
 

   

Кампаниянын 
максаты:  
Кыргыз  
Республикасындагы  
кыз уурдоо 
көрүнүшүн  жоюуга 
көмөк көрсөтүү 
 

 

... Кыргызстандагы  кыз 
уурдоого каршы 
кампанияга 
кошулуңуздар! 

 

 
КР Кылмыш-жаза кодексиндеги 155-статьяны  күчөтүү – Кыргыз 
Республикасындагы аялдар укуктарын коргоо жаатындагы маанилүү кадам 

 

                155-статья.  Аялды никеге турууга мажбурлоо, никеге туруу үчүн       
аны  ала      качуу же анын никеге турушуна тоскоолдук кылуу 

(1) Аялды никеге турууга же никелешип чогуу жашоону улантууга 
мажбурлаганда, ошого тете аялдын никеге турушуна тоскоолдук 
кылганда -жүздөн эки жүзгө чейинки эсептик көрсөткүчтөрдүн 
өлчөмүндөгү айыпка же болбосо үч жылга чейинки мөөнөткө 
эркиндигин чектөөгө жазаланат. 
 
(2) Анын эркине каршы никеге туруу үчүн аялды ала качканда - 
беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга 
жазаланат. 

(КР 2013-жылдын 25-январындагы N 9 Мыйзамынын 
редакциясына ылайык) 

Кампаниянын жумушчу 

тобу: 

 Аялдарга жардам 

борбору КБ 

 КР Кызыл Ай Уулуттук 

Коому 

 Кризистик Борборлор 

Ассоциациясы 

 ГИБ КБ 

 ЖДБ КБ «Лидер»  

 «Бакубат» КБ 

 Аялдардын 

Мыйзамдык 

Демилгелер Альянсы 

 «Сезим»  КБ 

 «Агенты перемен» КБ 

 «ДИА» КФ 

 «Үй-бүлөнү пландоо 

Кыргыз Альянсы» 

 «Леди Ширин» КФ 

 АКБ «Эраим» 

 «Кыз коргон» КБ 

 «Социалдык 

технологиялар 

агенттиги» КБ 

 «Даршайым» КБ 

 «Айкол» КБ 

 «Алга» КБ 

 «Лейлек аялзаты» КБ 

 Демократиялык 

процесстерди 

изилдөө борбору» 

 СКью Бишкек 

Феминисттик 

Инициативалар 

 

 

Кыз  уурдоодон  төмөнкүдөй  бир топ кылмыштын элементтерин көрүүгө 

болот: 

 16 жашка  чыга элек  адамды  никелик мамилеге  мажбурлоо (154-ст.) 

 Аялды никеге турууга мажбурлоо же никеге туруусуна  тоскоол болуу(155-ст.) 

 Зордуктоо (129-ст.) 

 Сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо (131-ст.) 

  16 жашка чыга электер менен жыныстык катнашка же башка дагы 

сексуалдык  мүнөздөгү мамилелерге баруу (132-ст.) 

  Адамды уурдоо (123-ст.) 

  Өзүн-өзү өлтүрүүгө  жеткирүү (102-ст.) 

     Атайылап ден- соолукка зыян келтирү ү (104, 105,112-ст.) 

 

 

             154-статья. Он жети жашка толо элек адамды иш жүзүндө 
никелик  мамилелерге өтүүгө мажбурлоо 
 
(1) Он жети жашка толо элек адамды иш жүзүндө никелик 
мамилелерге өтүүгө мажбурлоо - жүздөн беш жүзгө чейинки эсептик 
көрсөткүчтөрдүн өлчөмүндөгү айыпка же болбосо эки жылга чейинки 
мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же болбосо беш жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигин чектөөгө жазаланат. 
 

(2) Он жети жашка толо элек адамды иш жүзүндө никелик 
мамилелерге өтүү үчүн ала качуу - беш жылдан он жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

(КР 2013-жылдын 25-январындагы N 9 Мыйзамынын 

редакциясына ылайык) 

 

Кыргызстандагы кыз уурдоого каршы улуттук кампания  

«155» 

 



Кампаниянын милдеттери: 

1-Милдет: Кылмыш-жаза мыйзамдарын реформалоо (154,155 жана/же 123-ст.) 

