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АӨБ Азия Өнүктүрүү банкы 
БДБ Бүткүл дүйнөлүк банк
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ШКО Шаардык клиникалык ооруканасы
КР УКМК Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети
Мамэкотех 
инспекция

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техника-
лык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция

КР МКК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо кызматы
ЖАМК Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамле-

кеттик кызматы
ШИИББ Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы
АУДИ Адам укуктары боюнча Дания институту
КӨЕБ Калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча Европа банкы 
УКЖ Убактылуу кармоо жайы 
ТК Түзөтүү колониясы
ТМ Түзөтүү мекемеси 
ЖА Жатак абагы
КР Кыргыз Республикасы
ДМЧА Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар
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ӨКМ Өзгөчө кырдаалдар министрлиги
ТИМ Тышкы иштер министрлиги
ИИМ Ички иштер министрлиги
ЖӨБ Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу
МСЭК Медициналык-социалдык эксперттик комиссия
ӨЭУ Өкмөттүк эмес уюм
АӨКУМ Адам укуктарын өнүктүрүү жана коргоо боюнча улуттук мекеме
ЕККУ Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму 
ИИО Ички иштер органдары
КБ Коомдук бирикме
БУУ Бириккен улуттар уюму
ООПСБ Ош облустук психикалык саламаттык борбору
ҮБКБ Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо бөлүмү 
КР КТРК Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы
КФ Коомдук фонд
ӨЭА Өмүр бою эркинен ажыратуу
МКП Мамлекеттик кепилдиктердин программасы 

КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ



6

БУУӨП БУУнун өнүктүрүү программасы
САКБ Сот аткаруу кызматынын бөлүмү 
РИИБ Райондук ички иштер бөлүмү
РИИББ Райондук ички иштер башкармалыгы
ПСРБ Психикалык саламаттык боюнча республикалык борбор 
УКЖТИ Убактылуу кармоо жайынын тергөө изолятору 
ММК Массалык маалымат каражаттары
СМЭ Соттук-медициналык экспертиза
ТБ Тергөө бөлүмү
СФ Социалдык фонд
ОМ Орто мектеп
ИИБ Ички иштер башкармалыгы
БУУАУЖКБ БУУнун адам укуктары боюнча Жогорку комиссарынын башкармалыгы
МШБ Мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу
КЖК Кылмыш жаза кодекси
ЖАС Жазык-аткаруу системасы
ТИЗО Тергөө изолятору
ММКФ Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду
ҮМБ Үй-бүлөлүк медицина борбору
БУУБФ БУУнун балдар фонду
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КИРИШҮҮ

Бул баяндама «Кыргыз Республикасынын Омбуд-
смени (Акыйкатчысы) жөнүндө» Кыргыз Респу-
бликасынын Мыйзамынын 11-беренесине ылай-
ык жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин 
камсыздоо жана коргоо боюнча Кыргыз Респу-
бликасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) 
иштеринин жыйынтыктарын маалымдоо макса-
тында даярдалган. 

Баяндамада адамдын жана жарандын укуктары 
жана эркиндиктеринин сакталышынын актуалдуу 
көйгөйлөрү талданып, Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысы (Омбудсмен) тарабынан каралган 
жарандардын кайрылуулары жана бузулган укук-
тарды калыбына келтирүү үчүн кабыл алынган 
чаралар жөнүндө кеңири маалымат берилген. 
Муну менен катар эле баяндамада мыйзамдуу-

луктун аткарылышы жана тажрыйбалардын колдонулушу боюнча Аппараттын иштери 
бар. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) жыл сайын берилүүчү 
баяндамасы жарандардын кайрылууларында камтылган материалдардын, ошондой 
эле балдар үйлөрүнө, мектеп-интернаттарга, камакта жаткандарга, түзөтүү мекеме-
лерине, ооруканалар, психоневрологиялык интернаттар жана башка адистештирил-
ген уюмдарга жеринде жолугуулардын жыйынтыктары боюнча даярдалган. Муну 
менен бирге баяндаманы даярдоодо ММКларга чыккан жана Кыргыз Республикасы-
нын Акыйкатчысына (Омбудсмен) коомдук уюмдар, мамлекеттик бийлик органдары, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана укук коргоо органдары тарабынан 
берилген маалыматтар колдонулду. Баяндама 9 негизги бөлүмдөн жана тиркемелер-
ден турат. 

Биринчи бөлүмдө адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык механизмдердин алкакта-
рында Кыргыз Республикасынын милдеттенмелери каралат.

Экинчи бөлүмдө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) жана 
анын аппаратынын бүтүндөй ишмердүүлүгүндөгү борбордук звено болгон жарандар-
дын арыз-даттануулары жана кайрылуулары менен иштөө тууралуу маалыматтар кел-
тирилген. Так ушул иштин жүрүшүндө адамдын жана жарандын укуктарынын жана 
эркиндиктеринин сакталуу абалын бааласа болот. Кийинчерээк чагылдырылган, ар 
жылдык жана атайын баяндамаларда жана жарандардын кайрылууларына болгон 
талдоолордо, абалды бүтүндөй оңдоо боюнча Омбудсмендин демилгелери үчүн не-
гиз болгон республикадагы адам укуктарынын бузулууларынын негизги картинасы 
көрүнөт. Омбудсмендин тиешелүү бийлик органдарына берген суроо-талаптарына 
алынган статистикалык маалыматтарды талдоо, ошондой эле ар түрдүү мониторингдер 
бийлик органдарынын өзгөчө көңүл бурууларын жана чечүүнү талап кылган көйгөйлүү 
точкалар менен адам укуктары бузулган чөйрөдөгү кырдаалды оңдоого түрткү болот.

Үчүнчү бөлүмдө («Социалдык, экономикалык жана маданий укуктар») Бишкек шаа-
рындагы жаңы конуштардын жашоочуларынын турак-жайга болгон укугунун сакта-
лышы жөнүндө, Кыргыз Республикасына көчүп келишкен этникалык кыргыздардын 
укуктарынын сакталышы, мигранттардын укуктары, аялдардын төрөткө укуктары, аял-
дардын эмгекке укуктары, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укук-
тарын коргоо боюнча маалыматтар чагылдырылган. 
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Төртүнчү бөлүмдө («Балдардын укуктары») турмуштук оор кырдаалда калган бал-
дардын укуктарынын сакталышы, балдарга карата зомбулук, ошондой эле үй-бүлөлүк 
зомбулук жана жашы жетпегендер менен никеге жол коюлгустугу тууралуу маселелер 
киргизилген. 

Бешинчи бөлүмдө («Саясий жана жарандык укук») кыйноолордон корголуу укуктары, 
ошондой эле тынч чогулуштарга жана сөз эркиндигине укуктар каралган. 

Алтынчы бөлүм - «Аскер кызматкерлеринин жана ички иштер органдарынын кызмат-
керлеринин укуктары». 

Жетинчи бөлүмдө («Пенитенциардык система») эркинен ажыратылып камакта жат-
кан жарандардын укуктарынын корголушу жана сакталышына байланыштуу маселе-
лер камтылган. 

Сегизинчи бөлүмдө акыйкаттуу соттук териштирүүлөргө болгон укуктун сакталышы, 
соттук териштирүүлөрдүн мөөнөтү жана соттук чечимдердин аткарылбагандыгына 
байланыштуу маселелер каралган. 

Тогузунчу бөлүм - «Психиатриялык стационарларда жаткан жарандардын укуктары». 

Ошентип, арыз ээлеринин пикири боюнча, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына 
(Омбудсмен) жарандардын кайрылуусу үчүн көпчүлүк учурларда бийлик органдары-
нын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү тарабынан алардын 
укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушу негиз болот.

Жарандардын укук коргоо жана сот органдарынын үстүнөн арызданууларынын көптүгү 
өзгөчө көңүл бурат. Басымдуу учурларда адамдар иштин көп убакытта каралышына, 
адистештирилген юридикалык жардам, соттук коргоого болгон укуктун, күнөөсүздүгүн 
далилдөөгө болгон укуктун бузулушу боюнча арызданышат. 

«Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө» Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамынын 8-беренесине ылайык Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку Сотунун Конституциялык палатасына Кыргыз Республикасынын 
«Терроризмди жана экстремизмди алдын алуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам акты-
ларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Мыйзамынын 6,7-беренелерин, «Кыргыз 
Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Мыйзамынын 26-беренесинин 1-бөлүгүн 
конституцияга ылайык эмес деп таануу жөнүндө сунуштама менен кайрылган. Учурда 
аталган көрсөтмө Конституциялык палатанын өндүрүшүндө жатат жана Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку Сотунун кароосунда.

Белгилеп коюу керек, жарандардын бардыгынын эле арыздары негиздүү эмес. Кээ 
бир учурларда Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине) арыз ме-
нен кайрылууда жарандар мыйзамдарды туура эмес түшүнгөнү, же таптакыр билбей 
тургандыгы белгилүү болот. 

Укуктук жактан маалымат алуунун деңгээлин жана калктын укуктук маалымдуулугун 
арттыруу максатында массалык маалымат каражаттары аркылуу СТВ каналында – 
«Омбудсмен» телеберүүсү, «Акыйкатчы» гезитинде маалыматтар берилет. Ошондой 
эле, 2016-жылы ар кандай маалыматтык брошюралар иштелип чыгып, таратылды. 

БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан адам укугун коргоо жана өнүктүрүү менен 
алек болгон улуттук мекемелердин (мындан ары-УКӨУМ) ишинин таасирдүүлүгүн 
жана статусун жогорулатууну салыштырмалуу чечүү үчүн бир катар чечимдер кабыл 
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алынган. Атап айтканда, 48/134 резолюциясы менен Париж принциптери деп аталган 
- Омбудсмен институтунун жана башка УКӨУМ ишмердүүлүгүнүн статусуна жана прин-
циптерине тиешелүү минималдуу стандарттар кабыл алынган. 64/161 резолюцияда 
Башкы Ассамблея бардык улуттук мекемелерге, анын ичинде Омбудсмен институтуна, 
УКӨУМ эл аралык координациялык комитети аркылуу аккредитациядан өтүүнү сунуш-
тайт. 

2012-жылы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) УКӨУМ эл аралык 
координациялык комитетине «В» статусунда катталган, бул Париж принциптерине то-
лук эмес шайкеш дегенди билдирет, аны менен Акыйкатчынын ишин жөнгө салган 
мыйзамды жакшыртуу боюнча Кыргыз Республикасына сунуштар берилген. Ал неги-
зинен Акыйкатчынын көз карандысыздыгын жогорулатууга, жарандык коомдордун 
уюмдары менен тыгыз иш алып барууну ишке ашырууга, эл аралык келишимдерди 
өнүктүрүүнү алдыга жылдыруу үчүн мандат алуу жана адам укуктары чөйрөсүндө эл 
аралык стандарттардын сакталышына багытталган. 

Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен жана колдонуудагы «Кыргыз Республи-
касынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйза-
мын жакшыртуу максатында «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) 
жөнүндө» мыйзам долбоору иштелип чыккан. Бул мыйзам долбооруна Кыргыз Ре-
спубликасынын Акыйкатчысын (Омбудсменин) шайлоо жана кызматынан бошотуу, 
анын укуктук статусу, ыйгарым укугу, ишинин тартиби жана уюштурулушу, ошондой 
эле мамлекеттик жана башка органдар менен өз ара мамилесин тактаган редакция-
лык оңдоолор кирген. Мыйзам долбоору учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинде кароодо турат. 

Белгилеп коюучу нерсе, 2016-жылда адамдын жана жарандын укуктарын жана эр-
киндиктерин коргоо боюнча Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсме-
нинин) аракеттери көбүнчөсүн мамлекеттик бийликтин ар кайсы органдары, анын 
ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан колдоого ээ болду. 
Мындай биргелешкен иштердин натыйжасы болуп жарандардын бузулган укуктарын 
кайра калыбына келтирүү мисалдары саналат. Ал эми жасалган жалпы аракеттер жа-
рандардын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга жакшы шарттарды түзүүгө 
оң таасирин тийгизет. 

Урматтоо менен,

Кубат Оторбаев,
Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысы (Омбудсмени)
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Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 28-апрелиндеги 
№495-VI «2015-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укукта-
ры менен эркиндигинин сакталышы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Акыйкат-
чысынын (Омбудсменинин) баяндамасы тууралуу» токтомунун тиешелүү мамле-
кеттик органдар тарабынан аткарылышы

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 28-апрелиндеги №495-VI 
«Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) «2015-жылдагы адамдын 
жана жарандын укуктарынын жана эркиндигинин сакталышы жөнүндө» баяндамасы 
тууралуу» токтомуна ылайык адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоонун натый-
жалуулугун жогорулатуу, системалык укук бузууларды азайтуу, укук жана мыйзамду-
улуктун үстөмдүгүнүн принциптерин ишке ашыруу, 2015-жылда Кыргыз Республика-
сында адам укугу жана эркиндиктеринин бузулушуна жол берген жооптуу жактардын 
жоопкерчилигин жогорулатуу максатында берилген баяндаманын жыйынтыктары ме-
нен Омбудсмендин сунуштары кабыл алынган. Алардын аткарылышы боюнча минис-
трликтер менен ведомстволорго тиешелүү тапшырмалар берилген.

 Тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына аталган 
токтомдун 2-пунктунда көрсөтүлгөндөй, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын 
(Омбудсмен) жыл сайын берилүүчү баяндамасынын жыйынтыгында кабыл алынган 
сунуштарын ишке ашыруу боюнча маалыматты аталган токтом кабыл алынган күндөн 
баштап алты ай мөөнөтүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) 
Аппаратына жөнөтүү тапшырылган.

Жогоруда белгиленген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун 
4-бөлүмүнө ылайык Акыйкатчыга токтомдун 2-бөлүмүндө көрсөтүлгөн тиешелүү мам-
лекеттик жана өз алдынча башкаруу органдары тарабынан сунуштардын ишке ашы-
рылышына мониторинг жүргүзүү жана ар жыл сайын берилүүчү баяндамада Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешине маалымат берүү тапшырылган.

Тапшырмалардын басымдуу бөлүгү тиешелүү министрликтер жана ведомстволор та-
рабынан аткарылгандыгы алынган маалыматтарда көрүнүп турат. 

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун аткарылышы 
жана жыйынтыктары атайын таблицада толугу менен баяндалды (Тиркеме №4).
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1-БӨЛҮМ. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ – ЭЛ 
АРАЛЫК КООМЧУЛУКТУН БИР БӨЛҮГҮ

1.1. АДАМ УКУКТАРЫ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ ЭЛ АРАЛЫК МЕХА-
НИЗМДЕРДИН АЛКАКТАРЫНДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ-
НЫН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ

Кыргыз Республикасынын Конституция-
сы мамлекеттик бийликтин бардык ор-
гандарына өз аймагынын чегинде өзүнүн 
юрисдикциясында турган бардык адам-
дардын укуктары менен эркиндиктерин 
камсыздоо боюнча ачык жана тикелей 
талапты коет.

Адам укуктары жана эркиндиктери Кыр-
гыз Республикасынын жогорку баалуу-
луктарына кирет, бардык мамлекеттик 
органдардын жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын жана алардын 
кызмат адамдарынын ишмердигинин 
мааниси менен мазмунун аныктайт.

Мамлекеттик эгемендүүлүк азыркы 
түшүнүктө мамлекеттин саясий-укуктук 
өз алдынчалыгы катары түшүнүлөт, ал 
башка өлкөнүн бийлигине баш ийбе-
стен көз карандысыз мамлекеттердин 

укуктук теңдиги менен шартталат1. Бириккен улуттар уюмунун (БУУ) Уставына ылайык 
эгемендүүлүктү урматтоо эл аралык укуктун жана эл аралык мамилелердин негизги 
принциби болуп саналат2. Эл аралык укуктун ченемдери эгемендүүлүк түшүнүгүнө көз 
карашты өзгөрттү. Эгемендүүлүк мамлекеттик бийликтин привилегиясы эмес, адам-
дарды коргоо боюнча анын милдети экендигин биротоло бекитти. Ал эми мамлекет 
калкын кандайдыр бир себептерден коргоого жөндөмү жок болсо, коргоо милдетин 
эл аралык шериктештик өзүнө алат3. Эл аралык укуктун ушул принциптеринен улам 
мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун түшүнүү да өзгөрдү, анын негизги компо-
ненттеринин бири катары укук үстөмдүгү жана адам укуктарын коргоо болуп саналат. 
Алар бийлик менен инсандын ортосундагы өз ара мамиленин принциптерин анык-
тайт. Ар кайсы өлкөлөрдүн тажрыйбасы көрсөткөндөй адам укуктарын жана эркин-
диктерин коргоо коомдогу жана мамлекеттеги туруктуулукка жана коопсуздукка алып 
келет. Ал эми аларды бузуу улуттук жана эл аралык деңгээлде чыр-чатак потенциалы-
нын өсүшүнө алып келет. 

1 Моисеев А.А. Учурдагы дүйнөдөгү мамлекеттин эгемендиги. Эл аралык-укуктук жактары. - М., «Илим китеби», 
2006-246б
2 БУУ Уставы http://www.un.org./ru/sections/un-charter/chapter-i/index/html 
3 БУУ Уставы; Эрте эскертүү, баа берүү жана коргоо үчүн жоопкерчилик. БУУнун Башкы Катчысынын отчету, 2010 
(А/64864): http://www.globalr2p.org/media/files/2010-russian.pdf; Талкулоо тобунун алкагында адам укуктарын ал-
дыга жылдыруу жана коргоо боюнча алдын алуу ролу талкууга Адам укуктары боюнча кеӊеши тарабынан жүзөгө 
ашырылат. БУУнун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын отчету, 2014 (А/HRC/28/30): 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_30_RUS.doc 
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Адамдын укуктарынын жана эркиндиктеринин мааниси жана маңызы эл аралык укук-
тун ченемдеринде аныкталган, ошондой эле эл аралык келишимдик органдар жана 
БУУнун адам укуктары боюнча Кеңеши тарабынан кабыл алынган актыларда ачылып 
берилген. Кыргызстан эл аралык укуктун ченемдеринин калыптанышында БУУнун 
Башкы ассамблеясында жана БУУнун Адам укуктары боюнча кеңешинде катышуу 
аркылуу добуш берет. Тилекке каршы, Кыргызстандын эксперттери бир да жолу БУ-
Унун келишимдик курамына кирген эмес. БУУнун Адам укуктары боюнча кеңешинин 
курамында болуп Кыргыз Республикасы эл аралык шериктештиктин адам укуктарын 
илгерлетүү жана коргоо боюнча демилгелерин активдүү колдоду. Мисалы. Кыргыз-
стан БУУнун адам укуктары боюнча кеңешинин курамында адам укуктарын коргоонун 
маселелери боюнча көптөгөн резолюцияларга добуш берди жана башкалардын ката-
рында “Экономикалык, социалдык жана маданий укуктарды коргоо менен алектенген 
укук коргоочуларды коргоо” жөнүндө 2016-жылдын 24-мартындагы 31/32 резолюци-
ясы, “Укук коргоочуларды коргоо” жөнүндө 2010-жылдын 15-апрелиндеги 13/13 ре-
золюциясы, “Интернетте адам укуктарын урматтоону жана коргоону жүзөгө ашыруу” 
боюнча 2016-жылдын 1-июлундагы 32/13 резолюция ж.б. көптөгөн маселелер үчүн 
добушун берген1.

БУУнун Адам укуктары боюнча кеңешинин ишмердигинин алкактарында Кыргыз Ре-
спубликасы Универсалдык мезгилдик обзордун (УМО) башка өлкөлөр тарабынан 
адам укуктарынын корголушуна байланыштуу сунуштамаларды берген. Кыргыз Респу-
бликасы башка өлкөлөргө өзүнүн сунуштамаларында көбүнчөсүн балдар укуктарынын 
корголушуна, аялдар укуктары, адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерди ра-
тификациялоонун зарылдыгы жана аларды улуттук мыйзамдарга имплементациялоо, 
адам сатуу менен күрөшүү, эмгек мигранттарынын укуктарын коргоо жана билим алу-
уга укук боюнча маселелерге көңүл бурат. Кыргыз Республикасынын сунуштамалары 
башка өлкөлөрдө адам укуктары чөйрөсүндөгү абалды жакшыртуу боюнча конкреттүү 
сунуштарды камтыйт. Кыргыз Республикасы адам укуктары чөйрөсүндөгү конвенция-
ларды ратификациялоо жана эл аралык укуктун ченемдерин имплементациялоо бо-
юнча 21 сунуштама чыгарган. Мисалы, Кыргызстан Данияга карата БУУнун адам укук-
тары боюнча конвенцияларынын жоболорун улуттук мыйзамдарга инкорпорациялоо 
жана эл аралык келишимдердин ченемдерин соттор тарабынан тикелей колдонууну 
камсыздоо” боюнча сунуштаманы чыгарган2.

Кыргыз Республикасынын Адам укуктары чөйрөсүндөгү активдүүлүгү өлкөнүн эл ара-
лык деңгээлде позитивдүү имиджине (беделине) жана конструктивдүү кызматташтык-
ты орнотууга жана адам укуктарын жүзөгө ашырууда эл аралык шериктештиктен тех-
никалык жардам алуусуна шарт түзөт. Ошол эле учурда адам укуктарына ыктагандык 
боюнча эл аралык деңгээлде билдирилген позиция улуттук деңгээлде адам укуктары 
чөйрөсүндөгү милдеттенмелерин аткаруунун зарылдыгын күчөтөт.

