзам чыгаруучу өз 
кылган иш-аракети үчүн жоопкерчилик ала алган, 
башкача айтканда акыл-эси жайында, Кылмыш-жа-
зык кодексинде көрсөтүлгөн куракка жеткен (КЖК 
18-берене), бардык жарандарды, кылмыштын 
субөектин көрсөтүп жатат. Бул деген сөз, Кыргыз 
Республикасынын аймагында кылмыш жасаган ар 
бир тарап кайсы өлкөнүн жараны экенине карабас-
тан, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын 
жараныбы, чет өлкөлүк жаранбы, жарандыгы жок 
тарап экенине көз каранды болбой КРнын Кылмыш-
жаза кодекси менен жоопко тартылат. Бирок бул 
жалпы норма Кыргыз Республикасынын аймагында 
кылмыш кылган чет өлкөлүк жарандар дайым эле 
КРнын Кылмыш-жаза кодекси менен жоопко тарты-
лат дегендикке жатпайт [1]. 

Бардык айтылгандар чет элдик жарандардын 
жазык жоопкерчилиги көйгөйү менен түздөн-түз 
байланышкан, айрыкча аралыктагы жазык мыйзамы-
нын иш-аракетинин аймактык принцибинин чегинде, 
тагыраак айтканда Кыргыз Республикасынын айма-
гында жасалган кылмыштары үчүн.  

Кыргыз Республикасынын жарандары сыяктуу 
эле, сөз зордук-зомбулук менен атайын жасалган 

кылмыштар (киши өлтүрүү, ден соолукка зыян кел-
тирүү, зордуктоо, талап-тоноо, уурдоо) жөнүндө бо-
луп жаткан жок, жазык мыйзамдарында бланкеттик 
диспозициянын жардамында түзүлгөн кылмыштар 
жөнүндө сөз болуп жатат. Кыргыз Республикасынын 
Жазык кодексинде мындай укуктук ченемдер аябай 
көп, экономикалык ишмердүүлүк тармагындагы кыл-
мыштар, коомдун коопсуздугуна каршы келүүчү 
кылмыштар, калктын ден соолугуна зыян келтирүүчү 
же коомдук адепке каршы келүүчү кылмыштар, эко-
логияга байланышкан кылмыштар.  

Бул ченемдердин көпчүлүгү, биринчиден, эко-
номикалык өзгөрүүлөргө жык толгон базар экономи-
касына өтүүгө, муну менен катар чет элдик жарандар 
да жаңы базар мамилелеринин катышуучусу, тиеше-
лүү кылмыштардын субөектиси болуп калышы мүм-
күн болуусу менен байланышкан, биздин чыныгы 
жашообузду чагылдырат.  

Экинчиден, аталган кылмыштардын жазык уку-
гуна каршы келүүчүлүгү Кылмыш-жазык кодексинде 
мыйзамдардын жана укуктун башка тармактарынын 
(административдик, жарандык, экологиялык ж.б.) 
нормативдик акттарынын жардамы менен түзүлөт. 
Жана үчүнчүдөн, чет элдик жаран үчүн чиеленишкен 
мыйзамдарды мисалы, өтө кеңири жарандык мый-
замдарды түшүнүү Кыргыз Республикасынын жара-
нына караганда бир топ эле татаалдыктарды жаратат. 
Муну жок дегенде экономикалык ишмердүүлүк тар-
магындагы, мыйзамсыз ишкердүүлүк (180-берене), 
мыйзамсыз банктык ишмердүүлүк (181-берене), мо-
нополиялык иш-аракеттер жана атаандаштыкты чек-
төө (188-берене) деген сыяктуу ченемдер аркылуу 
көз алдыбызга келтирели, буларга ылайык иш-ара-
кеттердин жазалануусун билүү үчүн, жарандык, кар-
жылык, банктык жана башка мыйзамдар менен жак-
шы кабардар болуу талап кылынат, бул нерсе чет 
элдик жаран үчүн бир кыйла кыйынчылыктарды 
туудурат.  

Көрсөтүлгөн жагдайлар орус окумуштуусу Н.Д. 
Дурманов 60-жылдардын ортосунда жасаган кору-
тундулар менен макул болууга түртөт, анда белгилүү 
бир категориядагы чет мамлекеттик жарандардын 
жазык юрисдикциясындагы иммунитети жөнүндөгү 
эл аралык жана ички жазык укуктарынын жоболо-
рунда бул жактардын кылмыштуулугу жана жазала-
нуусу жокко чыгарылбайт, болгону аларды жазык 
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жоопкерчилигине тартуу, кылмыш-жаза ишин кароо 
жана күнөөлүүнү ал жүргөн мамлекеттин соту менен 
соттоо жөнүндө сөз болуп жатат [2, с. 234]. 

Кылмыш-жаза кодексинде жазык укуктук тыюу 
салуу жөнүндө ченемдин жок экендигине карабас-
тан, соттор жана укук коргоочу органдар, чет элдик 
жарандардын тиешелүү кылмыштарын кароодо алар 
тараптан юридикалык ката кетиши мүмкүн экенди-
гин да эске алуулары керек. Бул нерсени Кыргыз 
Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин прин-
циптер жана күнөөнүн мазмунунун формалары жө-
нүндө (31-бөл., 22-25-беренелер) жана жазык жооп-
керчилигинин негизи жөнүндөгү (4-берене) берене-
лерин талап кылат. 