 Күнөөнүн  оордугун жана  ошого жараша жазалоону көрсөтүү менен «Кыз уурдоо» кылмышына 
баргандардын жоопкерчилигин күчөтүү (154, 155 жана 123-статьялар, УК КР  1-Эскертүү ) 

 Кыз уурдоо кылмышына карата айыптоону эл алдына алып чыгууну карап көрүү 
 
Эмне жасалды: 

 КК жана КПК талдоо жасалды, тактама-негиздөө даярдалды 

 КР КК  154,155-статьялар боюнча облустук ИИБнын жана сот департаменттеринин 
маалыматтары топтолду. 

 Кыз уурдоо, катталбаган жана жашы жете электер менен  никеге туруу проблемалары 
боюнча  «тегерек столдор» өткөрүлдү.  

 Кыз уурдаганы үчүн жазаны күчөтүү боюнча КР Кылмыш-жаза кодексинин 154,155-
статьялараны өзгөртүулөр киргизилди ( КР мыйзамынын  2013-жылдын 25-январындагы №9 
редакциясында) 

2-Милдет: Стратегиялык соттук процесстерди колдоо жана кыз уурдоо фактылары боюнча 
маалыматтарды топтоо. 

Эмне жасалды: 

 Соттордо жабыркагандардын, анын ичинде өзүн өзү өлтүрүүгө  баргандардын  
кызыкчылыктарын укуктук коштоо камсыздалды 

 Соттук териштирүүлөр учурунда маалыматтык акциялар өткөрүлдү 

3-Милдет: Кенири маалыматтык кампанияны өткөрүү 

Эмне жасалды: 

 Зомбулук жолу менен уурдоонун айынан өзүнүн  жанын  өзү  кыйууга барган эки кыздын элесин 
эскертүү максатында (Каракол ш., Ысык-Кол облусундагы АЖЗИнин мүчөлөрү) өткөрүлгөн  
«Ачылбай калган гүлдөр» акциясы; 

 Бийлик органдарына багытталган 8-мартты майрамдоонун алкагында  өткөрүлгөң 
маалыматтык акция; 

 Төмөнкүдөй  конкурстар өткөрүлдү: 
o Проблеманы чагылдыруу боюнча улуттук жана аймактык денгээлде журналисттер 

арасында; 
o Улуттук кампания үчүн таамай сөздөргө жаштар арасында; 

 Өлкөнүн бүтүндөй  аймагын камтыган аудиоролик даярдалды жана  угузулду; 

 Бишкек шаарында «Кыргызстандагы кыз уурдоону  токтотобуз» акциясы, театр-форуму, бий 
түрүндөгү  флеш-моб, кол топтоо  өткөрүлдү; 

 Токмок, Талас, Каракол шаарларында «Сот» деген интерактивдик театралдык көрсөтүүсү 
коюлду; 

 Токмок шаарында кыз уурдоого каршы ураандын астында футболдук мелдеш өткөрүлдү; 

 Сунуштарды жана колдорду топтоо максатында «155» акциясын колдогон китеп чыгарылды; 
       «Кампания «155» Парламент депутатттарына  «Аялды анын эркине каршы никеге турууга 

мажбурлоо  максатында уурдаганы» үчүн  жооптуулугун күчөткөн  мыйзам долбоорун колдоп 

берүү үчүн кайрылуу жасашкан  басма сөз конференциясы өткөрүлдү; 

 «Кампания 155» Парламент депутаттарына «Аялды анын эркине каршы никеге турууга 

мажбурлоо  максатында уурдаганы» үчүн  жооптуулугун күчөткөн  мыйзам долбоорун колдоп 

берүү үчүн кайрылуу жасашкан   акция  өткөрүлдү; 

 «155» деген интернет-блок ишке кирди; 

 «155» мыйзам долбоорун колдоого жана  кыздарга жана аялдарга карата зомбулукка каршы 
күрөшкө арналган  веложарыш өткөрүлдү; 

 ОТРК базасындагы  «Азаттык плюс” тун   “Кыз уурдоо – салтпы же кылмышпы” теле 
көрсөтүүсүнө катышуу; 

 «Вечерний Бишкек» газетасындагы  «Кыз ала качуу –туурабы же туура эмеспи?» тегерек столуна 
катышуу; 

 Ыслам университетинин студенттерине жана  К.Үсөнбеков атындагы  куралдуу күчтөрдүн аскер 
институтунун курсанттарына  интерактивдик семинарлар өткөрүлдү 

Толугураак маалымат www.wsc.kg  сайтында , тел 547416.  Электрондук адрес: kyrgyzwomen@gmail.com  

http://www.wsc.kg/
mailto:kyrgyzwomen@gmail.com%20аркылуу


 