1 БУУнун адам укуктары томтомдору порталы: http://www.universal-rights.org/human-rights/human-rights-
resolutions-portal/#
5 Universal Periodic Review. Kyrgyzstan: https://www.upr-info.org/database/index.php?limit=0&f_SUR=46&f_SMR=All&
order=&orderDir=ASC&orderP=true&f_Issue=All&searchReco=&resultMax=300&response=&action_type=&session=&Su
RRgrp=&SuROrg=&SMRRgrp=&SMROrg=&pledges=RecoOnly
6 Сунуштамаларга анализ Борбор Азиядагы адам укуктары боюнча изилдөө борбору тарабынан даярдалган
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Кыргыз Республикасы тарабынан БУУнун Адам укуктары боюнча кеңешинин кура-
мында башка өлкөлөргө карата чыгарылган сунуштамалар (УМО алкагында)1

БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин жана башка кели-
шимдик органдардын чечимдерин аткаруу боюнча механизм-
дерди киргизүүнүн зарылдыгы

Адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылуу Кыргыз Республикасында кон-
ституциялык укук болуп саналат2. Конституциялык укуктун болушу адам укуктарынын 
жана эркиндиктеринин чөйрөсүндөгү абалды жакшыртуу максатында БУУнун орган-
дарынын сунуштарына жана чечимдерине мамлекеттин тикелей милдетин көзгө ту-
тат. Ошондой эле бул милдеттенме конституциялык деңгээлде бардык мамлекеттик 
органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат 
адамдарынын ишмердигинин мааниси менен мазмунун аныктайт деген принцип ме-
нен да бекитилген.

Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдерде белгиленген милдеттенмелерди атка-
руу эл аралык укуктун “pacta sunt servanda” –келишимдер аткарылышы керек принциби-
нен келип чыгат (Эл аралык келишимдердин укугу жөнүндө 1969-жылдагы Вена конвен-
циясынын 26-ст.) . Бул принципке ылайык, тиешелүү келишимдин катышуучу мамлекети 
ал келишимде белгиленген эл аралык милдеттенмелерди ыктыярдуу кабыл алат, ал эми 
келишимдик орган көрсөтүлгөн милдеттенмелердин аткарышына байкоо жүргүзүү бо-
юнча ыйгарымдарга ээ болот. Мунун баары мамлекеттин эл аралык келишимдерде бе-
китилген милдети келишимдик органдардын адам укуктардын бузулууларын аныктаган 
сунуштамаларын урматтоо жана аны аткаруу дегенди билдирет.

2 Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 41(2)-берене, 2016-жылы киргизилген өзгөртүүлөрдөн кийин
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Белгилеп коюучу нерсе, көптөгөн өлкөлөр БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин 
чечимдерине урмат көрсөтүшөт жана аткарышат. Мисалы, 2012-жылы Россия Феде-
рациясынын Конституциялык соту бир иш боюнча өзүнүн так позициясын айткан, эл 
аралык укуктун жалпы таанылган принциптерине ылайык Россия Федерациясы БУУ-
нун Комитетинин пикирине адекваттуу жооп кылуудан четтей албайт1. Австралиянын 
Федералдык соту да БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин чечимдерин соттор 
эске алуусу керектигин көрсөткөн2.

Көптөгөн өлкөлөр атайын мыйзамдарды кабыл алышат жана БУУнун эл аралык ор-
гандарынын (БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин) чечимдерин аткаруу үчүн 
атайын органдарды жана адам укуктарын коргоо боюнча регионалдык органдарды 
(мисалы, Адам укуктары боюнча Европа соту, Адам укуктары боюнча Интер-Америка-
лык соту, Адам укуктары боюнча Африкалык комиссия) түзүшөт.

Украинада “Адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимдерин аткаруу жана таж-
рыйбасын колдонуу жөнүндө ” мыйзам 2006-жылдын 23-февралында №3477-IV ка-
был алынган, ага ылайык Адам укуктары боюнча Европа сотунун тажрыйбасы укуктун 
түздөн-түз булагы катары аныкталган, бул анын чечимдерин улуттук соттор тарабынан 
эсепке алууга шарт түзөт. Бул мыйзам Адам укуктары боюнча Европа сотунун адам укук-
тары боюнча Украинага карата чечимдерин аткарууга мамлекеттин милдеттүүлүгүнө 
байланышкан маселелер боюнча мамилелерди жөнгө салат жана Европа сотуна 
түшүүчү арыздардын санынын азайышына өбөлгөлөрдү түзөт. Ал ошондой эле адам 
укуктарын бузуулардын себептерин жоюу жана украиналык сот өндүрүшүнө жана ад-
министрациялык тажрыйбага адам укуктарынын европалык стандартын киргизүү мак-
сатында кабыл алынган3.

Бурундуда, Перуда, Финляндияда улуттуктан өйдө турган соттордун жана квазисот-
тук органдардын чечимдерин аткаруу (алардын катарына БУУнун Комитетин кошу-
шат) соттордун компетенциясынын чөйрөсүнө жатат. Чехия Республикасында БУУнун 
Адам укуктары боюнча комитетинин чечимдерин аткарылышынын координациясын 
юстиция министри координациялайт. Норвегияда, Венгрияда, Польшада ишти кайра 
кароого келишимдик органдын тийиштүү чечиминин негизинде жөнөтөт, Орусияда 
ушундай эле мүмкүнчүлүк Европа сотунун чечимдерине карата болот4. Казакстанда ке-
лишимдик органдардын , анын ичинде БУУнун кыйноолорго каршы комитетинин че-
чимдерин аткаруунун оң тажрыйбасы бар (№433/2010 Александр Герасимовдун иши 
боюнча жана Расим Байрамовдун иши боюнча №497/2012 чечими).

1 2012-жылдын 28-июнундагы Россия Федерациясынын Жогорку соттун аныктамасы, N 1248-О, “РФ КЖКнын 
404-беренесинини 5- пукнкту, 413-беренесинин 4 -бөлүмү жана 415-берененин 1 жана 4-бөлүмдөрү менен консти-
туциялык укуктарынын бузулушу боюнча Хорошенко Андрей Анатольевичтин арызы. (п . 4).
2 Australia Federal Court. Minister for Immigration v. Al Masri. Judgement of 15 April 2003, [2003] FCAFC 70. Para. 148.
3 Украинанын мыйзамы № 3477-IV-жылдын 23, 2006-жылдын “Европалык адам укуктары боюнча сотунун чечимде-
рин аткаруу жана тажрыйбасында колдонуу жөнүндө”
4 улуттук укук системасында адам укуктары боюнча органдардын актыларын укуктук статусу: http://legascom.ru/
notes/1715-yurid-status-aktov-dogovornorganov-po-pravam-cheloveka-v-nacional-pravivich-sistemah; коргоо укугу-
нан адам укуктары боюнча эл аралык органдардын чечимдерин аткаруу боюнча түзүмү жана стратегия, адилет 
Ачык Коом Институтунун демилгеси, 2015: http://sud.gov.kz/sites/default/files/osji_ot_prav_k_sredstvam_pravovoy_
zashchity.pdf 
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Оң тажрыйбанын мисалы. Казакстан1.

 2012-жылдын 10-июлунда БУУнун кыйноолорго каршы комитети Александр Гераси-
мовдун иши боюнча чечим кабыл алган, анда Казакстан БУУнун Кыйноолорго каршы 
конвенциясы боюнча милдеттенмесин бузду деп белгиленген. Атап айтканда Казак-
стан Республикасы тарабынан Кыйноолорго жана башка таш боор адамгерчиликсиз 
мамиле жана кадыр-баркты басмырлоочу мамиле жана жазаларга каршы конвен-
циянын 1-статьясын 2-статьянын 1-пункту менен чогуу алганда жана 12,13,14 жана 
22-статьяларын бузууга жол койгон. БУУнун Кыйноолорго каршы комитети Казакстан-
ды мыйзам бузууларды жоюуга жана кыйноонун жабырлануучусуна тиешелүү ордун 
толтурууга, анын ичинде укуктарын тикелөө, компенсация жана жабырлануучуну реа-
даптациялоого милдеттендирген.

2013-жылдын 18-ноябрында Костанай шаардык соту БУУнун Комитетинин чечимин 
жарым-жартылай аткарды, Костанай облусунун ички иштер департаментине карата 
Герасимовдун доосун канааттандырып, кыйноо үчүн моралдык зыян үчүн 2млн. теңге 
компенсация ыйгарылган. Сот “доогерге карата кыйноону колдонуудагы күнөөсү, аны 
мыйзамсыз кармаганынан, ошондой эле анын дене боюна залал келтиргени БУУнун 
Кыйноолорго жана башка таш боор адамгерчиликсиз мамиле жана кадыр-баркты бас-
мырлоочу мамиле жана жазаларга каршы конвенциянын комитетинин 2012-жылдын 
24-майындагы чечими менен аныкталды, анын тыянактары Казакстан Республикасы 
үчүн милдеттүү күчкө ээ”,- деп чечкен. Бул чечим жоопкер тарабынан Жогорку сотко 
даттанылган, бирок ал чечим өзгөртүүсүз калтырылган.

БУУнун келишимдик органдарынын чечимдерин аткаруу көптөгөн өлкөлөрдө бүгүнкү 
күнгө чейин толук эмес бойдон калууда, ал чечимдерди имплементациялоонун оң 
тажрыйбасы көбүрөөк жайылтылууда. Чечимдерди аткарбоонун негизги көйгөйлөрү 
болуп, аткаруунун механизмдеринин жоктугу же жетишсиздиги, же чечимдерди ат-
карууга саясий эрктин жоктугу болуп саналат. Ошол эле учурда, мамлекеттердин 
көпчүлүгү БУУнун келишимдик органдарынын жана адам укуктары боюнча аймактык 
механизмдеринин абройлуулугун моюнга алышат, алардын чечимдерин аткаруунун 
механизмдерин түзүшөт, укук бузуулардын курмандыктарына компенсация төлөөнүн 
жол-жоболорун аныкташат. Чечимдерди аткаруу мамлекет курмандыкты коргоо-
ну камсыздоого, өлкөнүн эл аралык деңгээлдеги беделин жогорулатат, адам укукта-
рын бузуулардын себебин жоюунун эсебинен келишимдик органдардын кароосуна 
түшүүчү даттануулардын санынын азайышына шарт түзөт.

Азыркы учурда Кыргыз Республикасында БУУнун Комитетинин чечимдеринин неги-
зиндеги иштерди улуттук соттор тарабынан кайра кароонун тажрыйбасы мамлекет 
тарабынан коюлган милдеттерге жооп бербейт. Анан калса, саясий лидерлер БУУнун 
органдарынын чечимдерин мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү катары кабыл 
алышат, ошол эле учурда алардын ченемдери Кыргызстан тарабынан улуттук укуктун 
курамдык бөлүгү катары таанылган, чечимдерди аткаруу адам укуктары боюнча эл 
аралык келишимдерге ылайык милдеттенме болуп саналат.

1 Миллер, А., Акылбекова Р., Адам укуктары боюнча эл аралык органдардын чечимдерин ишке ашыруу: Казакстан-
дын биринчи тажрыйбасы жана башка өлкөлөрдүн практикасы, Алматы, 2015https://bureau.kz/files/bureau/Docs/
Analysis/2015%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5
%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B9.pdf 
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2017-жылга Кыргызстанга карата аларда адам укуктары бузулган деп Комитет тара-
бынан таанылган 17 чечим чыгарылган жана 23 даттануу кароодо жатат. Келишимдик 
органдардын чечимдерин аткарбоо Кыргыз Республикасы тарабынан таанылган адам 
укуктары боюнча милдеттенмелерди иш жүзүндө бузууга алып келет.

Кыргызстан. БУУнун Адам укуктары боюнча комитетине жекече даттануулардын 
саны1. 

Адам укуктары боюнча комитеттин чечимдерин анализдөө Кыргыз Республикасында 
орун алган негизги укук бузууларды көрсөтөт. Чечимдердин көпчүлүк бөлүгү кыйноо-
лорду колдонуу маселелерин, мыйзамсыз кармоолорду, сотко чейинки укуктук кор-
гоонун каражаттарынын жоктугун жана адилет соттук териштирүү принциптеринин 
бузулууларына байланыштуу болгон.

Бардык ушул проблемалар улуттук документтерде чагылдырылган. Мисалы, 
“2017-жылга чейин өлкөнү туруктуу өнүктүрүү улуттук стратегиясында” сот система-
сы конституциялык принциптерге, институттук, ошондой эле материалдык жана про-
цесстик укуктарды жөнгө салуу чөйрөлөрүндө сот адилеттигин жүргүзүүнүн эл аралык 
стандарттарына кыйла деңгээлде жооп бербейт. Сот өндүрүшү башкы милдетти - ка-
лыс, ачык жана адилеттүү сот укуктарын камсыз кылууну чечпей жатат, деп белгилен-
ген. Ошондой эле “Мамлекеттик органдардын ишинде адамдарга жана мамлекеттик 
кызмат көрсөтүүлөргө багытталган мамиленин жоктугу министрликтер менен ведом-
стволордун багыттарынын туура эместигине алып келүүдө2”,-деп көрсөтүлгөн.

Кыйноо фактылары Кыргыз Республикасында таанылаары Кыйноолорго жана башка 
ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын кемсинтүүчү мамилелер-
дин түрлөрүнө жана жазалоолорго каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралардын пла-
нында 3 да чагылдырылган жана Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун 
түзүлүшүнөн көрүнөт. 

Ошол эле учурда, БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин адам укуктарынын 
конкреттүү бузулууларын тыкыр анализденген чечимин ала туруп, мамлекет келишим-
дик органдын корутундусунун олуттуулугун моюнга алуудан баш тартат, ошондой эле 
укук бузуу орун алганын тааныгысы келбейт. 

1 Эсептөө БУУнун АУЖКБ маалыматтарынын негизинде, 2017: www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/
StatisticalSurvey.xls
2 Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы, КР Президентинин 2013-жылдын 27-сентя-
брынын № 194 Жарлыгына ылайык 
3 Кыргыз Республикасын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-октябрындагы №469-р Буйругу менен бекитилген 
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БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин чечимин аткаруу проблемасына карата 
мындай позиция Кыргыз Республикасы тарабынан эл аралык деңгээлде билдирилген 
адам укуктары чөйрөсүндөгү милдеттенмелерине карама-каршы келет жана өлкөнүн 
укук үстөмдүгүн орнотууга умтулган демократиялык мамлекет катары учурдагы калып-
танган беделине олуттуу доо кетирет.

Сунуштамалар:

1. Кыргыз Республикасындагы БУУнун агенттиктеринен жана ЕККУдан башка 
өлкөлөрдө БУУнун келишимдик органдарынын чечимдеринин аткарылыш меха-
низмин үйрөнүү боюнча эксперттик жана техникалык жардам суроо.

2. КР Өкмөтүнүн алдындагы Адам укуктары боюнча Координациялык Кеңештин кат-
чылыгына БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин жана башка келишимдик 
органдардын чечимдерин имплементациялоонун механизмдерин иштеп чыгуу 
боюнча мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн, жарандык коомдун жана эл ара-
лык уюмдардын эксперттеринен турган жумушчу топту түзүү жана тиешелүү мый-
зам долбоорун даярдоо.

3. КР Өкмөтүнүн алдындагы Адам укуктары боюнча Координациялык Кеңештин кат-
чылыгына БУУнун келишимдик органдарынын чечимдерин имплементациялоо 
механизмин аныктоочу мыйзам долбоору боюнча коомдук угууларды өткөрүү.

4. Жогорку соттун алдындагы Соттордун окуу борборуна Кыргыз Республикасында-
гы БУУнун агенттиктеринен жана ЕККУдан судьялар үчүн башка өлкөлөрдө БУУнун 
келишимдик органдарынын чечимдерин имплементациялоо боюнча сот тажрый-
басына сереп салынган окуу материалын иштеп чыгуу жана Кыргыз Республика-
сынын судьяларын даярдоо программасына тийиштүү теманы киргизүү үчүн экс-
перттик жана техникалык жардам суроо.

5. Адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө эмгектенген коомдук уюмдарына БУУнун 
келишимдик органдарынын чечимдерин аткаруу маселелери боюнча башка 
өлкөлөрдүн мисалдарында amicus curiae өнүгүшүнө шарт түзүү. 
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2-БӨЛҮМ. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
АКЫЙКАТЧЫСЫ (ОМБУДСМЕН) АППАРАТЫ-
НЫН 2016-ЖЫЛДАГЫ НЕГИЗГИ ИШ БАГЫТ-
ТАРЫ

2.1. 2016-ЖЫЛГА КАРАТА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ-
НЫН АКЫЙКАТЧЫ (ОМБУДСМЕН) АППАРАТЫНА КЕЛИП 
ТҮШКӨН АРЫЗ-ДАТТАНУУЛАРДЫН САНЫ ЖАНА МҮНӨЗҮ

Акыйкатчынын ишмердүүлүгүндө жарандардын арыздары менен иштөө бирин-
чи орунга коюлуп, бузулган укуктарды калыбына келтирүүгө жардам берип, адам-
дын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин чөйрөсүндөгү системалуу 
көйгөйлөрдү аныктап, жана алардын чечилишине конкреттүү кадамдарды жүзөгө 
ашырууну мүмкүн кылат.

2016-жылы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) наамына 
жарандардан кат жүзүндө 3800 арыз түшүп, анын ичинен 2744 (72,2%) кат КР Акый-
катчысынын борбордук аппаратына келип түшкөн. Келген кайрылуулардын 190 (5%) 
– жамааттык, аларга 2 988 адам кол койгон. Оозеки консультациялар 6797 адамга бе-
рилген. Акыйкатчыга (Омбудсменге) жеке кайрылган жарандардын саны өткөн жылга 
салыштырмалуу 3 504кө өсүп, 2016-жылы 15 238 адамды түздү, анын ичинен 50.3% 
аялдар. 
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1-диаграммада акыркы 5 жылда жарандардын жазуу түрүндө кайрылуулары. 

1-диаграмма. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) на-
амына кайрылган кайрылуулардын 2012-2016-жылдардагы өсүү динамикасы.

Адам укуктарын коргоо боюнча эл арасында алып барылган иш-чаралардын натый-
жасында Акыйкатчынын (Омбудсмендин) борбордук аппаратына жарандардын кат 
жүзүндө кайрылууларынын өсүү тенденциясын байкоого болот. Токтоло турган болсок 
кайрылуулардын жалпы саны 2015-жылга салыштырмалуу дээрлик эки эсе жогорула-
ган, же болбосо, эгер 2015-жылы 1 482 кайрылуу болсо, 2016-жылы – 2 744 кайрылу-
уну түзгөн.

Кайрылуулардын өсүү тенденциясынын себебин изилдөө бул факт адам укуктары 
бузулуулардын көбөйүшү менен байланыштуу эмес экенин көрсөттү. Көпчүлүк учур-
да, арыздануучулар айтканы жана күбөлөндүргөндөрү боюнча, кызмат ордуна жаңы 
адамдын келгенине байланыштуу болуп, жер-жерлерде, область аймагында элдер 
менен өткөргөн жолугушуусун, Кубат Оторбаевдин маалымат-массалык каражаттары 
аркылуу ар бир укук тармагы боюнча элге түшүндүрмө бергендигинин натыйжасын-
да калктын ишеними Акыйкатчы Институтунун ишмердүүлүгүнө артып, рейтингдин 
өсүүсүнө таасири эткендиги аныкталууда. 

Кат жүзүндө кайрылуулардын үзгүлтүксүз келиши, биздин өлкөдө соттук эмес адам 
укуктарынын сакталуу механизмдерине калктын ишеними артып, Акыйкатчынын (Ом-
будсмендин) ишмердүүлүгүнө түздөн-түз суроо-талап болуп жатканы жана калктын 
ишеними далил болот. Арыздардын өсүү тенденциясы, жарандардын өз укуктарын 
талап кылып, алардын укук тааласында активдүүлүгү өскөндүгү менен түшүндүрүлөт

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2843

2466 2411 2483

3800
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2-диаграмма. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын наамына 2012- 2016- 
жылдарда кайрылгандардын санынын өсүү динамикасы

Жогорудагы Акыйкатчыга (Омбудсменге) оозеки кайрылган жарандардын саны да 
өсүү тенденциясына ээ экендиги белгиленип кетти. Салыштыруу үчүн: 2014-жылы 
5 647 болсо, 2015-жылы 6 797 болсо, 2016-жылы – 8 640 болду. 

Белгилеп кетүүчү жагдай, жарандардын телефондон оозеки кайрылуулары боюнча бе-
рилген кеп-кеңештер аларды эсептөөгө техникалык мүмкүнчүлүк жоктугунан эсепке 
алынган эмес. 

3-диаграмма. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) аппаратына 
2012-2016-жылдары оозеки кайрылуулардын өсүү динамикасы.

Кайрылгандардын 47.2% - айылда жашагандар, 5.4% - камактагылар, туруктуу жашаган 
жери жоктор, медициналык мекемелердин пациенттери түздү. Арыздар мамлекеттик 
жана расмий тилдерде келип түшөт: 58.2% жана 42.6% катышында.

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

14306

17352

13652

11721

15238

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

5608

4440

5647

6797

8640
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Алар ар түрдүү жолдор менен келет: электрондук почта, факсимилдик байланыш, би-
рок көпчүлүк жарандар арыздарын адаттагы почта аркылуу же жеке өздөрү Акыйкат-
чы (Омбудсмендин) имаратына алып келишет. 

Талдоо көрсөткөндөй, 2016-жылы арыздануучулардын 76.6% жарандардын жеке 
өздөрү тарабынан берилсе ( 2015-жылы 68.2%), 16.7% - почта аркылуу, алардын ичи-
нен 12.1% - буйрутма почтасы, 1.4% электрондук почта аркылуу, 1.3%- факсималдык 
байланыш, 1.2% - Акыйкатчы аймактарды кыдыруу учурунда алынган.