Чет элдик жарандардын жазык жоопкерчилик 
маселеси жазалоо маселеси тарабынан караганда, сот 
кылмыштын субөектисинин ушул категориялары 
үчүн колдонгон, жазалардын түрүн тактоодон турат. 
Анткени, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жазык 
кодексинин жазалоо системасына кирген бир катар 
жазалардын мазмунуна караганда, чет өлкөлүк жа-
рандар үчүн колдонууга болбойт. Мында, чет элдик 
жаранды белгилүү бир кызматтарды ээлөө укугунан 
ажыратуу мүмкүн эмес (4-бөл., 1-бөл., 42-берене, 46-
берене). Кылмыш-жазык кодексинин 46-беренесине 
ылайык белгилүү бир кызматтарда иштөө укугунан 
ажыратуу, мамлекеттик кызматтарда же жерги-
ликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында иштөөгө 
тыюу салуудан турат. Анткени 2006-жылы кабыл 
алынган «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
кызмат жөнүндөгү мыйзамына» каршы келет, бул 
мыйзамга ылайык, Кыргыз Республикасынын жара-
ны болбогон адам мамлекеттик кызматты ээлей ал-
байт (6-берене). Көпчүлүк учурда мамлекеттик кыз-
матка кабыл алууда Кыргыз Республикасынын жара-
нынын дагы бир мамлекеттин жараны болуусу, 
башкача айтканда «кош жарандуулук» маселеси да  
жолтоо болот. 

Жазык кодексинин 4-бөлүгүнүн 1-бөлүмүндөгү 
42-46-беренелериндеги каралган белгилүү бир кесип-
тик ишмердүүлүккө тыюу салуу жөнүндөгү жазага 
келсек, мында жарандык укук чет элдик жарандарга 
ишкердик жүргүзүүгө, кайрымдуулук иштерин алып 
барууга ж.б. бир канча түрдөгү ишмердүүлүктөрдү 
жүргүзүүгө тыюу салбайт жана бул учурларда мын-
дай түрдөгү жазаны колдонуу мыйзамдуу болуп 
эсептелет.  

Чет элдик жаранга дагы бир мындай жазаны 
колдонууга болбойт, атайын, аскердик, ардактуу 
наамдарынан жана класстык чиндеринен ажыратуу 
(1-бөл. 2- бөл., 42-берене, 51-берене) жана дисципли-
нардык аскердик бөлүктө кармоо (8-бөл., 1-бөл., 42-

берене, 47-берене), мындан чыкты Кыргыз Республи-
касынын мыйзамдарына ылайык, аскердик кызматка 
чет элдик жарандар тартылбайт.  

Белгиленгендей, чет өлкөлүк жарандардын жа-
зык жоопкерчилигиндеги атайын көйгөйлөр атайын 
субөекттин көйгөйүнө байланыштуу да келип чыгат. 
Биринчи кезекте тыңчылыкты (шпионажды) класси-
фикациялоо маселесине тиешелүү (293-берене). Чет 
өлкөлүк жарандарды тыңчылык кылганы үчүн жазык 
жоопкерчилигине тартууда, бул кылмыштын предме-
ти мамлекеттик сыр экенин алардын аңдап-билүүсүн 
далилдөө бир топ кыйынчылыктарды жаратат.  

Биринчиден, бул маселеге тиешелүү КРнын 
Кылмыш-жаза кодексинин 5-беренесинин 1-бөлү-
мүндө чагылдырылган жана ушул эле берененин 3-
бөлүмүндөгү атайын норма менен негизделген жал-
пы нормадан алынган: «аракеттеги мыйзамга жана эл 
аралык келишимдерге ылайык, чет мамлекеттик дип-
ломатия өкүлдөрүнүн жана башка жарандарынын 
Кыргыз Республикасынын территориясында жасаган 
кылмыштары үчүн жазык жоопкерчилиги маселеси 
Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан эмес, 
дипломатиялык жол менен эл аралык укуктун норма-
ларынын негизинде чечилет». Мындай бөтөнчөлүк, 
чет өлкөлүк жаран жасаган кылмыштын мүнөздөмө-
сүнө эмес, анын белгилүү бир укуктары жана артык-
чылыктары менен байланышкан. 

Экинчиден, жазык мыйзамына тиешелүү имму-
нитетке ээ болбогон чет элдик жарандын жасаган 
кылмышынын мүнөзүнө карап жазык жоопкерчили-
гинде кандайдыр бир көз карандысыздыкты туюн-
дурбаса да, мындай көз карандылык баары бир бар. 
Бул чет өлкөлүк жарандын жасаган кылмышындагы 
укукка каршы келүүчүлүктө кетирген катасы аны кү-
нөөлүү деп табуудагы артыкчылыгы менен шарттал-
ган.  

Жазык иштериндеги юрисдикция боюнча  им-
мунитетке ээ болгон чет мамлекеттик жарандарга 
тиешелүү жазык жоопкерчилигиндеги мындай ар-
тыкчылык, жалпы кабыл алынган, эл аралык укуктун 
нормаларына негизделгенине карабастан, белгилүү 
бир өзүнчөлүккө ээ жана майда-чүйдөсүнө чейин 
талдоону жана иликтөөнү талап кылат. 
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