
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине 
езгертуулерду киргизуу жеиундо 

2016-жылдын 6-апрелинде 

1-берене 

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кенеши тарабынан кабыл алынган 

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 1999-ж., № 10, 442-ст.) теменкудей 
езгертуулер киргизилсин: 

163-статьяда: 

-1-белугунде "231, 234 - 245-статьялары" деген сездор "234 - 240-статьялары, 
241-статьясынын тертунчу белугу, 242 - 245-статьялары" деген сездерге 
алмаштырылсын; 

-2-белугундв "302" деген цифралар "299, 300 - 302" деген цифраларга 
алмаштырылсын; 

-14-белугу теменкудей редакцияда баяндалсьгн: 

"(14) Миграция чейресундегу кылмыштар женунде (Кыргыз Республикасынын 
Кылмыш-жаза кодексинин 2041 жана 2042-статьялары), коомдук коопсуздукка каршы 
кылмыштар женунде (Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 231 -
статьясы, 241-статьясынын 1 - З-белуктеру), конституциялык тузулуштун негиздерине 
жана мамлекеттин коопсуздугуна каршы кылмыштар женунде (Кыргыз 
Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 2991 - 2993-статьялары) кылмыш иштери 
боюнча тергое ички иштер жана улуттук коопсуздук органдарынын тергеечулеру 
тарабынан жургузулет.". 

2-берене 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган 
кучуне кирет. 

Кыргыз Республикасынын 
Президенти 

Бишкек ш. 
2016-жылдын 6-майы №54 

еткенден кииин 

/КАНЦЕЛЯРИЯСЫ 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 апреля 2016 года 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 10, ст. 442) следующие 
изменения: 

в статье 163: 

-в части 1 цифры «231, 234 - 245» заменить словами «234 - 240, часть четвертая 
статьи 241, статьи 242 - 245»; 

-в части 2 цифры «302» заменить цифрами «299, 300 - 302»; 

-часть 14 изложить в следующей редакции: 

«(14) По уголовным делам о преступлениях в сфере миграции (статьи 2041 и 
2042 Уголовного кодекса Кыргызской Республики), о преступлениях против 
общественной безопасности (статья 231, части 1 - 3 статьи 241 Уголовного кодекса 
Кыргызской Республики), о преступлениях против основ конституционного строя и 
безопасности государства (статьи 2991 - 2993 Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики) следствие производится 
национальной безопасности.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в 
официального опубликования. 

Президент 
Кыргызской Республики 

г. Бишкек 
6 мая 2016 года № 54 

следователями органов внутренних дел и 

силу по истечении десяти дней со дня 

КАНЦЕЛЯРИЯ 

. . . . . . 

Ш. Атамбаев 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Кыргыз Республикасынын Жазык-процссстик кодексине 
озюртуулорду киргизуу женунде 

2016-жылдын 6-апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кенеши тарабынан кабыл алынган 

1-берсне 

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине (Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кецешинин Жарчысы, 1999-ж. № 10, 442-ст.) темонкудей 
езгертуулер киргизилсин: 

1) 34-статьянын 2-белугунун 1-пунктунда "мыйзамдын" деген сез "Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын" деген сездерге алмаштырылсын; 

2) 155-статья теменкудой мазмундагы l'-белук менен толукталсын: 

"(I1) Кылмьпптар жонунде арыздарды жана билдируулерду каттоонун, эсепке 
алуунун жана кыймылынын тартиби Кыргыз Республикасыньш вкмету тарабынан 
аныкталат."; 

3) 156-статья теменкудой мазмундагы 1 '-белук менен толукталсын: 

"(1') Кылмьпп иштери, ошондой эле кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу 
чечим кабыл алынган материалдар катталууга жана эсепке алууга жатат. 

Кылмыш иштерин, ошондой эле кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу 
чечим кабыл алынган материалдарды каттоонун, эсепке алуунун жана кыймылынын 
тартиби Кыргыз Республикасынын вкмету тарабынан аныкталат.". 

2-бсрсне 

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган кунден тартып он кун еткенден кийин кучуне 
кирет. 

Кыргыз Республикасынын вкмету ушул Мыйзам кучуне кирген кунден тартып 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МЫЙЗАМЫ 

З А К О Н 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Кыргызской Республики 

Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 6 апреля 2016 года 

Статья 1 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики (Ведомости 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 10, ст. 442) следующие 
изменения: 

1) в пункте 1 части 2 статьи 34 слово «закона» заменить словами 
«законодательства Кыргызской Республики»; 

2) статью 155 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«(I1) Порядок регистрации, учета и движения заявлений и сообщений о 
преступлениях определяется Правительством Кыргызской Республики.»; 

3) статью 156 дополнить частью I1 следующего содержания: 

«(I1) Уголовные дела, а также материалы, по которьм принято решение об 
отказе в возбуждении уголовного дела, подлежат регистрации и учету. 

Порядок регистрации, учета и движения уголовных дел, а также материалов, по 
которым принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, определяется 
Правительством Кыргызской Республики.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 
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алты айлык моеноттун ичинде ушул Мыйзамды ишке ашыруу боюнча зарыл болгон 
чарапарды керсун. 

Кыргыз Республикасынын 
Президенти 

Бишкек ш. 
2016-жылдын 6-майы 
№55 

.Ш. Атамбаев 

2 

Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего Закона принять необходимые меры по реализации 
настоящего Закона. 