Арыздануулардын географиясы төмөндөгүдөй:

Көпчүлүк даттануулар Кыргызстандын жашоочуларынан 98.4%, КМШ өлкөлөрүнөн- 
0.6% келип түшкөн. Республиканын баардык аймактарынан кайрылышкан: бирок эң 
көбү Бишкек шаарынан – 1 465 (38.5%), Чүй облусунан – 669 (17.6%), Оштон – 401 
(10.6%) , Ысык-Көл облусунан – 383 (10%), Жалал-Абаддан – 229 (6%). 

 Белгилеп кетсек, Бишкек шаарынан келип түшкөн арыздар 2015-жылга салыштырма-
луу 12 % көбөйдү, аймактардан түшкөн арыздардын саны анча-мынча гана өзгөрүлгөн.

2016-жылдагы аймактардан арыздануулардын маалыматы 4-диаграммада 
көрсөтүлдү.

4-диаграмма. КР Акыйкатчы Аппаратына аймактардан келип түшкөн арыздар
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Акыйкатчынын Борбордук Аппаратына жана аймактык өкүлчүлүктөрүнө өлкөнүн 
жарандарынан келип түшкөн арыздардын салыштырмалуу анализи 1-таблицада 
көрсөтүлгөн. 1-таблица.

№ Кайрылуу кайдан келип 
түштү

2016-жылдын 
келип түшкөн 
баардык 
кайрылуулар 

% 

Кайрылуу келип түштү 

Борбордук Аппарат Аймактык 
өкүлчүлүк 

1. Бишкек ш. 1465 38,5% 1465 - 
2. Ош обл. 401 10,6% 144 257 
3. Жалал-Абад обл. 229 6,0% 91 138 
4. Баткен обл. 110 2,9% 30 80 
5. Талас обл. 102 2,7% 37 65 
6. Ысык-Көл обл. 383 10,0% 178 205 
7. Нарын обл. 216 5,7% 85 131 
8. Чүй обл. 669 17,6% 489 180 
9. Абактагылардан 166 4,4% 166 - 
10 КМШ, алыскы чет өлкөлөр 21 0,6% 21 - 

Анонимдик жана дареги 
көрсөтүлбөгөн 38 1,0% 38 - 

Баардыгы 3800 100% 2744 (72,2%) 1056 (27,8%) 

Жарандар Акыйкатчынын Борбордук аппаратына түздөн-түз өзүнө кайрылганды туура 
көрүшөт.

2016-жылы өткөн 2014-2015-жылдарга салыштырмалуу эркинен ажыратылган жай-
лардагы жарандардын кайрылууларынын саны өскөн. Эгерде 2014-жылы Акыйкат-
чыга эркинен ажыратылган жайлардан 97 кайрылуу түшсө, 2015-жылы алардын саны 
118, 2016-жылы болсо эркинен ажыратылган жайлардан арыздар 166га жетти.

Эркинен ажыратылгандардан келген арыздардын негизги мааниси милиция кызмат-
керлеринин аракеттерине даттануулар (13.8%), кармоо кыйноолор колдонулгандыгы 
тууралуу (7.2%), ЖАМК кызматкерлеринин иш-аракетине (аракетсиздигине) байла-
ныштуу даттануулар (6.6), чыккан сот чечимине макул эместигин билдиргендер (7.8%), 
Омбудсмендин өкүлүн сот отурумуна жөнөтүү суранычы (35.5%) жана юридикалык 
консультация берүү суранычы боюнча (3%).

Белгилеп кетүүчү жагдай, бул жердегилер убактылуу кармоо жайларында жана эр-
кинен ажыратылган жарандар болгондугунан, алар социалдык жактан аялуу катмар, 
ошондуктан Омбудсмен ал кайрылууларга өзгөчө көңүл буруп келген. Ар бир бешинчи 
кайрылуу жеринен каралып, эркинен ажыратылган жарандардын укук жана мыйзам 
таламдарын калыбына келтирүү иш чаралары конкреттүү түрдө көрүлдү.

Кайрылгандардын жаш курагына анализ жасасак - Акыйкатчыга 30тан 60 жашка чей-
инкилер көбүрөөк (Жаш курагынын тутуму 5-диаграммада көрсөтүлдү).
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5-диаграмма. 2016-жылы кайрылгандардын жаш курагы

Жазуу түрүндө кайрылгандардын социалдык катмарда 2-таблицада көрсөтүлгөн.

2-таблица. 2016-жылдын КР Акыйкатчысына (Омбудсменине) кайрылган жарандар-
дын социалдык катмары 

№ 
п.н. Жарандардын социалдык абалы 

Кайрылуулардын жалпы саны 

Баардыгы  %да 

1. Жумушсуздар 1117 29,4 
2. Пенсионерлер 718 18,9 
3. Бюджеттик уюмдардагы кызматкерлер 294 7,7 
4. Камактагылар, соттолуучулар 264 6,9 
5. Жактоочулар 163 4,3 
6. Саясий партиялардын мүчөлөрү 97 2,6 
7. Бизнесмендер, ишкерлер 94 2,5 
8. Майыптар 84 2,2 
9. Үй кожейкеси 78 2,0 
10. Фермерлер 63 1,7 

11. КР ЖК дагы жана жергиликтүү 
кеңештердеги депутаттар 52 1,4

12. Студенттер 43 1,1
13. Чет өлкө жарандары, жарандыгы жоктор 4 0,1 
14.  Ж.б., белгисиздер 729 19,2 

Бардыгы 3800 100 
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6-диаграмма. 2016-жылдын КР Акыйкатчысына (Омбудсменине) кайрылган жаран-
дардын социалдык катмары берилди. 

Ошентип, 2-, жана 6-таблицада көрүнүп тургандай, Акыйкатчыга демейдегидей эле 
калктын социалдык жактан эң начар корголгон катмарынын өкүлдөрү: жумушсуздар, 
пенсионерлер, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер арызданышат.

Келген арыздардын мазмунун анализдей келгенде алардын негизги маселеси дээрлик 
өзгөрүлбөгөндүгү байкалат. Жарандардын 2016-ж КР Акыйкатчысына (Омбудсменине) 
келип түшкөн арыз каттарынын тематикасы 3-таблицада көрсөтүлгөн.

3-таблица. 2016-ж КР Акыйкатчысына келип түшкөн кайрылууларындагы 
көтөрүлгөн маселелер 

№ 
К/с Жарандардын арызында көтөрүлгөн маселелер 2016-ж  % м-н

1 КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) өкүлүн сот отурумдарына 
жөнөтүү тууралуу өтүнүчтөр 1658 43,6% 

2 Милиция кызматкерлеринин аракетине (аракетсиздигине) 
байланыштуу даттануулар 416 11,0 

3 Прокуратура кызматкерлеринин аракеттерине (аракетсиздигине) 
байланыштуу даттануулар 162 4,3 

4 Сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттерине 
(аракетсиздигине) байланыштуу даттануулар 133 3,5 

5 Турак-жай, жер тилкелерин бөлүп берүү тууралуу өтүнүчтөр 104 2,7 
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6 Сот чечимине макул эместер 99 2,6 
7 Жарандардын эмгек укуктарын бузуу боюнча 94 2,5 

8 
Обл/рай/шаар администрацияларынны ЖӨББнын кызмат 
адамдарынын аракеттерине (аракетсиздигине) байланыштуу 
даттануулар 

81 2,1 

9 Кыйноо колдонулгандыгы тууралуу даттануулар 70 1,84 
10 Балдардын укуктары 66 1,7 
11 Социалдык камсыздоо маселелери 49 1,3 

12 ЖАМК кызматкерлеринин аракеттерине (аракетсиздигине) 
байланыштуу даттануулар 46 1,2 

13 Саламаттык сактоо тармагынын кызматкерлеринин үстүнөн 
даттануулар 42 1,1 

14 Сот чечимдеринин аткарылбай жаткандыгы тууралуу даттануулар 35 1,0 
15 Мунапыс берүү 30 0,8 
16 ИИБ компетенциясына караштуу маселелер 29 0,8 
17 Билим берүү 28 0,7 
18 Паспорт алуу 28 0,7 
19 Сот органдарынын компетенциясына караштуу маселелер 24 0 ,6 
20 Чет өлкөлөрдө жарандык укукту бузуу боюнча даттануулар 24 0,6 
21 Экстрадиция 24 0,6 
22 Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу 23 0,6 
23 Алимент төлөмдөрү 23 0,6 
24 КР УКМК кызматкерлеринин аракеттерине (аракетсиздигине) 21 0,6 

25 КР Президентинин аппаратынын, КР Өкмөтунун аппаратынын , КР 
Жогорку Кенешинин иштерине тиешелүү маселелер 20 0,5 

26 Саламаттык сактоо органдарынын компетенциясына караштуу 18 0,5 
27 Аялдардын укугунун бузулушу 15 0,4 
28 Үй-бүлөөлүк зомбулук 9 0,2 

29 
КР Өкмөтүнүн алдындагы бангизаттарын көзөмөлдөө боюнча 
мамлекеттик кызматынын кызматкерлеринин аракеттерине 
(аракетсиздигине) 

9 0,2 

30 Адвокаттар жана нотариустардын үстүнөн даттануулар 9 0,2 
31 Юридикалык жардам (кеңеш) көрсөтүү боюнча өтүнүчтөр 9 0,2 
32 Жарандык алуу 6 0,2 
33 Аскер кызматкерлеринин укугунун бузулушу 5 0,1 
34 Материалдык жардам берүү тууралуу өтүнүчтөр 5 0,1 
35 Дин маселелери 5 0,1 

36 Прокуратура органдарынын компетенциясына караштуу 
маселелер 4 0,1 

37 Майыптардын укугунун бузулушу 2 0,05 
38 КРнын мурдагы жарандарынан көмөктөшүү 2 0,05 
39 Шайлоолор жана КР БШКсынын ишмердиги боюнча 2 0,05 
40 Алдамчылык фактылары боюнча 2 0,05 
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41 Мектепке жана мектепке чейинки мекемелерге орноштурууга 
көмөктөшүү өтүнүчтөрү 1 0,03 

42 Керектөөчүлөрдүн укугунун бузулушу - - 

43 КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) кызматкерлерине 
ыраазычылыгын билдирүүлөр 36 1,0 

44 Мурда берилген кайрылууларды карабоо тууралуу утурлама 
арыздар 12 0,3 

45 Жана башкалар 320 8,4 
Баардыгы 3 800 100 

“Жана башкалар” категориясына: жарандар мурда өз алдынча кайрылып, бирок жооп 
ала албаган ар кайсы бийлик органдарына , уюмдарга жана мекемелерге суроо-талап 
жиберүү өтүнүчтөрү; жарандык (үй-бүлөдөгү, коңшулар арасындагы) араздашууларга 
байланыштуу ченемдик укуктук актыларды берүү тууралуу кайрылуулар кирди.

Бардык келген арыз-даттануулар анда көтөрүлгөн маселелер Омбудсмен Аппараты 
тарабынан дыкат каралып, иликтенди. Мыйзам негизинде өз убактысында арызда-
нуучууларга тастыкталган жооптор жиберилген, жооптордун көбүнчөсү аргасыз орто 
аралык мүнөздө болгон, себеби арыздануучунун маселесин чечүүгө КР Акыйкатчысы-
на мамлекеттик органдар жана жергиликтүү башкаруу органдары менен байланышуу 
зарыл болгон.

Таблицада көрсөтүлгөндөй, КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) компетенциясы-
на түздөн-түз тиешеси жок бир катар арыз-даттануулар келип түшкөн. Мындай арыз-
дардын катышы 11,4 % түздү. Адатта бул маселелер КР Президентинин, КР Жогорку 
Кеңешинин жана КР Өкмөтүнүн аппаратынын иштерине байланыштуу, же сот орган-
дарынын, ИИБ менен прокуратуранын ж.б. компетенциясына тиешелүү болуп чыкты.

Бирок ошого карабастан, бардык кайрылуулар каралды, жарандарга эмне кылса жана 
кайда кайрылса дурус болоору тууралуу кеп кеңештер айтылды. Айрым учурларда 
түздөн-түз практикалык жардамдар берилип турду. Аз камсыздандырылган жана со-
циалдык жактан аялуу жарандарга өзгөчө тиешелүү болду.
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Ошондой эле, Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ишмердиги адамдын жана жарандын 
бузулган укуктарынын жана эркиндигин калыбына келтирүү тармагы , көбүнчө жаран-
дын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушу “жаран - аткаруу 
бийликтин” өз-ара мамилесинен келип чыкканын чагылдырат.

Жарандардын арыз даттанууларында мамлекеттик бийлик органдарынын ишмер-
дигине байланыштуу маселелер да көтөрүлгөн. Бийлик органдарынын түрү боюнча 
арыздар катышы төмөндөгүдөй болуп чыкты:

69,7% - бул сот жана укук коргоо органдарынын үстүнөн.

2.1% - жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына.

1,3% - социалдык камсыздоо органдары.

1,1% - саламаттык сактоо мекемелеринин үстүнөн даттануулар.

0,7% - илим жана билим берүү мекемелеринин үстүнөн арыздар.

Кээ бир жарандардан укук мамилелери боюнча айрым юридикалык жана жеке тарап-
тарга, ар кыл уюмдарга карата даттануулар да келип түшкөн.

КР Акыйкатчысынын (Омбудсменин ) Аппаратына келип түшкөн арыз-даттануулар ана-
лизи көрсөткөндөй, алардын басымдуу көпчүлүгү мурдагыдай эле укук коргоо орган-
дарынын кызматкерлеринин жана сот бийлигинин өкүлдөрүнүн аракеттерине байла-
ныштуу. Маселен, 2016-жылы келип түшкөн 3 800 арздын 2 649 (69.7%) , 2015-жылы 
1 632 (65.7%) күч түзүмү менен сот органдарынын кызматкерлеринин аракеттерине 
байланыштуу болуп чыкты.
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7-диаграмма. КР Акыйкатчысына (Омбудсменине) укук коргоо жана сот органда-
рынын кызматкерлеринин аракеттерине (аракетсиздигине) байланыштуу даттануу-
лардын өсүү динамикасы 

Укук коргоо жана сот органдарына карата жарандардан 2013-, 2014-, 2015-жылдары 
келип түшкөн арыздарынын салыштырмалуу маалыматы №4 таблицада берилди.

4-таблица

№ Кайрылуулардын 
тематикасы

Келип түшкөн

2013- 
жыл

%дык 
катнашта 
жалпы 
арыздар-
дын саны-
на карата

2014-
жыл

в %дык 
катнашта 
жалпы 

2015-
жыл

 %дык 
кат-
нашта 
жалпы 
арыз-
дар-дын 
саны-на 
карата

2016-
жыл

%дык 
кат-
нашта 
жалпы 
арыз-
дар-дын 
саны-на 
карата
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1.

Жарандардын 
сот органдардын 
ишмердигине 
карата арыздары

– сот 
органдарынын 
аракетине (же 
аракетсиздигине) 
карата

– сот чечимине 
макул эместик

– сот 
чечимдеринин 
аткарбагандыгы

– өкүлдү сотко 
катыштыруу 

910 

212 

145 

18 

535 

36,9 

856 

107 

67 

27 

655 

35,5 

1 013 

131 

68 

35 

779 

40,8 

1 925 

133 

99 

35 

1 658 

50,7 

Укук коргоо 
органдарынын 
ишмердүүлүгүнө 
карата маселелер 
боюнча

– милиция 

564 

358 

57 

108 

29 

12 

- 

22,9 

682 

387 

70 

142 

41 

35 

7 

28,3 

619

316 

74 

170 

27 

27 

5 

24,9 

724 

416 

70 

162 

21 

46 

9 

19,0 

Баардыгы 1 474 59,8% 1 538 63,8% 1 632 65,7% 2 649 69,7% 
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Арыздарда көтөрүлгөн маселелерди чечүү үчүн 2016-жылы ар түрдүү уюмдарга жана 
мекемелерге 8000ден ашуун каттар, анын ичинде изилденип жаткан кайрылуулар бо-
юнча – 2183, арыз бергендерге – 3289 кат жолдонгон.

Жарандардын каралып жаткан кайрылуулары боюнча көбүрөөк суроо-талап прокура-
тура органдарына – 649; Судьялар кеңешине, Жогорку сотко жана жергиликтүү сот-
торго – 140, КР Ички иштер министрлигине жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнө – 188; 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына – 106, Саламаттык сактоо министрли-
гине жана анын структуралык бөлүмдөрүнө – 84, Билим берүү жана илим министрли-
гине жана анын структуралык бөлүмдөрүнө – 114, ЖАМКга – 84, Өкмөт аппаратына 
– 95, Тышкы иштер министрлигине – 78 суроо-талап жиберилген.

Ар кандай уюмдарга, мекемелерге 107 Көнүл буруу актылары жолдонгон.

8-диаграмма. Омбудсмен тарабынан 2012-жылдан 2016-жылга чейинки Көңүл 
буруу актыларынын динамикасы.

Акыйкатчы тарабынан 2016-жылы жиберилген 107 көңүл буруу актыларынын ичинен 
39у- прокуратура органдарына багытталган, 16сы- Судьялар кенешине, 11и Ички иш-
тер министрлигине, 8- Өкмөткө, 6-Жогорку сотко, 4- Билим берүү жана илим минис-
трлигине, 4-Саламаттыкты сактоо министрлигине, 3-Өкмөткө караштуу ЖАМКна, 3- 
Мамлекеттик каттоо кызматына, 3- Мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук 
инспекциясына, 2-Социалдык фондуна, 1- Ош облусунун губернаторуна жана башка-
ларга жолдонгон 

Бардык Көңүл буруу актыларына, суроо талаптарына мамлекеттик органдардан жооп 
алынганын белгилейбиз.
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Арыздардын анализи көргөзгөндөй, Акыйкатчы тарабынан адам укуктарынын бузу-
лушу тууралуу арыздарга байланыштуу 216 иш кошумча изилдөөгө жөнөтүлдү, 2015-
жылы 165 иш. Арыз берүүчүнүн өтүнүчү 47,8%га канааттандырылды.

Арыздануучунун пайдасына чечилген маселердин саны 16,2% түздү, 36,0% 
түшүндүрмөлөр берилди: аларга арызда каралган бул же тигил маселени чечүү үчүн 
кайсы органдарга кайрылуу керектиги айтылды. Арыздануучунун өтүнүчү менен Акый-
катчы Аппаратынын кызматкерлери 1575 соттук жыйындарга катышты, 2015-жылдагы 
катышуунун саны - 982. Жерине чыгуу менен 865 кайрылуу каралды, бул жарандардын 
арыздарынын жалпы санынын 30,6% түзөт.

КРнын Акыйкатчысынын(Омбудсменинин) кийлигишүүсүнүн натыйжасында адам 
укуктарынын бузулушуна жол бергендиги үчүн кызмат адамдары жоопкерчиликке 
тартылышты.

Кеңири маалымат төмөндөгү КР Акыйкатчысынын жылдык баяндамасындагы 
бөлүмдөрдө берилген.
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2016-жылды КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) наамына келип түшкөн жазуу 
жүзүндөгү арыздардын аткарылышы

5-таблица

№ Аталышы 

 2016-жылы 
жазуу жүзүндө 
келип түшкөн 
арыздардын 
бардыгы

2016-ж 31-де-
кабрына 
карата атка-
рылды жана 
көзөмөлдөн 
алынды

% Арыз 

Аткарылган 
кайрылуулар 
% өлчөм ме-
нен

1. Борбордук аппарат 2 744 2 304 84 288 12,5 %

Аймактык өкүлчүлүктөр

1. Баткен 80 71 88,7 21 29,6 

2. Ысык-Көл 205 200 97,6 65 32,5 

3. Жалал-Абад 138 134 97,1 45 33.6 

4. Нарын 131 124 94,7 39 31,5 

5. Ош 257 245 95,3 28 11,4 

6. Талас 65 54 83,1 19 35,2 

7. Чүй 180 163 90,5 29 17,8 

Аймактар боюнча 1056 991 93,8 246 24,8 

Бардыгы: 3 800 3 295 86,7 534 16,2 % 

2016-жылы келип түшкөн 3800 жазуу түрүндөгү арыздын ичинен 3295 же 86,7 пай-
ызы аткарылды. 2016-жылдын 31-декабрына карата Акыйкатчы Аппаратынын 
бөлүмдөрүндө жана аймактык өкүлчүлүктөрүндө 505 жазуу түрүндөгү кайрылуу каро-
одо болду (440-КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Борбордук аппаратында, 65-
анын аймактык өкүлчүлүктөрүндө). Булар жалпысынан алганда 2016-жылдын акыркы 
күндөрүндө келип түшкөн арыздар.

2016-жылдын ичинде коомдук кабылдама 2 095 адамды кабыл алды, ал эми 2015-
жылы 1375 адам. Коомдук кабылдамага кайрылган бардык жарандар керектүү 
түшүндүрмөлөрдү, кеп-кеңештерди, сунуштарды алышты. 

Адамдарды жеке кабыл алууда укуктук мамиленин конкреттүү абалы, түрү жана 
мүнөзү аныкталып, укугунун бузулуу деңгээли такталып, Акыйкатчы тарабынан жаран-
дардын бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө көмөк көрсөтүү чаралары аныктал-
ды. Коомдук кабылдаманын ишмердүүлүгүндө каралган көптөгөн маселелерди респу-
бликанын жогорку кызмат орунундагы адамдарга телефон чалуу менен жетишээрлик 
тез чечүүгө мүмкүн болгон.

Белгилеп кетүүчү нерсе, 2016-жылы жарандардын жеке маселелери боюнча кайрылу-
уларга өзгөчө көңүл бурулду. Жеке кабыл алуулар ар жума сайын КР Акыйкатчы инти-
тутунун кеңсесинде, ошондой эле өлкө аймактарын жана жабык мекемелерин кыды-
руу убагында орундалды.
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2016-жылы Омбудсмен 600дөн ашуун жаранды кабыл алды, 2015-жылы – 278.

Бул иш-чаранын натыйжалуулугунун көрсөткүчү болуп жеке кабыл алууга келген жара-
дандардын 90 пайызы кызыктырган суроолору боюнча дароо жооп алышты.

Жалпысынан, арыздардын статистикасы КР Акыйкатчы (Омбудсмени) институнун за-
рылдыгын, жарандар анын жардамы аркылуу бузулган укуктарын калыбына келтирүү 
же квалификациялуу консультация алууга ишенимин жана үмүтүн күбөлөндүрөт.
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2.2. АДАМДЫН ЖАНА ЖАРАНДЫН УКУКТАРЫН КОРГОО 
ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМ-
ДАРЫН ЖАКШЫРТУУ

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) адамдын жана жарандын укук-
тарын коргоо чөйрөсүндөгү улуттук мыйзамдарды жакшыртууга көмөк көрсөтүү үчүн 
ыйгарым укуктарынын алкагында 2016-жылы анын кызматкерлери 15 ченемдик укук-
тук актылардын долбоорлоруна экспертиза жүргүзгөн жана тиешелүү субъекттерге өз 
сунуштарын жана сын-пикирлерин жөнөткөн.

Алардын арасында:

1. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 8-августундагы №147 
“Кыргыз Республикасынын сотторундагы сот арачылары жөнүндө” Жарлыгын 
ишке ашыруунун чегинде даярдалган (“Кыргыз Республикасынын сот адилеттигин 
өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө Мыйзамга, “Кыргыз Республикасынын Жа-
зык-процесстик кодексине”) “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актылары-
на толуктоолор киргизүү жөнүндө” Мыйзам долбоору;

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары М.Абдылдаев, 
А.Алтынбеков, М.Жеенчороев, К.Зулушев, Т.Мамытов, Ч.Султанбекова жана 
М.Бакиров тарабынан демилгеленген “Кыргыз Республикасынын көз каранды-
сыздыгынын 25 жылдыгына жана 1916-жылдагы улуттук-боштондук көтөрүлүштүн 
100 жылдыгына байланыштуу мунапыс жөнүндө” Мыйзам долбоору;

3. Кыргыз Республикасынын Президентинин 2012-жылдын 8-августундагы №147 
“Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолор киргизүү 
жөнүндө” Жарлыгын ишке ашыруунун чегинде даярдалган Кыргыз Республикасы-
нын Президентинин Аппарат Жетекчисинин 2015-жылдын 5-сентябрындагы N 235 
буйругунун негизинде уюштурулган эксперттик жумушчу тобу тарабынан даярдал-
ган мыйзам долбоорлорунун пакети.

4. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары А.Ж.Салянова, 
Ө.Ч.Текебаев, А.Н.Шыкмаматов, С.К.Нышанов, Р.Ч.Момбеков, 
Д.Д.Бекешев,Э.Т.Токтошев тарабынан демилгеленген «Кыргыз Республикасында 
салттарды, салтанаттарды жана үрп-адаттарды тартипке салуу жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзам долбоору; 

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.И. Икрамов тарабынан 
демилгеленген (эс алуу жана тамактануу үчүн (жумуш учурундагы тыныгуу (ал-
маштыруу) мөөнөтүнө кошумча убакыт киргизүүгө байланышкан) «Кыргыз Респу-
бликасынын Эмгек кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө» КРнын Мыйзам 
долбоору;

6. Кыргыз Республикасынын “Терроризмге жана экстремизмге каршы аракеттенүү 
чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө” Мыйзам долбоору;

7. Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынан келген Кыргыз Республи-
касынын “Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө” Мыйзам долбо-
ору;
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8. 2016-жылдын 5-октябрында КРнын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган, 
КРнын Президентине кол коюу үчүн жөнөтүлгөн, Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кеңешинин депутаттары А.Ж.Салянова, Ө.Ч.Текебаев, Б.И.Сулейманов, ж.б. 
демилгелеген «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз 
Республикасынын Үй-бүлө кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза ко-
дексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам долбоорлорунан тышкары Акыйкатчы тарабынан адам 
укуктары жана эркиндиктери чөйрөсүндөгү ар кандай көйгөйлүү аспекттерди камты-
ган башка тематикалык маселелерге да анализ жүргүзүлдү. Аларга кененирээк токтол-
сок:

Жарандардын мүлкүн алып коюуга байланышкан маселелер

1. Жарандарга таандык болгон кыймылсыз мүлктөрүнөн ажыратууга байланышкан 
мыйзам долбоорлору айрыкча шаар калкынын арасында көптөгөн талкууларды жана 
талаш-тартыштарды жаратты. Мындай учурларда Акыйкатчы сыртта калбай, тигил же 
бул маселелер боюнча мыйзам долбоорунун демилгечилерине же Жогорку Кеңештин 
тармактык комитеттерине өз пикирин билдирип жатты.

а) Мисалы, «Ата-Мекен» фракциясынын депутаттары тарабынан демилгеленген жана 
2016-жылдын 10-июнунда коомдук угууга чыгарылган ”Бишкек шаарынын тарыхый 
борборун калыбына келтирүү жана өнүктүрүү жөнүндө” мыйзам долбоору тууралуу 
төмөнкү негиздер боюнча Конституциянын ченемдерине каршы келээри жөнүндө кат 
жөнөтүлгөн. 

Биринчиден, Конституциянын 12-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык – Баш-
кы планда көрсөтүлгөн курула турган курулуш жайлары (мисалы, жеке менчикте тур-
ган соода түйүндөрү эмес) “коомдук муктаждыктар” деген түшүнүккө шайкеш келиши 
керек. Ал эми, жарандардын макулдугусуз алардын мүлкүн алып коюу бир гана соттун 
чечими аркылуу жүргүзүлүшү керек. Жыйынтыгында (жарандардын макулдугу жок 
болсо) келтирилген мүлктүн жана башка зыяндын ордун толтуруунун наркын чыгаруу 
«адилеттүүлүк» бир гана сот тарабынан жүргүзүлөт.

Башка учурда, мындай алып салуулардын мыйзамдуулугун карасак (биздин көз караш 
менен) мыйзам долбоорунун максаттары тийиштүү деңгээлде.

Экинчиден, мүлктү мажбурлап алып коюу, биздин пикирибиз боюнча Конституциянын 
42-беренесине карама-каршы келет.

Үчүнчүдөн, биздин оюбузча Бишкек шаарынын тарыхый борборундагы эстетикалык 
көйгөйлөрдү Башкы планды бекиткенден жана аны жарыялагандан кийин гана, ошон-
дой эле, кыймылсыз мүлктү бузууга (курулуш), мөөнөтүн көрсөтүү менен аны сатып 
алууга, чыгымдардын сметасы ж.б. Бишкек шаарынын тарыхый борборун калыбына 
келтирүүнүн планы даяр болгондон кийин гана чечүүгө болот.

Төртүнчүдөн, мындай курулуштар “Тарыхый-маданий мурастарын коргоо жана пай-
далануу жөнүндө” Мыйзамдын 36-беренесине жана Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2015-жылдын 26-январындагы №23 токтому менен бекитилген Кыргыз 
Республикасынын тарыхый-маданий мурастарын коргоо жана пайдалануу боюнча 
2015-2020-жылдарга карата Концепциясына карама-каршы келет.
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Бул мыйзам долбоору коомдук талкуулардын натыйжалары боюнча кайра чакырты-
лып алынган.

б) Жарандардын жеке менчиктерине кол тийбестикке жана жеке жашоосундагы са-
ламаттыгына жагымдуу жана ыңгайлуу айлана-чөйрөгө болгон укуктарына байла-
нышкан, коомдук жана коммуналдык муктаждыктар үчүн чектеш жер участокторун 
алып коюуну мыйзамдаштырган 2016-жылдын 22-июнунда Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кеңеши тарабынан экинчи окууда кабыл алынган «Жерди пайдалануу 
чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө» Мыйзам долбоору болду.

Бул мыйзам долбоору боюнча Жогорку Кеңештин дарегине төмөнкү негиздер ме-
нен Конституцияга карама-каршы келээри тууралуу кат жөнөтүлгөн.

Биринчиден, коомдук жана коммуналдык муктаждыктар үчүн чектеш жер участокто-
рун алып коюуга (үйдү жок кылмайынча) негизинен жол берилбеши керек, анткени, 
турак-жай имараттарын эксплуатациялоодо биринчи кезекте санитардык стандарттар-
га жана эрежелерге (анын ичинде канчалык деңгээлде ызы-чууга жакын жана табигый 
жарык жетиштүүбү ж.б.) ылайык келүүгө тийиш. Ошол эле учурда, бардык чектеш (жа-
наша үйлөр) жашаган жерлери биринчи кезекте жарандардын өмүрүнө жана ден со-
олугуна коркунуч келбегендей, жашоо үчүн эркин болууга тийиш жана алар үчүн (бал-
дардын кооптуу объектилерге «коомдук муктаждыктарга» жакын болгондугун жана 
үйдүн жанындагы спорттук балдар аянтчалардын жоктугун айтпаганда да) жашаган 
жери кандайдыр бир ыңгайсыздыкты жаратпашы керек деп эсептейбиз. 

Экинчиден, бул мыйзам долбоорунун ишке ашышы (анын пайдаланылышы) тигил же 
бул аймактын (б.а., мамлекеттик сыр менен байланыштуу эмес жерлердин) башкы 
планы бекитилип, алдын ала жарыялангандан кийин гана жол берилиши керек, андан 
кийин гана «коомдук муктаждыктарга» жер тилкелерин аныктоого мүмкүн.

Ошентип, Конституциянын 12-беренесинин 2-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык, план-
далып жаткан курулуш жайлары башкы планда каралып жаткан «коомдук муктаж-
дыктар» деген түшүнүккө ылайык келүүгө тийиш (б.а., ал жеке менчиктеги жерлерде 
атайын сатуу түйүндөрү болбошу керек). Ал эми, жарандардын макулдугу жок мүлкүн 
алып коюу бир гана сот аркылуу чечилет. Мүлктү жок кылуунун натыйжасында, ошол 
мүлктүн жана башка зыяндын ордун аныктоо «адилеттүүлүк» түшүнүгү (жарандардын 
макулдугу жок болсо) бир гана сот тарабынан гана чечилиши мүмкүн. 

Мындай алып коюуларды жүргүзүү үчүн бекитилген жана жарыяланган Башкы план-
дын, ошондой эле тигил же бул райондун чектеш жер участокторун сатып алууда анын 
мөөнөтүн көрсөтүп, курулуштун, кыймылсыз мүлктүн (бузуу үчүн), чыгымдар сметасын 
көрсөтүү менен (ж.б.у.с.) – курулуш планынын болуусу зарыл. 

Бирок турак-жайды алып салбастан, коомдук жана коммуналдык муктаждыктар 
үчүн чектеш жер участокторун алып коюуга жол берилбеши керек, анткени, Консти-
туциянын 48-беренесинин 1-бөлүгүндө “ар бир жаран жашоосунда саламаттыгына 
жагымдуу жана ыңгайлуу айлана-чөйрөдөн, жаратылыштан пайдаланууга укуктуу” 
деп, көрсөтүлгөн, башкача айтканда, коомдук муктаждыктарга (жолдорго, кыймыл-
сыз мүлктөргө) жакын жайгашкан турак-жайлар (чектеш жер участоктору жок болгон 
учурда) жарандардын коопсуздугуна мыйзамда бекитилген санитардык стандарттарга 
жана эрежелерге болгон укуктарынын бузулушуна алып келет. 
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Мындан тышкары, коомдук муктаждыктарды (ар бир учурда) аныктоочу мыйзамдар-
ды кабыл албастан, мындай алып коюу Конституциянын 20-беренесинин 2-бөлүгүнүн, 
12-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3-пунктунда көрсөтүлгөн максаттарга ылайык келбейт.

«Баатыр эне» орденинин статусу жөнүндө

2. «Баатыр эне» ордени менен сыйланган адамдардын даттанууларынын негизинде 
«Баатыр эне» орденинин статусу жөнүндө” КРнын Мыйзамына анализ жүргүзгөндөн 
кийин, адилеттүү коомдук шарттарга болгон укуктун сакталышына байланышкан 
төмөнкү укук бузулуулар келип чыкты. 

а) КРнын жогоруда көрсөтүлгөн Мыйзамынын ченемдеринде «Баатыр эне» ордени 
менен сыйлоодо эмгектик мертинүүгө учуроодон же кесиптик ооруга чалдыгуунун ке-
сепетинен каза болгон балдар гана эске алынат. Бул жерде башка көптөгөн себептер-
дин натыйжасында каза болгон балдар эске алынбайт.

Бирок белгилей кетүүчү нерсе, жарандардын эч кимиси (өз мүлкүнө, кызматтык же 
башка абалына карабастан) катуу оорунун, кырсыктын, жана башка себептердин на-
тыйжасында мезгилсиз өлүмгө дуушар болбоого кепилдик бере албайт. 

Ошондуктан, мындай учурларда ата-энелердин бири да (атүгүл жарым-жартылай да) 
күнөөлүү же кандайдыр бир жол менен, алардын бойго жеткен балдарынын өлүмү 
үчүн жооптуу эмес, тилекке каршы, колдонуудагы мыйзамдарда мындай жагдайлар-
дын болуусун жогоруда көрсөтүлгөн Мыйзам эске алган эмес. 

КРнын Конституциясында да, Кыргыз Республикасынын ушул жана башка тиешелүү 
ченемдик мыйзамдарында да ата-энелердин балдары үчүн милдеттери жана жооп-
керчилиги алардын акыркы бой жеткен курагына жеткенге чейин гана чектелет.

Ошондой эле, жогоруда көрсөтүлгөн Мыйзам ченемдери бардык жарандарга бирдей 
жана объективдүү так жана толук жооп бербестигине макул болушубуз керек, анткени, 
социалдык-багытталган жана адилеттүү коомду түзүүдө ар бир мамлекеттин мыйзам-
дарынын системасынын курулушу зарыл. 

2) Кыргыз Республикасынын ушул Мыйзамына ылайык - ай сайын 1000 (бир миң) сом 
өлчөмүндө каржылык кошумча алуу укугуна бир гана пенсия жаш курагына жеткен, 
«Баатыр эне» ордени менен сыйланган адамдар гана ээ. 

Ушуга байланыштуу, пенсия жаш курагына жете элек, «Баатыр эне» ордени менен 
сыйланган адамдарга ушул көрсөтүлгөн мыйзам ченемдери адилеттүү эмес экендигин 
белгилей кетүү зарыл. 

Ошондуктан, мындай энелер (пенсия жаш курагына жете элек), бир эле учурда бир 
эмес, бир нече жашы жете элек балдарды тарбиялап жаткандыгын, алар бир гана 
адеп-ахлактык жана психологиялык гана эмес, ошондой эле зор каржылык чыгымдар-
ды талап кылаарын баса белгилеп кетүү абзел. Натыйжада, ушул маселени кароодо, 
жок дегенде бул чыгымдардын жарым-жартылайы мыйзамдагы адилеттик принциби-
не шайкеш келсе деген ойдобуз.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык маселелер, билим берүү, 
илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин дарегине жогоруда 
көрсөтүлгөн жагдайларды эске алып, мыйзамдарды өркүндөтүү боюнча төмөнкү су-
нуштар менен кат жөнөтүлдү:
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- «Баатыр эне» орденинин статусу жөнүндө” КРнын Мыйзамынын 2-беренеси 
төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын;

- “Алган жарадарлыктан, мертинүүгө учуроодон же ооруга чалдыгуунун кесепетинен 
эрезеге жеткен куракта каза болгондор”;

- Пенсия жаш курагына жете элек «Мать-героиня» же «Баатыр эне» ордени менен 
сыйлангандарга бир миң сом өлчөмүндө ай сайын берилүүчү акчалай төлөмдөрдү 
берүү мүмкүнчүлүгүн караган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдери-
не тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин.

Жыйынтыгында катка Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Социалдык ма-
селелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин 
төрагасы Садык Шер-Нияз тарабынан кол коюлган төмөнкү мазмундагыдай жооп ал-
дык: 

-“Баатыр эне” ордени менен сыйлоодо алган жарадарлыктан, мертинүүгө учуроодон 
же ооруга чалдыгуунун кесепетинен эрезеге жеткен куракта каза болгондорду эсепке 
алуу тууралуу Акыйкатчынын сунушу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
профилдик комитетине жиберилет;

-Пенсия жаш курагына жете элек «Мать-героиня» же «Баатыр эне» ордени менен сый-
лангандарга бир миң сом өлчөмүндө ай сайын берилүүчү акчалай төлөмдөрдү берүү 
тууралуу сунушту ишке ашырууда каржылоо булагы аныкталбагандыктан кыйынчы-
лыктар жаралат. 

Жогоруда көрсөтүлгөн («Мать-героиня» же «Баатыр эне» ордени менен сыйланган 
адамдарга байланышкан) мыйзамдарга сунуштар негиздүүлүк менен берилгендиги-
не карабастан, бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында ишке 
ашырылбагандыгын белгилей кетүү зарыл. 

Педофилдерге карата жазаны күчөтүү

3. Акыркы жылдары өлкөбүздө педофилдерге байланышкан кылмыштуулуктун 
көбөйүп кеткендигинен улам, кээ бир педофилдерге карата колдонулуп жаткан кыл-
мыш-жаза санкцияларына күчөтүүлөрдү киргизүүдө кылмыш-жазалардын ченде-
рин кайра кароо маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодек-
сине тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду демилгелөө максатында Жогорку 
Кеңештин Комитеттерине төмөнкү негиздер менен Кылмыш-жаза кодексине толуктоо 
киргизүү үчүн кайрылуунун тексти жөнөтүлдү. 

Акыркы жылдары, бардык өлкөлөрдө жыныстык кол тийгистигине жана жашы жете 
элек балдардын (жашы жете элек) жыныстык эркиндигине каршы кылмыштардын 
өсүшү байкалууда.

Бул иште ишенимдүү коргоочу мыйзамдын жоктугу, кылмышкерлердин жазасыз калу-
усу алардын ишенимин жаратат. 

Ушуга байланыштуу, педофилдер үчүн азыркы иштелип жаткан кылмыш жазасынын 
ченеми жана Кылмыш-жаза кодексинин тиешелүү беренелеринин өлчөмү алар үчүн 
жеткиликтүү жаза болбой жаткандыгын белгилей кетүү зарыл, ал эми, соттор «өзгөчө» 
кылмыш иштери коюлган талаптарга төмөндөгүдөй жооп беришет. 
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Биринчиден, Кылмыш-жаза кодексинин 132-беренесине ылайык “Он алты жашка толо 
элек экендиги белгилүү болгон адам менен он сегиз жашка толгон адам жыныстык кат-
нашта болгондо, бачабаздык же лесбиянчылык кылганда, үч жылга чейинки мөөнөткө 
эркиндигинен ажыратууга жазаланат”, -деп карашат. 

Сот ишине мониторинг жүргүзүү боюнча алынган маалыматтарга ылайык жашы жете 
электерди (жашы жете элек) зордуктагандарды кылмыш-жаза жоопкерчилигине тар-
тууда Кылмыш-жаза кодексинин 129-беренесин (“Зордуктоо”) колдонбой,  132-бере-
несин (“Он алты жашка толо элек адам менен жыныстык катнашта болуу жана сексу-
алдык мүнөздөгү башка аракеттерди жасоо”) колдонгон бир нече учурлар катталды. 

Мындай кайра квалификациялаштыруу үчүн расмий негиздер болуп төмөнкүлөр эсеп-
телет: Кылмыш-жаза кодексинин 132-беренесине ылайык кылмыш объектисинин жаш 
курагы кенен болгондуктан, жашы толо электер менен (14 жашка чейин) жыныстык 
катнашта болгондо, Кылмыш-жаза кодексинин 129-беренеси боюнча биринчи ко-
юлган күнөөнү колдоодон ар кандай себептерден улам (айыпталуучунун мыйзамдуу 
өкүлдөрү менен элдешүүгө, ж.б.) жабырлануучунун баш тартуусу (анын ичинде жашы 
жете электердин) соттор тарабынан ушул беренени квалификациялаштырып, жеткен 
чеги үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасын берет.

Ошентип, соттор биринчи көрсөтмөдө зордуктоо болгон дегендигине карабастан, 
алардын ортосунда жыныстык катнаш «өз ара макулдашуу боюнча» болгон деп, жашы 
жете электердин көрсөтмөсүн негизге алып, бардык адеп-ахлактык ченемдерди бузуп 
жаткандыгын белгилей кетүү керек.

Өз кезегинде зордуктоо тууралуу далилдер жок болсо, соттор жашы жете электер ме-
нен жыныстык катнашта «өз эрки менен» болгон деп ойдон чыгарбашы керек, антке-
ни алардын психологиялык жана физикалык абалы аларды (толугу менен) жыныстык 
жактан жетилген деп айтууга болбойт, тескерисинче аларды жыныстык катнашка жа-
кындатуу деп, эсептейбиз.

Ошондой эле, жабырлануучулардын айыпталуучулардан каржылык жана психология-
лык көз карандылыгын эске алуу маанилүү болуп саналат, алардын ордуна көбүнчө ата-
энелери (мыйзамдуу өкүлдөрү) же алардын көзөмөлү астында туугандары сүйлөшөт. 
Демек, бул учурда жашы жете электердин жыныстык катнашка «өз эрки менен» деген 
көрсөтмөсү чоң кишилердин кысымы аркылуу берилет.

Ошентип, жашы жете электерди зордуктагандыгы үчүн жана Кылмыш-жаза кодексинин 
132-беренеси боюнча квалификациялоо боюнча педофилдер толугу менен кылмыш жо-
опкерчилигине тартылбай тургандыгын тастыкталган тажрыйба көрсөтүп турат. 

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдү эске алуу менен, ошондой эле жашы жете элек 
өспүрүмдөргө жыныстык кол тийбестигине каршы багытталган кылмыштар үчүн кыл-
мыш-жаза жоопкерчилигин туура чектөө максатында, Кылмыш-жаза кодексинин 
132-беренесинде каралган кылмыш объектисинин курамынан жашы жете электерди 
алып салууну караган сөздөрдү киргизүү зарыл деп, эсептейбиз. Мындай көрүнүш Кыл-
мыш-жаза кодексинин 129-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык жашы жете электер ме-
нен болгон жыныстык катнашты акыйкаттык менен квалификациялоого мүмүкүнчүлүк 
берет.

Экинчиден, азыркы учурда, коомчулукта жашы жете элек өспүрүмдөргө жыныстык кол 
тийбестигине каршы кылмыштар үчүн педофилдерди жазалоону катаалдатуу зарыл-
дыгы тууралуу пикирлер пайда болду.
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Бирок жогоруда айтылгандай эле, чындыгында жашы жете электерди зордуктаганды-
гы үчүн (анын ичинде 14 жаштан 16 жашка чейинки жаш курагындагылар), кылмыш-
кер Кылмыш-жаза кодексинин 132-беренесине ылайык анын жазасы жумшак болуп 
калышы мүмкүн.

Ушуга байланыштуу, кылмышкерлер тийиштүү жазасын албастан жана аз эле уба-
кыттын ичинде мунапыска туш болуп эркиндикке чыгышкандыктан, коомчулукта пе-
дофилдерге кылмыш жазасын берүүдө жана мыйзамдарга карата нааразычылыктар 
жаралууда. 

Мындан тышкары, Кылмыш-жаза кодексинин ченемдеринде кылмыш санкциялары-
нын тең салмактуулугу сакталбайт деп, эсептейбиз. Мисалы, Кылмыш-жаза кодекси-
нин 133-беренеси менен салыштырмалуу Кылмыш-жаза кодексинин 132-беренеси 
кыйла жумшак, биринчи учурда адам өзүнүн кылмыштуу пландарын «логикалык жый-
ынтыкка» чейин жеткирди, ал эми экинчиде жеткизе алган жок, бул жерде негиздүү 
жана акыйкат деген мыйзамдык принциптердин бузулушунун мисалы көрүнүп турат 
(“Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” мыйзамдын 3-бе-
ренесин караңыз). 

Бул актылар Кылмыш-жаза кодексинин 132- жана 133-беренелеринде көрсөтүлгөндөй, 
кылмыштар квалификациясы боюнча оор эмес кылмышка кирет, ал эми Кылмыш-жаза 
кодексинин ченемдери (74-беренени караңыз) жана «Мунапыс берүүнүн жана ырай-
ым кылуунун жалпы негиздери жөнүндө» Мыйзам (4-беренени караңыз) кылмыш жа-
саган адамдарга карата мунапыс колдонууга мүмкүнчүлүк берет.

Жашы жете электерге карата жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке 
каршы кылмыш жасагандарга карата мунапыс колдонулбастыгынын зарыл экендигин 
белгилеп кетүү керек. Мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу институту колдонгон 
окшоштук боюнча (Кылмыш-жаза кодексинин 69-беренесинин 8-1-бөлүгүн караңыз), 
ошондой эле, Кылмыш-жаза кодексинин 132-беренесинде көрсөтүлгөн жосундарды, 
оор кылмыш катары которуп, ага карата жаза күчөтүлсүн.

Соттук териштирүүлөрдүн үзгүлтүксүздүгү

4. Адилет соттук териштирүүгө укуктун сакталышы максатында, ошондой эле, КРнын 
Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 28-апрелиндеги № 495-VI токтомунун  2-бөлүгүнүн 
1-бөлүкчөсүн аткаруу үчүн парламенттин Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү 
жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин дарегине Кыргыз Респу-
бликасынын Жазык-процесстик кодексинин (соттук териштирүүлөрдүн үзгүлтүксүздүгү, 
соттор тарабынан иштерди акылга сыярлык мөөнөттөрдө кароо жөнүндө талаптар 
жана соттор тарабынан камакта кармоо мөөнөттөрүн узартуунун негиздүүлүгүнө баа 
берүү жол-жоболорун белгилөө; ошондой эле соттун жүйөөлүү токтомунун (соттун 
аныктамасынын) негизинде соттолгондорду ар бир эки ай камакта кармоо мөөнөтүн 
узартуунун зарылдыгы тууралуу талаптарын бекитүү бөлүгүнө) мыйзамдык мүнөздөгү 
сунуштар жөнөтүлгөн.

5. 2016-жылдын 22-декабрындагы № 1206-VI токтому менен Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Жазык-ат-
каруу кодексинин (мындан ары КР ЖАК) жаңы редакциясы менен таанышып чыгып, 
ошондой эле адам укуктары менен эркиндиктерин коргоону күчөтүүгө багытталган 
мамлекеттик саясаттын маанилүүлүгүн жана артыкчылыктарын эске алып, ушул Ко-
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декске төмөнкүдөй жагдайларды эске алуу менен толуктоолорду киргизүү зарыл деп 
эсептейбиз.

а) Мисалы, КР ЖАК, биздин пикирибиз боюнча, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын (мындан ары ЖАМК) жабык меке-
мелерине тоскоолдуксуз кирүү укугуна ээ болуучу субъекттердин чөйрөсүн кеңейтүүгө 
байланышкан, төмөнкү себептерден улам толуктоолорду киргизүү зарыл деп эсептей-
биз.

Биринчиден, КРнын “Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) жөнүндө” 
Мыйзамга ылайык Акыйкатчынын орун басарлары Акыйкатчы ээ болгон укуктарга ээ 
(ушул мыйзамда белгиленген кээ бир учурлардан тышкары). Мисалы, жазык-аткаруу 
тутумундагы мекемелерге тоскоолдуксуз кирүүгө укугу бар (Анын орун басарлары 
мекемелерди текшерүүдө, өзгөчө бул мекемелерди текшерүү жүргүзүү үчүн атайын 
уруксат албайт, кээ бир учурларда алар жөн гана Акыйкатчынын милдетин аткарышат). 
Экинчиден, Акыйкатчы өзү (же анын орун басарлары) жазык-аткаруу тутумундагы бар-
дык мекемелерди текшерүү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок (анткени, бул башкы 
укук коргоо органынын негизги ишмердүүлүгүнүн бири гана болуп саналат), ошондук-
тан, бул милдетти аткаруу үчүн көпчүлүк учурларда Акыйкатчынын (Омбудсмендин) 
ыйгарым укуктуу кызматкерлерине тапшырылат. 

Ушуга байланыштуу, ЖАК 43-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна “Кыргыз Республи-
касынын Акыйкатчысы (Омбудсмени)” деген сөздөрдөн кийин “(анын орун басарла-
ры), ошондой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын 
ыйгарым укуктуу кызматкерлери”, деген сөздөр менен толукталсын. 

Ушул тактоолорду киргизүү зарылдыгы, азыркы учурда колдонулуп жаткан тажрыйба-
га ылайык ЖАМКнын жетекчилиги көпчүлүк учурларда ага караган жабык мекемелер-
ге Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын атайын ыйгарым укуктуу кызматкерлерин 
киргизбей келишет, башкача айтканда, КРнын Жазык-аткаруу кодексинин 23-берене-
сине ылайык (учурда колдонулуп жаткан редакциясына ылайык), Акыйкатчы (Омбуд-
смен) гана уруксаты жок жазык аткаруу мекемелерге кире алат, ал эми башка адамдар 
жазык аткаруу мекемелерине жана органдарына ушул мекемелердин администраци-
ясынын, же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган тартипте жазык аткаруу туту-
мунун жогору турган башкармалыгынын атайын уруксаты менен гана кире алат, деген 
зарылчылыктан улам келип чыкты. 

Ушуга байланыштуу, Жазык-аткаруу кодексинин жогоруда айтылган ченемдерин эске 
алуу менен, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Ом-
будсмени) жөнүндө» Мыйзамынын кээ бир ченемдери (негизинен анын 12-беренеси-
нин 1-бөлүгү) баштапкы маанисин жоготуп жатат деп айтууга болот. 

Мындан тышкары, ушул Мыйзамдын 14-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Акыйкат-
чынын (Омбудсмендин) ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн анын жумушчу Аппара-
ты түзүлөт, өлкөнүн башкы укук коргоочусунун ишмердүүлүгүнө анын бүт Аппараты 
түздөн-түз катышат, ошондуктан, анын ыйгарым укуктуу кызматкерлерине ишине (ми-
салы, жазык-аткаруу тутумунун мекемелерине текшерүү жүргүзүүгө) тоскоолдук кылуу 
бул Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ишине каршы багытталган иш-аракеттер катары 
каралышы керек. Бул орган бир адамдын институту болуп саналгандыктан, анын кыз-
маткерлери өздөрүнүн жеке иштерин эмес, түздөн-түз Акыйкатчынын (Омбудсмен-
дин) ишмердүүлүгүн ишке ашыра тургандыгын эске алыш керек.

Ошол эле учурда, КРнын ЖАКнын 43-беренесинин 1-бөлүгүнүн 4-пунктуна ылайык 
(учурдагы редакциясы) жазык аткаруу мекемелерге тоскоолдуксуз кирүү укугуна Акый-
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катчынын (Омбудсмендин) укуктарынан да аз Кыргыз Республикасынын Кыйноолор-
ду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин 
жана жазанын түрлөрүнүн алдын-алуу боюнча Улуттук борборунун кызматкерлери ээ 
экендигин белгилей кетүү зарыл. Мындай көрүнүш жарандардын жана адамдардын 
укуктары менен эркиндиктеринин сакталышына парламенттик контролду жүргүзүүчү 
конституциялык органдын ишмердүүлүгүн чектеп жана маанилүүлүгүн төмөндөтүп 
жаткандык болуп эсептелет.

Ошондой эле, Улуттук борбордун жана Акыйкатчы Институтунун кээ бир максаты ок-
шош экендигин белгилей кетүү керек, ал эми контролдук ишмердүүлүгүн ишке ашыру-
уда «экинчиге» караганда бир кыйла кенен укуктарга ээ болгон («биринчи») органдын 
кызматкерлери эмнегедир башка объектинин эркине көз каранды болуп жаткандыгын 
белгилей кетүү зарыл.

б) КР ЖАКынын 43-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1,2-пункттарына ылайык көрсөтүлгөн 
кызмат адамдары мыйзамдардын талаптарына жараша ЖАМКнын жабык мекемеле-
ринде мыйзамдардын сакталышына жана кандайдыр бир деңгээлде анын абалына 
контролдук жүргүзүүнү камсыз кылуу болуп саналат. Ошондуктан, логикалык жактан 
бул кызмат адамдары ушул жерлерге баргандыгын жана топтогон материалдарды 
далилдөөчү (“куру сөздөн” оолак болуу жана иш жүзүндө алынган маалыматтарды 
далилдөө үчүн) априори үчүн укуктук камсыздык керек, ЖАМКнын жабык мекемеле-
рине кирүүдө өзү менен кошо аудио жана видео каражаттарын алып кирүү бул бүгүнкү 
күндүн зарылдыгы. 

Жогоруда айтылгандарга кошумча катары, 2016-жылдын апрель айында Конституция-
лык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин 
Регламенти боюнча комитетинин отурумунда КРнын Акыйкатчысынын (Омбудсмен-
дин) “2015-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен 
эркиндиктеринин сакталышы жөнүндө” Баяндамасын талкуулап жаткан учурда, бул 
Комитеттин мүчөсү, КРнын ЖКнин депутаты Өмүрбек Бабанов тарабынан Баяндамада 
укук бузууларды тастыктаган бир дагы аудио жана видео материалдардын жок экен-
дигине сын-пикир айтылган. 

Бул сын-пикир туура жана объективдүү айтылган, анткени кээ бир учурларда Акыйкат-
чы берген укук бузулуулар жөнүндөгү маалыматтар, материалдар (тастыктоочу аудио 
жана видео материалдары жок) өзүнүн көрүмдүүлүгүн жоготот жана анын чындык 
экендигине да күмөн туулат. 

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын ЖАКнин 43-беренесинин 2-бөлүгүнүн 
экинчи сүйлөмү төмөнкүдөй редакцияда берилсин деп эсептейбиз:

“Түзөтүү мекемелерине кино, сүрөт, видео жабдууларды алып кирүүгө жана аларды 
колдонууга Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын пре-
мьер-министри, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыр-
гыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), ошондой эле, ушул берененин 
1-бөлүгүнүн 2-4-пункттарында көрсөтүлгөн адамдары тарабынан атайын уруксаты жок 
жүргүзүлөт”.
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Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштар

1. Коомдук жана коммуналдык муктаждыктар үчүн чектеш жер участокторун алып 
коюуну мыйзамдаштырган 2016-жылдын 22-июнунда Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңеши тарабынан экинчи окууда кабыл алынган «Жерди пайдалануу 
чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору Конституциянын ченемдерине карама-кар-
шы келген себептер боюнча такыр кабыл алынбасын.

“«Баатыр эне» орденинин статусу жөнүндө” КРнын Мыйзамынын 2-беренеси 
төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«алган жарадарлыктан, мертинүүгө учуроодон же ооруга чалдыгуунун кесепетинен 
эрезеге жеткен куракта каза болгондор”.

Пенсия жаш курагына жете элек «Мать-героиня» же «Баатыр эне» ордени менен сый-
лангандарга бир миң сом өлчөмүндө ай сайын берилүүчү акчалай төлөмдөрдү берүү 
мүмкүнчүлүгүн караган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерине 
тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин.

2. Кылмыш-жаза кодексинин 74-, 132- жана 133-беренелерине жашы жете элек 
өспүрүмдөрдүн (кенже жаштагылардын) жыныстык кол тийбестигине каршы кыл-
мыш жасагандарга карата кылмыш санкцияларын күчөтүүгө байланышкан кыл-
мыш-жазанын өлчөмү белгиленип, Акыйкатчы Институтунун сунуштары менен 
өзгөртүүлөрү эске алынып киргизилсин.

3. 2016-жылдын 22-декабрында кабыл алынган Жазык-аткаруу кодексинин жаңы 
редакциясынын 43-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна “Кыргыз Республикасы-
нын Акыйкатчысы (Омбудсмени)” деген сөздөрдөн кийин “(анын орун басарлары), 
ошондой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын ый-
гарым укуктуу кызматкерлери”, деген сөздөр менен толукталсын.

Кыргыз Республикасынын ЖАКнин 43-беренесинин 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү 
төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“Түзөтүү мекемелерине кино, сүрөт, видео жабдууларды алып кирүүгө жана аларды 
колдонууга Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын пре-
мьер-министри, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыр-
гыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) ошондой эле, ушул берененин 
1-бөлүгүнүн 2-4-пункттарында көрсөтүлгөн адамдары тарабынан атайын уруксаты жок 
жүргүзүлөт”.
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2.3. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АКЫЙКАТЧЫСЫНЫН 
(ОМБУДСМЕНИНИН) 2016-ЖЫЛДАГЫ КӨҢҮЛ БУРУУ АК-
ТЫЛАРЫ. ЖАРАНДАРДЫН БУЗУЛГАН УКУКТАРЫНЫН 
КАЛЫБЫНА КЕЛТИРИЛИШИ ЖАНА УКУК БУЗУУЛАРДЫН 
ТҮЗӨТҮЛҮШҮ

2016-жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы тарабынан Кыргыз Респу-
бликасынын ар кайсы мамлекеттик органдарына бардыгы 107 Көңүл буруу актылары 
укук бузууларды жоюу жана/же Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары-
нын кызмат адамдарын алар кетирген укук бузуулары үчүн жоопко тартуу боюнча 
жөнөтүлгөн. Көңүл буруу актыларын анализдөө төмөнкүлөрдү көрсөттү.

Көңүл буруу актыларынын жалпы санынын 25%ы оң чечилген, аларда камтылган та-
лаптар канааттандырылган, мында укук мамилелеринин төмөнкү чөйрөлөрү камтыл-
ган: 

• тергөө органдары тарабынан жол коюлган укук бузуулар; 

• Акыйкатчынын ишмердигине тоскоолдуктар;

• Бишкек шаарындагы мыйзамсыз курулган кафелер; 

• акчалай милдеттенмелерди төлөө боюнча соттун чечимдерин аткарбоо;

• суралган маалыматты бербөө;

• турак-жай укуктарын бузуулар;

• Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн катарындагы уставдык эмес өз ара 
мамилелер;
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• мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабы-
нан балдарга карата зомбулук фактылары боюнча тиешелүү көзөмөлдүн жоктугу;

• каттоо органдарынын жарандарга паспорт, туулгандыгы тууралуу күбөлүк сыяктуу 
идентификациялык документтерди берүүдөгү мыйзам бузуулар; 

• мамлекеттик органдардын жарандык берүү жол-жоболоруна байланышкан мый-
зам бузуулары; 

• жарандардын жашоосунун социалдык-тиричилик шарттарына байланышкан укук 
бузуулар;

• саламаттык сактоо органдарынын кызматкерлери тарабынан жол коюлган укук бу-
зуулар. 

• 16% Көңүл буруу актылары аларда камтылган жүйөөлөр өз тастыктамасын таппа-
гандыгы тууралуу жооп алынганын түзөт.

• 4% - Көңүл буруу актылары аларда көтөрүлгөн маселелер маңызы боюнча чечил-
бестен формалдуу жооп алынгандарды түзөт. 

• Мисалы, 2016-жылдын 6-декабрында Кыргыз Республикасынын Башкы прокура-
турасынын дарегине Көңүл буруу акты жөнөтүлүп, анда башка маселелер менен 
бирге төмөнкүлөрдү тартип жоопкерчилигине:

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазык аткаруу боюнча мамлекеттик 
кызматынын №2 Түзөтүү мекемесинин (мындан ары-2-ТМ) башчысы Т.А. Ыйма-
шовду, 

• Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын органдарында жана ме-
кемелеринде мыйзамдардын сакталышына көзөмөл жүргүзүү боюнча прокурору-
нун орун басары С.Абдылдаевди тартиптик жоопкерчиликке тартуу каралган.

Жогорудагы кызмат адамдарынын мыйзам бузуулары алар мунапыс актысын туура 
эмес колдонушуп, анын натыйжасында мунапыска түшпөй турган адамга карата му-
напыс колдонулуп, ал эркиндигинен ажыратуучу жайдан мөөнөтүнөн мурда бошоп 
кеткен.

Атап айтканда, 2016-жылдын 22-августунда 2-ТМ башчысы Т.А. Ыймашов токтом чы-
гарган (ал жазык-аткаруу системасынын органдарында жана мекемелеринде мый-
замдардын сакталышына көзөмөл жүргүзүү боюнча прокурорунун орун басары 
С.Абдылдаев тарабынан санкцияланган), анда соттолгон Афанасьева Наталья Михай-
ловнанын жазасынын өтөлбөгөн бөлүгүн кыскартуу 2014-жылдын 27-январындагы 
“Адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 65 жылдыгына байланыш-
туу мунапыс жөнүндө” КР Мыйзамынын 3-беренесинин 3-пунктунун негизинде ал эр-
киндиктен ажыратуу жайынан бошотулуп, Кыргызстандан чыгып кеткен.

Ошону менен белгилеп коюучу нерсе, жогоруда көрсөтүлгөн учурда Т. Ыймашов жана 
С.Абдылдаев “Адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясынын 65 жылды-
гына байланыштуу мунапыс жөнүндө” КР Мыйзамынын 14-беренесинде каралган 
эгер соттолгондун доо карызы болсо, анда материалдык зыяндын ордун толугу ме-
нен төлөгөндөн кийин гана мунапыстын ченемдери кылмыш жоопкерчилигинен же 
жазадан бошотуу бөлүгүндө колдонулат деген талаптарды эске алышкан эмес, андан 
тышкары материалдык зыяндын өлчөмү 100 эсептик көрсөткүчтөн ашпагандарга (б.а. 
он миң сомдон ашпагандар) мунапыс актысы колдонулат.
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Белгилеп коюу керек, Н.М.Афанасьеванын доо карызы боюнча материалдык чыгым-
дын суммасы 3 600 000 (Үч миллион алты жүз миң) сомду түзгөн жана анын алдамчы-
лык аракеттеринен жабыркаган 50 адамдын эч кимисине ал эч нерсе кайтарып берген 
эмес.

Ошентип, Т.Ыймашов жана С.Абдылдаев “Адам укуктарынын жалпыга таанылган де-
кларациясынын 65 жылдыгына карата мунапыс жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
мыйзамынын 14-беренесинин талаптарын одоно түрдө бузууга жол коюшкан жана эр-
киндигин ажыраткан жерден Афанасьева Наталья Михайловнаны бошотуп салышкан, 
аталган Мыйзам боюнча аны бошотууга таптакыр мүмкүн эмес эле. 

Натыйжада, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынан 2017-жылдын 23-ян-
варында чыгыш № 1пр-17 ортолук жооп келип түшкөн, анда тийиштүү кызмат адам-
дарын тартиптик жоопкерчиликке тартуу маселеси Кыргыз Республикасынын Жазык-
аткаруу органдарында жана мекемелеринде мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл 
жүргүзүү боюнча прокуроруна тапшырылган. 

Андан кийин, 2017-жылдын 9-февралында чыгыш №45-17 Жазык-аткаруу органда-
рында жана мекемелеринде мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл жүргүзүү бо-
юнча прокурордон жооп алынган. Анда бул факты боюнча ал жетектеген органда 
кеңейтилген курамда ыкчам кеңешме болуп, анда мындан ары ушундай мыйзам бу-
зууларга жол койбоо боюнча тийиштүү түшүндүрмө берилгени маалымдалган. 

Жоопто ошондой эле Т.Ыймашовду жана С.Абдылдаевди тартиптик жоопкерчиликке 
тартуу жөнүндө убада берилген эле. 

Бирок белгилүү болгондой, 2-ТМ башчысы Т.Ыймашовду жана КР Жазык-аткаруу си-
стемасынын органдарында жана мекемелеринде мыйзамдуулуктун сакталышына 
көзөмөл жүргүзүү боюнча прокурорунун орун басары С.Абдылдаевге карата жогоруда 
көрсөтүлгөн укук бузуулары үчүн эч кандай тартиптик чара көрүлгөн эмес, ал эми бул 
боюнча берилген убада кагазда эле калганы белгилүү болду.

Белгилей кетүүчү жагдай, тартиптик жоопкерчиликке тартуу маселесин кийинкиге 
калтыруу жана узак убакытка создуктуруу, эреже катары, эң оболу, кызматтык ишмер-
дикте укук бузууга жол койгон кызматкерлердин өзүлөрүнө (мүмкүн алардын колдо-
очуларына) “ыңгайлуу”, анткени белгилүү убакыттын өтүшү менен бул маселенин за-
манбаптыгы жоголот жана доо мөөнөтүнүн эскириши менен маселе четке кагылууга 
жатат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 147-беренеси тартиптик 
чара жосун жасалгандан тартып 6 айдан кечиктирилбестен колдонулушу керектигин 
белгилейт.

Ошентип, Акыйкатчы тарабынан көтөрүлгөн маселелерди кароо мөөнөтүнүн создугу-
шу жана алар боюнча формалдуу жоопторду жөнөтүү орун алып келүүдө, анын ичинде 
мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл жүргүзүү менен алектенген жана мамлекет-
тик тийиштүү органдардын жана алардын кызмат адамдарынын аракеттерине/аракет-
сиздиктерине жооп берүүгө багытталган прокуратура органдарында да укук бузуулар-
га жол коюлат. 

14% - Көңүл буруу актылары учурда кароодо турат, алар боюнча кароонун жыйынтык-
тары азырынча алына элек.

17,5% - Көңүл буруу актылары укук бузууларга жол койгону үчүн судьяларды тартиптик 
жоопкерчиликке тартуу өтүнүчү менен КР Соттор кеңешине жөнөтүлгөн, бул тууралуу 
кененирээк маалымат Баяндаманын тиешелүү бөлүмчөсүндө чагылдырылган. 
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2,5% - Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына Кыргыз 
Республикасынын тиешелүү мыйзамдарын конституциялык эмес деп таануу жөнүндө 
жөнөтүлгөн сунуштамалар. Белгилеп коюу керек, жогоруда айтып өтүлгөн Сунуштама-
лардын бири (“Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө” Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамынын 26-беренесинде баяндалган жоболор маселеси боюнча) Кыргыз Ре-
спубликасынын Конституциясынын 50-беренесинин 2-бөлүгүнүн талаптарына шайкеш 
эместиги тууралуу маселе) конституциялык өндүрүшкө алынган жана азыркы учурда 
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын кароосунда. 

5% - Көңүл буруу актылары боюнча адам укуктарын жана эркиндиктерин бузуулар то-
лугу менен тастыкталган, бирок финансылык каражаттардын жоктугунан жана баш-
ка социалдык-экономикалык себептерден улам көтөрүлгөн проблемалар чечилбеген 
бойдон калууда. 

Мисалы, Кыргызстандын атайын психиатриялык мекемелериндегилердин кармоо 
шарттарын бузуулар жөнүндө маселелер курч бойдон калууда. 

Мындан тышкары, бышып жетилген көйгөйлөрдүн бири Кыргызстандын төрөт 
үйлөрүндөгү, айрыкча өлкөнүн облустук борборунан алыс турган жерлердеги төрөт 
үйлөрүндө социалдык, санитардык-эпидемиологиялык жана башка шарттардын бузу-
лушу болуп саналат. Белгилеп коюу керек, жогоруда айтылган эки проблема боюнча 
кененирээк маалымат ушул Баяндаманын тиешелүү бөлүмчөлөрүндө жана Кыргыз Ре-
спубликасынын Жогорку Кеңешине КР Акыйкатчысынын 2016-жылы жолдогон Атайын 
баяндамаларында берилген. 

Ошондой эле, “чечилбеген” маселелердин катарында Акыйкатчынын (Омбудсмен-
дин) КР Өкмөтүнүн алдында көтөргөн Чернобыль АЭСиндеги кыйроодон жабыркаган-
дардын тиешелүү тиричилик шарттары менен камсыздоо бөлүгүндө мыйзамдардын 
аткарылышы боюнча маселе. Мындай проблема Бишкек шаарында жана Чүй облусун-
да курч бойдон калууда. 

5% - Көңүл буруу актылары алар боюнча мамлекеттик органдардан жооптор алынган, 
аларда кызматкерлер тарабынан укук бузуулардын бар экени моюнга алынат, бирок 
аларга оозеки эскертүүдөн башка эч кандай тартиптик чаралар көрүлбөйт. 

Ошентип, бир түрдүү эмес укук колдонуу тажрыйбасы орун алат, айрым учурда мам-
лекеттик органдын күнөөлү кызматкерине ошондой эле укук бузуусу үчүн конкреттүү 
тартиптик жаза чарасы колдонулат, ал эми башка учурларда мамлекеттик башка 
органдардан укук бузууларга күнөөлүүлөргө карата тиешелүү түшүндүрүү иштери 
жүргүзүлдү, мындан ары ушундай аракеттерди/ аракетсиздиктерди болтурбоо боюнча 
эскертилди деген гана жооптор алынат. 

Ушуга байланыштуу биздин көз карашыбызда, укук колдонуу практикасын бир 
кылка эмес ишке ашырууну болтурбоо үчүн “Кыргыз Республикасынын Омбудсме-
ни (Акыйкатчысы) жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына:

• Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ишмердигине тоскоолдук кылганы үчүн;

• Акыйкатчынын (Омбудсмендин) мыйзамдуу өтүнүчтөрүн жана талаптарын четке 
каккан кызмат адамы тартип жоопкерчилигине тартылат деген ченемди киргизүү 
зарыл;
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• Мындай толуктоолорду улуттук мыйзамдарга киргизүү укук колдонуу тажрыйба-
сынын бирдейлигин камсыздоого шарт түзөт.

1,5% - Көңүл буруу актыларына алынган жооптордо Көңүл буруу актысында Акыйкат-
чы тарабынан көтөрүлгөн маселелер жарым-жартылай канааттандырылганы тууралуу 
жооптор камтылган.

2,5% - Көңүл буруу актыларында (КР Судьялар кеңешине жөнөтүлгөндөрдөн башкала-
ры) соттук отурумдарга сот процессинин катышуучуларынын келбегенине байланыш-
кан маселелер камтылган. Бул проблема кылмыш-жаза сот өндүрүшүндө да, жаран-
дык сот өндүрүшүндө да орун алган, бүтүндөй алганда соттук териштирүүнүн жалпы 
мөөнөттөрүнө терс таасирин тийгизип, сот процессинин создугушуна алып келет.

Мисалы, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына соттук отурумдун датасы 
жана мөөнөтү жөнүндө өз убагында жана тийиштүү тартипте кабарланганына кара-
бастан соттук отурумга прокуратуранын өкүлү Н.Молдотаевдин бир нече ирет келбей 
калганы боюнча Көңүл буруу актысы (чыг.№08-3365, 2016-ж.12. 10.) жөнөтүлгөн. Бул 
жагдай соттук териштирүүнүн мөөнөтүнүн кыйла созулушуна алып келген.

Андан кийин, Башкы прокуратурадан 2016-жылы 10-ноябрда чыгыш №10/1-160-16 
жооп алынган, анда прокуратура өкүлүн сотко келүүсүн камсыздабоонун себеби жана 
жагдайы кабарланган. 

Анда 2016-жылдын 25-майында прокуратуранын өкүлү Н.Молдотаев Аламүдүн рай-
ондук сотуна келген жок, себеби бул учурда ал кезектеги эмгек өргүүсүндө болгон. 
Мында, албетте эч кимдин кезектеги эмгек өргүүсүн алуусун эч ким чектебешин ай-
тып коюу туура болот, (анын ичинде прокуратура кызматкерин да) бирок мындай 
маселелер тууралуу эреже катары эч болбоду дегенде судьяга (соттук териштирүүнү 
жүргүзүүчү судьяга) эскертип койсо, ал келип түшкөн маалыматты эске алуу менен сот-
тук процесстердин расписаниесин ырааттуу түзүп, соттук процесстердин убагын жана 
датасын башкача түзүп, мүмкүн соттук процесстин калган катышуучуларын алдын ала 
эскертип, камакта кармалып турган адамдарды белгиленген мөөнөткө алып келбей 
эле коюу тууралуу эскертмек (анткени аларды ташууга жана конвоирлеп жеткирүүгө 
акча мамлекеттик бюджеттен кетет). 

Антпегенде прокуратура кызматкерлеринин мындай аракеттери эч болбоду дегенде 
жоопкерчиликсиздикке жатат жана соттук териштирүүнүн катышуучуларынын убакты-
ларын жана материалдык каражаттарын ашыкча чыгымдоого дуушар кылат. 

Мындан тышкары, Башкы прокуратуранын аталган жообунда сот процесстерине ка-
тышуучу прокуратура кызматкерлеринин жумушунун ашыкча көптүгү менен жана 
Н.Молдотаевдин ушул эле иш боюнча башка сот отурумдарына келбегенинин себе-
бин анын бош эместиги жана бир эле учурда башка соттук териштирүүлөргө катышуусу 
менен түшүндүрүлгөн. 

Бул проблема боюнча Башкы пркуратура кабарлагандай Бишкек шаарынын бардык 
райондорунда, Ош шаарында, Ош облусунда, Жалал-Абад шаарында, Сузак районун-
да, Сокулук районунда жана Аламүдүн районунда прокуратура кызматкерлерине ста-
тистика боюнча эң көп жүктөлмөлөр (нагрузка) туура келет. 

Прокурорлордун жана судьялардын жүктөлмөлөрүнүн пропорционалдуу эместиги ту-
уралуу мындай мисал келтирилет, учурда жергиликтүү соттордун судьяларынын саны-
401, ал эми соттук териштирүүлөргө катышуучу прокуратура кызматкерлеринин саны 
дээрлик үч эсеге аз жана болгону-132 кызматкер. 
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Ушуга байланыштуу прокуратура кызматкерлеринин саны судьялардын санынан аз 
болгондуктан алардын иши судьялардыкына караганда көптүгү кабарланган. 

Ошол себептен Башкы прокуратура тарабынан сот процессине катышуучу прокуратура 
кызматкерлеринин санын көбөйтүүнүн зарылдыгы тууралуу маселе көтөрүлүүдө. 

Мындай шартта, Акыйкатчы Институту КР Башкы прокуратурасынын көз карашын 
бөлүшөт жана аталган аймактарда соттук процесстерге катышуучу прокуратура кыз-
маткерлеринин штаттык санын жогорулатуу жагына карап чыгуу зарыл деп эсептейбиз. 

4% - Көңүл буруу актылары боюнча мамлекеттик органдын жетекчиси ага баш ийүүдөгү 
же ал көзөмөлдөөгө тийиш болгон кызмат адамдарынын же мамлекеттик органдар 
тарабынан кетирилген укук бузууларга көз жумду мамиле жасашат. 

Мисалы. КР Башкы прокуратурасынын дарегине 2016-жылдын 26-октябрында КР Акый-
катчысынын чыгыш № 14-3558 Көңүл буруу актысы жөнөтүлгөн, анда Жети-Өгүз рай-
онунун прокурорунун милдетин аткаруучу К.Байдылдаевди адвокат К.Бейшеевди ал 
өз аракеттери менен жашы жетпеген Ж.М. карата ден соолугуна оор залал келтирүүдө 
негизсиз айыптап укук бузууга жол койгону боюнча тартип жоопкерчилигине тартуу 
тууралуу өтүнүч жиберилген. 

Мындай айыптоолор Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине К.Байдылдаев 
тарабынан жолдонгон сунуштамада (2016-жылдын 12-апрелиндеги чыг. №11-03-2/16) 
баяндалган, натыйжада К.Бейшеевди адвокаттык лицензиясынан ажыратуу тууралуу 
маселе турган.

Мында, белгилеп коюу керек, мындай айыптоолор тиешелүү деңгээлде, башкача айт-
канда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык аныкталган 
эмес. Анан калса, бул факты боюнча документтер (далилдер) менен салмактуу тастык-
тамалар, далилдер болгон, алардын баары тескерисинче, К.Бейшеевдин күнөөлүү 
экендигин толугу менен четке кагып, анын толугу менен күнөөсү жоктугун күбөлөп 
турган. 

Белгилеп коюучу жагдай, ушундай эле пикирге Кыргыз Республикасынын адвокатура-
сынын этика боюнча комиссиясы да Жети-Өгүз районунун прокурорунун милдетин ат-
каруучусу К.Байдылдаевдин жогоруда аталган Сунуштамасын кароонун натыйжасын-
да (өзүнүн 2016-жылдын 28-июнундагы чечими) келген, комиссия К.Бейшеевге карата 
анын аракеттеринде тартиптик жосундун жоктугуна байланыштуу тартиптик өндүрүш 
ачуунун зарылдыгынын жоктугу тууралуу чечимин чыгарган.

Ал эми жогоруда көрсөтүлгөн Көңүл буруу актысы боюнча чыгыш №8/1-305-16, 18-но-
ябрь 2016-жыл, Башкы прокурордун орун басары А.Молдокматов тарабынан Акыйкат-
чыга (Омбудсменге) берилген жоопто Жети-Өгүз районунун прокурорунун милдетин 
аткаруучу К.Байдылдаевдин аракеттеринин тууралыгын жана негиздүүлүгүн кабар-
лап, адвокат К.Бейшеевдин жашы жетпеген Ж.М.ге карата ден соолугуна оор зыян 
келтирүүдө бир беткей айыптаган жооп келген. 

Анан калса, Акыйкатчынын (Омбудсмендин) адвокат К.Бейшеевдин күнөөлүү эмести-
ги тууралуу жүйөөлөрүнө Акыйкатчынын жүйөөлөрү ырасталган жок, алар ойдон чы-
гарылган болуп саналат, деген жоопту берген.

Бул боюнча биринчиден, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын дарегине калыс 
эмес оюн билдирген Башкы прокурордун орун басары А.Молдокматовдун этиканын 
жөнөкөй эрежелерин жана субординацияны сактабагандыгын белгилеп коюуга болот. 
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Экинчиден, белгилеп коюу керек, 2016-жылдын 27-августунда жогоруда көрсөтүлгөн 
укук бузуу фактысы боюнча Жети-Өгүз районунун прокурорунун жардамчысы 
А.Акимбаев тарабынан Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 104-бе-
ренесинин 1-бөлүгү боюнча (Ден соолукка атайылап зыян келтирүү) боюнча кылмыш 
ишин козгоо жана кылмыш ишин тергөө боюнча Жети-Өгүз районунун ички иштер 
бөлүмүнө өткөрүлүп берилген.

Натыйжада Жети-Өгүз районунун ИИБ тергөөчүсү А.С.Асангулов (бул кылмыш иши 
боюнча тергөө ага тапшырылган эле) тиешелүү тергөө чараларын өткөрүп, жогоруда 
көрсөтүлгөн факт боюнча КР КЖКнын 104-беренесинде каралган кылмыш жасоо бел-
гилери жоктугуна байланыштуу 2016-жылдын 26-ноябрында кылмыш ишин кыскартуу 
тууралуу токтом чыгарган. 

Мында тергөөчүнүн жогоруда аталган Токтомунун сүрөттөп жүйөлөштүрүү бөлүгүндө 
жазылгандай бул кылмыш иши боюнча жүргүзүлгөн тергөө КР Башкы прокуратурасы-
нын дарегине жөнөтүлгөн Көңүл буруу актысында Акыйкатчы келтирген жүйөөлөрдүн 
объективдүүлүгүн, негиздүүлүгүн жана тууралыгын тастыктады. Акыйкатчы анда Жети-
Өгүз районунун прокурорунун милдетин аткаруучу К.Байдылдаев мыйзамсыз айыптап 
жаткан укук бузууларда адвокат К.Бейшеевдин таптакыр күнөөсү жоктугун айткан.

Тийиштүү түрдө бул жагдай ошондой эле КР Башкы прокурорунун орун баса-
ры А.Молдокматовдун Жети-Өгүз районунун прокурорунун милдетин аткаруучу 
К.Байдылдаевдин позициясын бир беткей эле колдогон позицисынын (Акыйкатчы та-
рабынан келтирилген аргументтерди көңүлгө албай туруп) туура эместигин күбөлөп 
турат, анан калса Акыйкатчынын дарегине жеке айтып, анын келтирген аргументтери 
чындыкка дал келбейт, ойдон чыгарылган деп жазган. 
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Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине:

1. “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө” Кыргыз Респу-
бликасынын мыйзамынын 13-беренесине 3-бөлүк катары төмөнкүнү толуктоо су-
нушталат:

2. Акыйкатчынын (Омбудсмендин) ишмердигине тоскоолдук кылган жана/же Акый-
катчынын мыйзамдуу өтүнүчтөрүн жана талаптарына тоотпостук мамиле кылган 
адамдар тартиптик жоопкерчиликке тартылат».

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

1. Сот процесстерине катышуучу прокуратура кызматкерлеринин санын көбөйтүү 
мүмкүнчүлүгүн карап көрүү;

2. Психиатриялык стационарлардагы адамдардын шарттарына байланышкан масе-
лелерди чечүү; 

3. Кыргызстандын төрөт үйлөрүндөгү, айрыкча өлкөнүн облустук борборлорунан 
алыс жайгашкан төрөт үйлөрүндөгү, социалдык, санитардык-эпидемиологиялык 
жана башка шарттарды бузууларды жоюу;

4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын Чернобыль АЭСиндеги кыйроодон 
жабыр тарткан адамдардын турак-жай шарттарын тиешелүү деңгээлде камсыз-
доо чөйрөсүндөгү талаптарын аткаруу, мындай көйгөй айрыкча Бишкек шаарында 
жана Чүй облусунда курч маселе экенин эске алуу зарыл. 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына:

1. КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Көңүл буруу актыларын обьективдүү кароо. 

2. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Көңүл буруу актыларында көтөрүлгөн 
маселелер боюнча, анын ичинде укук бузууларга жол койгон кызмат адамдарын 
тартиптик жоопкерчиликке тартуу маселелери боюнча, Кыргыз Республикасынын 
жазык-аткаруу органдарында жана мекемелеринде мыйзамдуулуктун сакталы-
шына көзөмөл жүргүзүү боюнча прокуратура тарабынан формалдуу жооп берили-
шин жана жооптун создуктурулушун болтурбоо; 

3. Жазык-аткаруу органдарында жана мекемелеринде мыйзамдардын жана башка 
ченемдик-укуктук актылардын тиешелүү деңгээде жана өз убагында аткарылы-
шын камсыздоо; 

4. Прокуратуранын райондук органдарында мыйзамдардын жана башка ченемдик-
укуктук актылардын аткарылышына тиешелүү көзөмөлдү күчөтүү.



52

3-БӨЛҮМ. СОЦИАЛДЫК, ЭКОНОМИКАЛЫК 
ЖАНА МАДАНИЙ УКУКТАР

3.1.БИШКЕК ШААРЫНЫН ЖАҢЫ КОНУШТАРЫНДА ЖАША-
ГАНДАРДЫН ТУРАК-ЖАЙГА БОЛГОН УКУКТАРЫНЫН САК-
ТАЛЫШЫ

Акыркы он жыл аралыгында Бишкек шаарына жана Чүй областына айылдардан көчүп 
келгендер көп. Аймактардан иш жана жакшы жашоо шартын издеп борборго келген 
жарандардын чоң агымы аймактардын социалдык-экономикалык чөйрөсүндө да, 
ички миграциянын кесепетинен улам келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүдө да мамле-
кеттик бийлик органдарынын активдүү иш-аракетин талап кылат. 

Калктын Бишкек шаарына жана Чүй областына болгон агымынын бир натыйжасы 
жаңы конуштардын санынын өсүшү болуп саналат. Бишкек шаарынын аймагында эле 
47 жаңы конуш жайгашкан, бул 2232581 адам, 2016-жылдын башындагы көрсөткүч бо-
юнча алганда алар шаардын туруктуу жалпы калкынын 27,9% ын түзөт. Жаңы конуш-
тардын инфраструктурасын өнүктүрүү жана бул райондордогу жашоо шарты дайым 
эле жетишерлик, ойдогудай, экономикалык, социалдык, маданий укуктардын мини-
малдуу стандарттарынын талаптарына шайкеш деп айтууга болбойт. 

Азыркы учурда жаңы конуштардагы бардык эле жер участкалары жана үйлөр мый-
замдаштырылган эмес. Бишкек шаардык мэриясынын берген маалыматына ылайык, 
6382 үй курулушу өз алдынча курулгандар болуп саналат жана болгону 3589 турак үй 
гана мыйзамдаштырылышы мүмкүн. Калган 2793 үй уруксат берилген чөлкөмдөрдө, 
коммуникациялар чөлкөмүндө, кызыл сызыкта ж.б. жайгашкандыгына байланыштуу 
мыйзамдуу боло албайт2.

Белгилеп койчу жагдай, жеке жашоо турак-жайлары мыйзамсыз курулуп калган кыр-
даалдарга байланыштуу жарандар эле жоопко тартылбастан, өзүнүн аракетсиздиги-
нин аркасында өз алдынча үй курууга жол берген, өзгөчө ден-соолукка жана өмүргө 
коркунуч келтире турган аймактарда үй курууга уруксат берген муниципалдык жана 

1 Саламаттыкты сактоо министрлигинин 16.09.16-жылдагы №12-3015 жообу 
2 Бишкек шаарынын мэриясынын 07.12.2016-жылдагы №Б006/889 жообу
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мамлекеттик органдар дагы жоопко тартылышы керек. Ачык эле белгилүү, үй куруу-
га олуттуу бир убакыт талап кылынат, ошол убакыт ичинде мындай курулуштардын 
укуктук натыйжалары жөнүндө жана ден-соолукка олуттуу коркунучтар туурасында 
эскертүүгө бийлик органдарында мүмкүнчүлүктөр болгон. Ошол эле учурда, кеңеш 
берүүгө жана сурамжылоолорго катышкан жаңы конуштардын жашоочулары белгиле-
гендей, курулуш башталган учурда же курулуш жүрүп жатканда мындай алдын-алуу-
лар бир да жолу маалымдалган эмес. 

Бүгүнкү күнгө чейин жаңы конуштардын жашоочуларынын негизги көйгөйлөрү: электр 
энергиясы менен камсыздоо, жылуулук, ичүүчү суу, канализация, коомдук транс-
порттордун жетишсиздиги, өрт коопсуздугу менен камсыздоо, ошондой эле билим 
берүү, саламаттыкты сактоо, маданий мекемелердин жетишсиздигине байланыштуу 
көйгөйлөр болуп келүүдө. Жаңы конуштардагы көп үйлөр жашоого кооптуу аймактар-
да жайгашкан. Жашоо кепилдиги ал жарандар үчүн олуттуу көйгөй катары калууда, 
анткени, көп турак үйлөрү өз алдынча басып алынган жер участкаларына салынган-
дыктан мыйзамсыз бойдон калууда жана кайсыл учурда үйүбүздөн айдап чыгып салат 
деген коркунуч менен жашаган үй-бүлөлөр мамлекеттик колдоого муктаж. Жогоруда 
белгиленген көйгөйлөрдү чечүүгө жардамдашуу жана Бишкек шаарындагы жаңы ко-
нуштардын абалын жакшыртуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык органдардын 
ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо максатында Кыргыз Республи-
касынын Акыйкатчысынын атайын баяндамасы даярдалган1.

ЖАШАГАН ЖЕРИНЕ КАТТАЛУУ ЖАНА СОЦИАЛДЫК КЫЗ-
МАТТАРГА ЖЕТҮҮ ШАЙКЕШТИГИ

Жашаган жери боюнча катталган жана саламаттыкты сактоо мекемелерине каттал-
ган жаңы конуштардын жашоочуларынын саны боюнча маалыматтардын эки башка 
болушунун негизине таянып, 8305тен 47130ка чейинки жашоочулар азыркы убакыт-
ка чейин каттоосуз жүрүшү мүмкүндүгүн белгилесек болот. Акыйкатчы институтунун 
кызматкерлеринин 48 жаңы конуштун жашоочуларына болгон тандоосуз сурамжыло-
осунда жооп бергендердин дээрлик бардыгы ошол жашап турган жеринде каттоосу 
жок экендигин айтышкан.

БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНЕ КИРҮҮ МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ

Базалык социалдык кызматтарга болгон мүмкүнчүлүк учурдагы каттоодон эле көз ка-
ранды эмес. Ал кызматтардын экономикалык, физикалык мүмкүнчүлүгү жана кызмат-
тан пайдалануудагы коопсуздук сыяктуу башка факторлор менен дагы байланышкан. 
Мамлекеттик органдар тарабынан берилген маалыматтар, ошондой эле жаңы конуш-
тардын жашоочуларына болгон сурамжылоолор көрсөткөндөй, жаңы конуштардын 
жашоочулары билим берүү мекемелерине, мектепке чейинки мекемелерге балда-
рын киргизүүдө бир кыйла оорчулуктарга дуушар болушат. Жалпы көрсөткүч боюнча 
алганда, сурамжылоого катышкан жашоочулардын 46%ы билим берүү мекемелери 
алардын балдары үчүн жетишерлик мүмкүн эместигин айтышкан.

Мэриянын маалыматына ылайык 47 жаңы конуштун 15инде эле жалпысынан 22280 
окуучуга ылайыкталган мектеп бар (Бардыгы 17 мектеп). Ошол эле учурда мектеп жа-

1 Атайын баяндама Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө» 
Мыйзамынын 11-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык даярдалган
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шындагы балдардын саны 2016-жылдын 6 айында эле 46066 баланы түзгөн1. Демек, 
жаңы конуштардын жашоочулары үчүн алар жашаган райондо билим мекемелерине 
болгон мүмкүнчүлүк болгону 48,4%, калган балдар салыштырмалуу жаңы конуштар 
начар камсыздалган коомдук транспорттор менен шаардын башка райондорундагы 
мектептерге барууга аргасыз.

МАМЛЕКЕТ ТАРАБЫНАН КЕПИЛДЕНГЕН МЕДИЦИНАЛЫК 
ТЕЗ ЖАРДАМГА БОЛГОН МҮМКҮНЧҮЛҮК

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жарандар айныксыз жана кепилдүү 
саламаттыкты сактоо укугуна ээ. Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун (ҮДТ) каттоосунан 
өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары, Кыргыз Республикасынын жарандарын 
медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепил-
дик Программасынын алкагында медициналык жардам алышат жана медициналык-
санитардык жардамдардын айрым түрлөрү боюнча жеңилдиктерге болгон укуктары-
нан пайдаланып, жеңилдиктерди колдоно алышат2. 

Кыргыз Республикасынын Омбудсмен (Акыйкатчы) институтунун кызматкерлери та-
рабынан мониторинг жүргүзүүдө Бишкек шаарындагы жаңы конуштарда жайгашкан 
фельдшердик-акушердик бөлүмдөрдүн (ФАБ) бардыгы башка райондордогу меди-
циналык мекемелерден келген жарандардын көптүгүнөн дарыгерлерге ченемсиз 
кыйынчылыктарды жараткан көйгөйлөргө туш болушат. Дагы бир маселе, шаардын 
административдик-аймактык принцибине тиешеси жок жашоочулардын жаңы конуш-
тардагы амблуаториялардан кызмат алуу талабы.

СУУГА БОЛГОН МҮМКҮНЧҮЛҮК

Бүгүнкү күндө жаңы конуштардын санынын кескин өсүшү жана суу түтүктөрүнүн куру-
лушунун жай болгондугунун себебинен Бишкек шаарындагы жаңы конуштардын кал-
кы ичүүчү суу менен 67,28% га камсыз болгон. 

1 Бишкек шаарынын мэриясынын 29.08.2016-жылдагы №АР10/683 жообу
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2016-жылдын май айындагы №270 буйругу
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Ичүүчү суунун жетишсиздиги 27976 адамы бар – (Бишкектин жалпы жашоочуларынын 
2,8%1 ын түзгөн жаңы конуштардын катталган жалпы жашоочуларынын 13%ы) «Ала 
Арча», «Дордой-2», «Алтын Ордо», «Достук», «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Рухий-Мурас», 
«Мурас-Ордо» жаңы конуштарында курч бойдон. 

ТИРИЧИЛИК ТАШТАНДЫЛАРЫН ЧЫГАРУУ ЖАНА КАНАЛИ-
ЗАЦИЯ

Жаңы конуштардын борборлоштурулган тазалоочу жеке сектору болгону 18,8%га гана 
камсыздалган, деген менен кээ бир бюджеттик жана өзүн-өзү баккан мекемелерде, 
көп кабаттуу курулуштарда канализациялар бар. Айрым жаңы конуштарда («Ак Өргө», 
«Арча-Бешик», «Келечек», «Кара-Жыгач», «Учкун», «Көк-Жар») канализация тутумуна 
мектептер жана бала бакчалар туташтырылган. Курулган канализациялардын тутуму-
на жашоочулар дагы өз алдынча үй-чарбаларын туташтырып алышкан. 

Катуу тиричилик калдыктарын Бишкектин калкынын 13%ын жана жаңы конуштардын 
жалпы калкынын 59,8%ын түзгөн 128604 адамы бар 222 жаңы конуштан ташып чы-
гарууну «Тазалык» мамлекеттик ишканасы ишке ашырат. Кээ бир жаңы конуштарда 
таштандыларды өздөрү ташып чыгарышат. Тиешелүү кызматтардын жоктугу жана жа-
рандардын төмөнкү экологиялык маданияты стихиялык таштанды жайларынын пайда 
болушуна, үйлөрдүн аймагына караган короо-жайлардын антисанитариялык абал-
га келишине жана жашоочулардын таштандыны ташып кетүү боюнча кызматка акы 
төлөөдөн баш тартуусуна алып келет. Стихиялык жана шаардык таштанды жайлары 
коопсуздуктун техникалык, санитардык-эпидемиялык жана экологиялык коркунучтун 
олуттуу булагы болуп эсептелет3.

Жалпысынан алганда шаардык таштанды төгүүчү жайдын аймагында азыркы учурда 
мыйзамдаштырууга мүмкүн болбогон, өз алдынча курулган 942 үй жайгашкан4. Жо-
горуда белгиленгендей, Акыйкатчынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн жаңы 
конуштардын жашоочуларына болгон сурамжылоодо (сурамжылоого катышкандар-
дын 61%ы бул аймактарда жашагандар) таштанды төгүүчү аймактарга жакын жайгаш-
кан үйлөрдүн жашоочулары ден-соолукка болгон коркунучту сезгилери, тааныгылары 
келбейт.

ГАЗ МЕНЕН КАМСЫЗДОО ЖАНА ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯСЫ

Жакынкы жылдарда «Газпром Кыргызстан» компаниясы тарабынан бир катар жу-
муштар пландалган: магистралдык газ түтүктөрүнүн ишенимдүүлүгүн жогорулатуу 
жана өнүктүрүү боюнча; компрессордук станциялардын тиешелүү иштерин камсыз-
доо; бардык газ бөлүштүрүүчү станциялардын ишенимдүү коопсуз автоматташтырыл-
ган иштерин камсыздоо, модернизация, ошондой эле газ бөлүштүрүү тутумдарынын 
ишенимдүүлүгүн жогорулатуу5. Ошол эле учурда, жаңы конуштардын 49%ы тиричи-
ликте электр энергиясына сезилерлик көз каранды. 

1 Бул жерде жана мындан ары Улуттук статистикалык комитетитин 01.01.2016-жылдагы маалыматына ылайык, 
Бишкектин жалпы жашоочуларынын эсеби кетет (калктын саны 984100).
2 Ошол эле жерде
3 Бишкек шаардык кеңешинин «Бишкек шаарын 2014-2018 жылдары социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү 
«Ачык мүмкүнчүлүктөрдүн шаары» жөнүндө» токтому 
4 http://rus.azattyk.org/a/26857948.html
5 http://kyrgyzstan.gazprom.ru/press/news/2016/09/147/
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Шаар боюнча электр түйүндөрү жана электр жабдыктарынын (85%)1 эскиргендигине 
байланыштуу үзгүлтүксүз электр энергиясын берүүнү камсыздоодо көйгөйлөр бар. 
Жаңы конуштардын пайда болушу менен келип чыккан тамак-аш даярдоодо, жылуу-
лук үчүн электр энергиясын колдонуунун жогорулашы трансформаторлор менен под-
станцияларга күч келтирүүдө. Кээ бир жаңы конуштарда жашоочулар электр энерги-
ясы өчүп калган учурда маселени өз күчү менен чечүүгө аракеттенишет, муну менен 
мыйзам бузууга барышат.

Демек, кээ бир жаңы конуштардын жашоочулары электр тутумуна мыйзамсыз кошулу-
шуп, өздөрү жасаган зым карагайларын орнотушат жана электр зымдарын кармап ту-
руу үчүн ар кандай таяктарды пайдаланып келишет. Бул «жөргөмүш» электр зымдары 
жашоочулардын өмүрүнө, ден-соолугуна коркунуч жаратат жана аймакта тез-тезден 
электр жарыгынын өчүүсүнө алып келет. 

Бишкек шаардык мэриясынын жана райондук администрациялардын маалыматы бо-
юнча, дээрлик баардык жаңы конуштарда жарыктандыруу борбордук көчөлөрдө гана 
кездешет жана көп жерди жарыктандыруу муктаждыгы бар2.

КООМДУК ТРАНСПОРТТУН КЫЗМАТЫНА БОЛГОН 
МҮМКҮНЧҮЛҮК

Транспорттук системалардын иштеши жана камсыздоосу жеткиликтүү жашоого болгон 
укуктун маанилүү элементи болуп саналат, транспорттун жеткиликтүү болуусу район-
дор арасындагы карым-катнашты камсыздайт, жергиликтүү деңгээлдеги ресурстар-
дын кемчиликтерин толтурууга мүмкүнчүлүк түзөт жана шаардын экономикалык, со-
циалдык өнүгүүсүн шарттайт. 

Жакшы жол-транспорттук системалары жана жетиштүү коомдук транспорттор болгон-
до гана көп укуктарды ишке ашырууга мүмкүн, бирок жаңы конуштардын жашоочула-
ры бул жагынан дагы аксашат. 

Айрым жаңы конуштарда коомдук транспорттор жетишсиз. Демек, Бишкек шаардык 
мэриясынын Биринчи Май району боюнча муниципалдык администрацияларынын 
маалыматына ылайык «Бугу-Эне-Багыш» жаңы конушунун жашоочулары коомдук 
транспорт менен таптакыр камсыз болгон эмес, ал эми Чүй облусунун Аламүдүн рай-
онунун аймагында жайгашкан «Мурас-Ордо» жаңы конушунда (шаардан 20км алыс) 
бир гана №206 (20 даана) маршруттук каттам бар, башкача айтканда 5365 адам3 жа-
шаган аймактын жашоочуларын ташууда жеткиликтүү деңгээлдеги кызмат көрсөтө ал-
басы анык.

Көрсөтүлгөн атайын баяндамада белгиленгендей, Бишкектин жалпы калкынын ми-
нималдык 22-27,9%ын4 түзгөн жаңы конуштун жашоочулары жагымсыз жана кооп-
суз эмес шарттарда жашайт, жеткиликтүү турак-жайга, билимге, жеткиликтүү жо-
горку деңгээлдеги саламаттыкты сактоо, маданий мекемелерге жетүүгө болгон өз 
укуктарын толук пайдаланууга мүмкүнчүлүгү жок. Жаңы конуштардын көпчүлүк жашо-

1 Бишкек шаардык кеңешинин «Бишкек шаарын 2014-2018 жылдары социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүү 
«Ачык мүмкүнчүлүктөрдүн шаары» жөнүндө» токтому
2 Мэриянын 29.08.16-жылдагы №АР10/683 жообу
3 Бишкек ш. мэриясынын муниципалдык администрациясынын Биринчи Май району боюнча 23.08.16-жылдагы 
чыгыш.№06-962 жообу 
4 22% - жашаган жери боюнча каттоодо тургандардын эсеби, 27.9% - медициналык мекемелерде каттодо турган 
калктын эсеби
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очулары ички мигранттар жана минималдуу социалдык кызматтардан пайдаланууда 
чектөөлөрдү баштан өткөрүшөт. 

Бүгүнкү күнгө чейин жаңы конуштардын көйгөйлөрүн чечүү үчүн мамлекеттик орган-
дардын көрүп жаткан аракеттери жеткиликтүү эмес жана ыраатсыз бойдон калууда. 
Болгон көйгөйлөр бөлүп-бөлүп чечилүүдө жана бул процессте өтө курч жана артык-
чылыктуу маселелерди аныктоодо мамлекеттик органдардын ишинде жаңы конуш 
жашоочуларынын пикирлери эске алынбай калууда. Бул социалдык чыңалууга, жаңы 
конуш жашоочуларын митинг жана нааразычылык акциясына чыгууга жетелейт. Жаңы 
конуштарды өнүктүрүү пландары жөнүндө коомчулуктун жетишсиз маалымат алышы, 
жергиликтүү калк менен кеңешүүнүн жоктугу мыйзамсыз маселелерди чечүүдө жаңы 
конуш жашоочуларынын иштиктүү катышуу мүмкүнчүлүгүн чектейт.

Жеткиликтүү жашоого болгон укукка байланыштуу көп маселелер мыйзам аркылуу 
көзөмөлдөнбөй калууда, анын ичинде, адам укугун коргоодогу эл аралык стандарт-
тардын талаптарына ылайык, көчүрүп салуу процедуралары жана кепилдиги, ден-
соолукка коркунучтуу зоналардагы курулуштарды же мыйзамсыз курулуштурдарды 
болтурбоого байланыштуу маселелерде жергиликтүү бийлик органдарынын жооп-
керчилиги камтылган. Жашаган жери боюнча каттоо системасы жашаган жери боюнча 
катталбаган ички мигранттарга өз укуктарын толугу менен ишке ашырууга тоскоол бо-
лот. Мамлекеттик органдар тарабынан турак-жайдын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу 
үчүн аракеттер болууда, бирок, иштеп жаткан «Жеткиликтүү турак-жай -2015-2020» 
Программасы калктын алсыз, аялуу катмарынын керектөөсүн канааттандыра албайт, 
бул алардын аз кирешесине, формалдуу эмес секторлорго жумушка орношуу, доку-
ментинин жоктугу, үй-жайынын жоктугуна байланыштуу болгондуктан, көрсөтүлгөн 
программалардан пайдалана алышпайт. Аталган программада жеке менчикке сатып 
алууга багытталбаган турак-жай бирдигинин формаларын өнүктүрүү каралган эмес, 
ошол эле учурда мындай турак-жай бирдигинин формаларында турак-жайды узак 
убакытка жалдоо сыяктуу, акы төлөнүүчү жатаканаларды жана ар түрдүү менчик турак-
жайларды киргизүү аялуу катмардагы жарандар үчүн ыкма катары каралышы мүмкүн. 

Ушуга байланыштуу мыйзамдардын тиешелүү ченемдерин кайра карап чыгуу менен 
жарандардын үйсүз калуусунун алдын алуу жана профилактика, жеке менчикке сатып 
алууга багытталбаган турак-жай бирдигинин формаларын өнүктүрүү, калктын аялуу 
катмарлары үчүн жашоо кепилдигин күчөтүү, ошондой эле күч менен көчүрүп салу-
унун терс натыйжаларын азайтууга багытталган, эл аралык стандарттардын талапта-
рына ылайык көчүрүп салуу жол-жоболорун белгилөө сыяктуу маселелерди камтыган 
жеткиликтүү турак-жайга болгон укукту камсыз кылуу боюнча программаны киргизүү 
зарыл. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштар

Жашаган жери боюнча каттоонун жоктугу үчүн административдик жоопкерчиликти 
алып салуу

Төмөнкү процедураларды эске алуу менен жетиштүү турак-жайга болгон укуктун ке-
пилдигинин тегерегиндеги эл аралык стандарттардын талаптарына турак-жайдан 
көчүрүп салуу процедураларын шайкеш келтирүүнү камсыз кылуу максатында Жаран-
дык Кодекске, «Сот аткаруучулардын статусу жана аткаруучулук өндүрүшү» жөнүндө 
мыйзамга, Турак-жай кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү.
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а) Альтернативдүү түрдө көчүрүп салуу варианттары боюнча, көчүрүп чыгарып салуу 
жана башка жерге көчүрүү зарылдыгы жөнүндө жана көчүрүп чыгарып салуу, башка 
жерге көчүрүү процесстерин уюштуруу жөнүндө жабыр тарткан жактар менен кеңешүү 
боюнча жергиликтүү бийлик органдарына милдеттерди тагуу;

б) Жер же турак-жайды альтернативдүү колдонуунун максаты жөнүндө жана пландал-
ган көчүрүү туурасында бардык жабырлануучу жактарга убагында маалымдоо;

в) Көчүрүү боюнча көрсөтүлгөн күнгө чейин бардык жабырлануучу жактарга туура 
жана негиздүү билдирүү;

г) Көчүрүү маалында мамлекеттик жооптуу кызматкерлер же алардын өкүлдөрүнүн 
катышуусу;

д) Көчүрүүнү ишке ашырган бардык жактардын кимдигин күбөлөндүргөн күбөлүгүнүн 
болуусу;

е) Эгер көчүрүлгөн жактардын макулдугу жок болсо, бузулган аба-ырайынын шартын-
да же түнкү убакытта көчүрүүгө жол бербөө;

ж) Өз укуктарын кайтаруу жөнүндө сотторго кайрылуу үчүн укуктук жардамга муктаж 
болгон жактарга мүмкүнчүлүккө жараша жардам берүүнү камсыз кылуу;

з) Өз алдынча курулган курулуштарды бузуу жөнүндө соттун чечиминин ыкчам 
бөлүгүнүн мазмунун конкреттештирүү боюнча Жарандык процесстик кодекске 
өзгөртүүлөрдү киргизүү. Көчүрүп салуу жана курулушту бузуу жөнүндө чечимден тыш-
кары соттор үчүн элдин көчүп кетүүсүн белгилеген так мөөнөттү аныктоо талабын коюу 
зарыл. Көчүрүп салуунун төмөнкү жеткиликтүү мөөнөтүн (суткадан аз эмес) коюу за-
рыл;

4. Коомдук мааниге ээ объекттер үчүн каралган зоналарга же ден-соолукка жана 
өмүргө коркунучтуу зоналарга өз алдынча курулуш кургандарга укук коргоо органда-
рынын кийлигишүүсү менен профилактика өткөрүүгө жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу органдарын милдеттендирип, Турак-жай кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү. 
Курулушту токтотуу зарылдыгы жана курулуш жүргүзүп жаткан жактарга саламаттык 
үчүн залакалар (кооптуу зоналарда курулуш жүргүзүү учурларында) жана укуктук за-
лакалар жөнүндө жолдонгон кат түрүндөгү эскертүүлөрдүн, маалымдоолордун жол-
жоболорун аныктоо;

5. Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдарына ден-соолукка кооптуу зо-
наларга курулуш жүргүзүп жаткан жактарга ден-соолукка болгон тобокелчилик жана 
залакалар боюнча кат жүзүндө маалымдоо милдетин тагып, «Коомдук саламаттыкты 
сактоо жөнүндөгү» Мыйзамга өзгөртүү киргизүү.

6. Турак-жай Кодексинде жарандарды көчүрүү убагында жана көчүрүүгө чейин болуучу 
кепилдикти белгилөө менен турак-жайдан көчүрүүнүн тартибин көрсөтүү зарыл. Атап 
айтканда, начар аба ырайынын шартында, кечки же түнкү убакытта көчүрүүгө тыюу 
салууну киргизүү керек жана көчүрүү убагында ички иштер органдарынын кызматкер-
леринин, медицина кызматкерлеринин, эгерде көчүрүү жашы жете электердин кызык-
чылыгына жана укугуна тиешелүү болсо, балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу 
органдардын аймактык бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн катышуу талабын киргизүү.

7. Үй-жайсыз калууну жоюу максатында, Турак-жай кодексиндеги үй-бүлөнү коргоодо-
гу кошумча кепилдиктерди кайра кароо жана турак-жайга болгон укукту камсыздоо ке-
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рек, үй-бүлөнүн жашай турган башка жери жок болсо турак-жайды бузуу жөнүндө сөз 
болгон учурда убактылуу жашап туруу үчүн кыймылсыз турак-жай фондунан мыйзамга 
ылайыктап же башка альтернативдүү жол менен турак-жай берсе болот. Убактылуу жа-
шап туруу үчүн үй берүү жана колдонуунун минималдуу мөөнөтүн (узартуу мөөнөтүн 
чектөө менен 6 айдан кем эмес), ошондой эле мындай үй-бүлөлөрдө ишке жарамду-
уларын жумушка орноштуруу маселелерин чечүүдө социалдык кызматтардын колдо-
осун жана балдарды, майыптарды, кары-картаңдарды коргоону камсыз кылуу проце-
дураларын аныктоо зарыл. Ошондой эле мамлекет тарабынан каралган кепилдиктен 
кыянаттык менен пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн жок кылуу үчүн, акыркы үч жылдагы 
кыймылсыз мүлк менен болгон бүтүмдөрдүн жүргүзүлүшүн кароо зарыл. 

8. Көчүрүүнүн убактысы жана күнү боюнча минималдуу уруксат мөөнөтүн жана эгер 
көчүрүү жашы жете элек балдарга, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, 
эмгекке жарамсыз кары жарандарга таасирин тийгизсе, көчүрүүнү үч айга чейинки 
мөөнөткө чейин жылдырууну жөндөө менен «Сот аткаруучулардын статусу жана ат-
каруу өндүрүшү жөнүндө» мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек. Көрсөтүлгөн кепилдик-
тер кандай мүнөздөгү көчүрүү иштери болбосун, көчүрүүнүн коомдун социалдык жана 
экономикалык абалына тийгизген маанисине байланыштуу иштеши керек.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

Менчик турак-жай сатып алууга багытталган эмес жана үй-жайсыздыктын алдын алган 
турак жай бирдигинин формаларын өнүктүрүү боюнча максаттар менен милдеттер-
ди камтып, калктын аялуу катмарынын турак-жайга мүмкүндүк алуу кепилдигин жак-
шыртууга багытталган турак-жай саясатынын комплекстүү Улуттук Концепциясын жана 
максаттуу стратегияны иштеп чыгуу. Булардын ичине жеткиликтүү турак-жай менен 
камсыздоо стратегиясында турак-жайды узак мөөнөткө ижарага берүү боюнча ишкер-
ликти колдоо жана өнүктүрүү да камтылат.

Калктын аялуу катмарларын (ДМЧА аз камсыз болгон балалуу үй-бүлөлөр, мектеп-
интернаттарынын бүтүрүүчүлөрү ж.б.) жеткиликтүү турак-жай менен камсыз кылуу 
максатында белгилүү бир чектелген убакытта (мисалы, жумушка орношуу учурла-
рында) ижара акысынын бир бөлүгүн субсидия түрүндө мамлекеттик колдоонун 
мүмкүнчүлүктөрүн кароо.
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Жеткиликтүү турак-жай стратегиясына жашоочулар үчүн адекваттуу жана заманбап 
кызмат топтомдорун (кайтаруу, өрт коопсуздугу менен камсыз кылуу, почта кызматы-
нын жеткиликтүүлүгү, кир жуу ж.б. кызматтар) камсыздоо менен ар кандай менчик 
түрүндөгү акы төлөнүүчү жатаканаларды өнүктүрүүнү киргизүү.

Жумушчу тобун түзүп жана мыйзамсыз жеке турак-жай куруп жашап жаткан жаңы ко-
нуштардын жашоочуларын көчүрүүнү, эгер ал турак-жай үй-бүлөнүн баш калкалаар 
жалгыз жайы болсо, башка жаңы жашоо ордуна которуштуруу планын иштеп чыгуу. 
Көчүрүү процедураларындагы эң жакшы практика жана багыт катары Азия өнүктүрүү 
банкынын колдоосу менен «ЦАРЭС 1 транспорттук коридору (Бишкек-Торугарт)» дол-
боорун өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 26-июлундагы 
№306-р Буйругун колдонуу.

Жеке менчикке каттоого байлоону алып салуу менен жашаган жери боюнча каттоо си-
стемасын карап чыгуу, каттоонун бирдиктүү маалымат базасын түзүү жана социалдык 
кызматтарды жакшыртуу үчүн жарандардын өзүнүн каалоосу менен анын жашап жат-
кан жерине каттоо жана аны мамлекеттик бюджеттен максаттуу каржылоо (каражат 
адамдын анык жашап жаткан жерине карап бөлүштүрүлөт). Мыйзамдардын ченемде-
рине өзгөртүү киргизүү боюнча тиешелүү сунуштарды Жогорку Кеңештин кароосуна 
киргизүү.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик ми-
грация кызматына

Жарандарды каттоону жөнгө салуучу мыйзамдарды кайра карап чыгуу жана жашаган 
жери боюнча каттоолордон базалык социалдык кызматтардын көз карандылыгын 
(билим баерүү жана медициналык кызмат көрсөтүү системасында) мыйзамдуу түрдө 
алып салуу. 

Ички мигранттар үчүн жашаган жери боюнча каттоосу бар же жоктугунун негизинде 
медициналык кызматтарда, билим берүү кызматтарында жана башка социалдык ке-
пилдиктерде басмырлабоого байланышкан мыйзам долбоорунун өзгөрүүлөрүн Кыр-
гыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна берүү.
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Кыргыз Республикасынын Билим берүү министрлигине жана Са-
ламаттык сактоо министрлигине

Жашаган жери боюнча каттоосу жок ички мигранттар үчүн бекер кызматтардын 
жеткиликтүүлүгү тууралуу жергиликтүү коомчулуктун маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн 
камсыздоону билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелерине милдеттендирүү 
(ар бир мектептин жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин базасында маалымат-
тык такталарды илүү).

Саламаттыкты сактоо мекемелеринде ҮМБ каттоо шарттары жана жол-жоболору 
жөнүндө маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

Жаңы конуштардын жашоочуларын акысыз тез жардам менен камсыз кылуу практи-
касын өркүндөтүү жана тиешелүү көзөмөл кызматынын натыйжалуулугун белгилөө.

Бишкек шаардык мэриясына

Бишкек шаарындагы жаңы конуштарды өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу үчүн мам-
лекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жаран-
дык коомдордун уюмдарынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топту түзүү. Өнүктүрүү 
стратегиясына жергиликтүү деңгээлде инфрастуктураны өнүктүрүү, билим берүү жана 
саламаттыкты сактоо мекемелерине мүмкүндүк алууну камсыздоо, маданий мекеме-
лерге мүмкүндүк алууну камсыздоо жана балдар үчүн да, чоңдор үчүн да жергиликтүү 
деңгээлде маданий иш-чараларды өткөрүү. 

Өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу процессинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары жарандык коом менен биргеликте көптөгөн адамдардын өмүрүнө жана 
ден-соолугуна болуучу коркунучтардын коопсуздугун, ошондой эле жаңы конуштар-
дагы кырдаалдарды жакшыртуу үчүн артыкчылыктуу багыттарды, жергиликтүү тургун-
дардын пикирлерин эске алуу менен жаңы конуштардагы курч маселелерди аныкто-
одо жаңы конуштардын жашоочулары менен толук жана ар тараптуу кеңешмелерди 
өткөрүүнү милдеттендирүү. 

Максаттуу көрсөткүчтөрдү жана зарыл болгон ресурстарды аныктоо менен аталган 
стратегияны ишке ашыруу үчүн иш-чаралардын планын иштеп чыгуу. Стратегияда 
жана иш планда маселени жеринде чечүүдө жаңы конуштардын жашоочуларынын ка-
тышуусун жана кеңешин эске алуу.

Билим берүү жана медициналык мекемелери жок болгон жаңы конуштарда калктын 
аталган мекемелерге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн тийиштүү каттамдарды 
жүргүзүү жана коомдук транспортко жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу.

Жол кыймылындагы коопсуздукту камсыздоо үчүн жана билим берүү мекемеле-
рине барган окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында жолдорго жарык 
түйүндөрүн орнотуу менен жаңы конуштарды жарыктандырууну жакшыртуу.

Жаңы конуштардагы жол жээктерине тротуарларды салуу. Жаңы конуштардагы жөө 
адамдар өтүүчү өткөөлдөрү жок жолдорду иштеп чыгуу долбоорун алып салуу.

Жашоочуларды тартуу менен жергиликтүү деңгээлде жаңы конуштардын эл жашап 
жаткан аймактарын жашылдандыруу жана жайылтуу иштерин жергиликтүү өз алдын-
ча башкаруу органдарына жүктөө.
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3.2. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНА КӨЧҮП КЕЛГЕН ЭТНИКА-
ЛЫК КЫРГЫЗДАРДЫН (КАЙРЫЛМАНДАРДЫН) УКУКТАРЫ-
НЫН САКТАЛЫШЫ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын 
маалыматы боюнча Кыргызстандын чегинен сырткары жерлерде (башка мамлекет-
терде) 900 миңден ашык этникалык кыргыздар жашашат.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын берген маалыматтары боюнча 50 миң эт-
никалык кыргыздар Кыргыз Республикасына кайтып келишкен. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик кызматтын маалыматы 
боюнча, учурда Кыргызстандын аймагында жашаган, тарыхый мекенине кайтып кел-
ген 33.718 этникалык кыргыздар бар, алардын 17238 аялдар жана 16480 эркектер. 

2010-жылдан 2015-жылга чейин Кыргыз Республикасына туруктуу жашоо үчүн көчүп 
келген 10376 этникалык кыргыздар кайрылман статусун алышкан. 

Көчүрүү жол-жоболорун жөнгө салуучу укуктук базанын бар болгондугуна карабастан, 
бүгүнкү күндө көчүүгө байланышкан иштер тиешелүү деңгээлде уюштурулбай, баш 
аламандыкта жүргүзүлүп жатат. Көпчүлүк учурда, кайрылмандар Кыргызстандын ай-
магына өтүү тартибин бузуп, мамлекеттик чек арадан өтүү эрежелерди сактабастан 
көчүп келип жатышат. Мисалга алсак, анын мурунку жарандыгын тастыктоочу жаша-
ган жеринен алынган маалымкаттын жоктугу сыяктуу бир топ чечилбеген маселелер 
бар. Миграцияга байланышкан механизмдердин жол-жоболору аягына чейин жөнгө 
салынбагандыктан, тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар бир топ 
административдик жазапулдарды төлөөгө дуушар болуп жатышат. 

Фактылар жана мисалдар

Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуудагы жол-жоболор негизсиз кечиктири-
лип жатат, ошондой эле, буга байланышкан маселени чечүүнү тездетүү үчүн пара та-
лап кылган учурлар да кездешпей койбойт. Негизинен көчүп келген этникалык кыргыз-
дардын туруктуу жашаган жери болбогондуктан, алардын каттоого туруу маселеси да 
жаралбай койбойт. КРнын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодексинин 
390-беренесине ылайык каттоонун белгиленген тартибин аткарбагандыгы үчүн, ыйга-
рым укуктуу органдар тарабынан этникалык кыргыздарга чет элдик жарандар катары 
10,000 сом өлчөмүндө айып салынат. 

Бул адинистративдик мыйзамда көчүп келген этникалык кыргыздарды каттоо үчүн 
алардын туруктуу жашаган жери жок экендиги эске алынган эмес. Негизинен мындай 
мүмкүнчүлүк алардын көпчүлүгүндө жокко эсе. 

Көчүп келип жаткандардын басымдуу көпчүлүгүнүн мындай суммадагы акча каражаты 
жок болгондуктан, 10 000 сом өлчөмүндөгү айып төлөө алардын эң негизги маселеси 
экендигин «Ырыс Кенчи» КФнун жетекчиси М. Ташбаев билдирген. Жыйынтыгында, 
этникалык кыргыздар бир үйдө 15-20 адамдан катталууга мажбур болушат, мындай 
каттоо алардын чыныгы жашаган жери менен дал келбейт.
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Азыркы учурда дээрлик бардык аймактарда кайрылман-этникалык кыргыздарга жер 
тилкелерин бөлүп берүүдө көйгөйлөр жаралып жатат. Жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу органдарынын өкүлдөрү, айыл чарба багытындагы жерлерди башка максатка 
колдонууга берүүгө мораторий киргизилгендигин белгилеп, жердин жоктугун айтып 
жатышат.

Айыл өкмөтүнүн 2013-жылдын 4-декабрындагы №55 чечиминин негизинде, тарыхый 
мекенине көчүп келген этникалык кыргыздарга Мады айылдык округунун аймагынан 
8 га жер бөлүнүп берилген. Бирок, кийинчерээк бул жер Алай районунун Сары-Могол 
айылында жашаган 35 үй-бүлөгө мыйзамсыз бөлүнгөн. Мындай чечим. Мургаб райо-
нунан көчүп келген этникалык кыргыздардан турган комиссия тарабынан кабыл алын-
гандыгын Мады айыл округунун башчысы өз түшүндүрмөсүндө билдирген.

Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаевдин басма сөз кызматынын 
катышуусу менен басма сөз жыйыны болуп өттү. Натыйжада, бул маселе Президент-
тин көзөмөлүнө алынды.

Мындан тышкары, Ош облусунун прокуратурасы тарабынан Мады айылдык округдун 
башчысына жана жер ресурстарын башкаруу боюнча адиске карата Кыргыз Республи-
касынын Кылмыш-жаза кодексинин 305–беренесинин 2-бөлүгү боюнча кылмыш иши 
козголду.

Бул маселеге карата 2016-жылдын 22-мартындагы Ош шаарынын прокуратурасынын 
доосу боюнча Ош шаарынын райондор аралык сотунда соттук териштирүү иши баш-
талган. Азыркы учурда КР Акыйкатчы Аппаратынын кызматкерлери тарабынан соттук 
процесстерге мониторинг жүргүзүлүп жатат.

Чүй облусунда бүгүнкү күнгө чейин бала-бакчалардын жана эски ооруканалардын 
имараттарында жашап жаткан этникалык кыргыздар бар. Мисалы, Кара-Балта шаа-
рында 1993-жылдары Тажикстан Республикасынан көчүп келген 22 үй-бүлө мурдагы 
«Солнышко» бала бакчасында жашашат.

Бүгүнкү күндө бул имарат антисанитардык абалда турат жана капиталдык оңдоону та-
лап кылат. Эгерде, буларга үй куруу үчүн жер тилкелерин бөлүп берсе, алар бала бак-
чанын имаратын бошотууга даяр.
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Корутунду:

Негизинен, «Кыргыз Республикасына көчүрүлүп келген этникалык кыргыздарга мам-
лекеттик кепилдиктер жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамында көрсөтүлгөн 
социалдык кепилдиктер жана жеңилдиктер аткарылып жатат.

Бирок кайрылман-этникалык кыргыздардын бузулган укуктары тууралуу бир топ ма-
селелер бар:

• Кыргыз Республикасында дипломатиялык мекемелерде этникалык кыргыздардын 
иммиграция боюнча иш-чараларга катышуу үчүн, мыйзамдык бекитилген механизм-
деринин жоктугу; 

• Миграция жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын бир нече жолу 
өзгөрүүсү. Ушуга байланыштуу, алардын кызматкерлеринин жана жетекчилердин тез-
тез өзгөрүүлөрү чечим кабыл алууда принциптин жоктугу жана башталган иштин аягы-
на чыкпай калуусу;

• ыйгарым укуктуу органдын этникалык кыргыздардын иммиграциялык маселеси бо-
юнча башка мамлекеттик органдардын иш-аракеттерине макулдашуунун жоктугу; 

• мамлекеттик органдардын иш-аракеттеринин жана милдеттеринин аныктамасынын 
жоктугу;

• өз тарыхый мекенине кайтып жатышкан этникалык кыргыздарга көмөк көрсөтүү бо-
юнча 2008-жылдан баштап мамлекеттик программанын жоктугу;

• этникалык кайрылман-кыргыздарды Кыргыз Республикасынын аймагына оптимал-
дуу көчүрүү механизми социалдык-экономикалык керектөөлөрүн эске алуу менен ка-
ралган эмес;

• чет өлкөлүк жарандарды белгиленген тартипте каттоо катары этникалык кайрылман-
кыргыздарды аларга теңебестен, 10 000 сом айып каралгандыгы;

• жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кайрылмандарга Кыргыз Респу-
бликасынын жарандыгын алганга чейин турак үйлөрдү куруу жана жекече чарбачы-
лык кылуу үчүн акысыз пайдаланууга жер тилкесин бөлүп берүүгө мүмкүнчүлүгүнүн 
жоктугу;

• эгерде аларды кайрадан башка жерге көчүрүү маселеси жаралса, ага мамлекеттик 
кепилдиктердин бар экендиги тууралуу укуктук сабаттуулуктун жоктугу;

• жергиликтүү элдин этникалык кайрылман-кыргыздарды кабыл алууга даяр эместиги 
(адеп-ахлактык, психологиялык, укуктук);

• этникалык кайрылман-кыргыздардын ошол жерге тез арада көнүп кетүүсүнө ар кан-
дай обочолонгон психологиялык себептердин болушу;

• этникалык кайрылман-кыргыздарды статистикалык эсепке алуу иши жетиштүү 
деңгээлде эместиги.
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Сунуштамалар

• Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 
390-беренесине төмөнкү өзгөртүү киргизилсин: “Чет өлкөлүк жарандар жана жа-
рандыгы жок адамдар тарабынан Кыргыз Республикасында болуунун же транзиттик 
өтүүнүн белгиленген тартибинин бузулушу”.

• этникалык кыргыздарга турак-жай үчүн жок дегенде кайрак же түшүмдүүлүгү аз жер-
ден болсо да жер тилкелерин берүү механизмин аныктоо;

 • Тажикстан Республикасынын Мургаб районунан Ош облусунун Кара-Суу районунун 
Мады айылына көчүп келген этникалык кыргыздарга турак жай куруу үчүн жер тилке-
лерин бөлүп берүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буга чейинки чечим-
дерин кайра карап чыгуу;

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Ош облусунун Алай районунун Сары-Могол айы-
лындагы этникалык кыргыздарга Тажикстандын Тоолуу-Бадахшан автономдуу обла-
стынын Мургаб району убактылуу пайдаланып жаткан Кыргыз Республикасынын же-
ринен жер үлүшүн бөлүп берүү маселесин карап чыгуу;

• Баткен облусундагы Бүргөндүдөгү жер иштетүүгө жараса турак-жай куруу үчүн этни-
калык кыргыздарга бөлүштүрүү маселесин карап чыгуу;

• «Кыргыз Республикасына көчүрүлүп келген этникалык кыргыздарга, мамлекеттик 
кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдери боюнча 
башка мамлекеттерде жыш жашаган этникалык кыргыздар арасында маалыматтарды 
таратууда Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык 
өкүлчүлүктөрү өтө көңүл бөлүүлөрү зарыл;

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын ал-
дындагы Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти этникалык 
кыргыздарга Кыргыз Республикасынын жарандыгын өз мөөнөтүндө алуу тартибин 
күчөтүү;

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтү этникалык кайрылман-кыргыздарды жайгаштыру-
удагы негизги иш-чараларды камсыз кылуу;

• Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Улуттук статистика комитети менен бирге Кыргыз 
Республикасына көчүп келген этникалык кыргыздарды статистикалык эсепке алуу үчүн 
тиешелүү индикаторлорду иштеп чыксын.

3.3. МИГРАНТТАРДЫН УКУКТАРЫ

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин маалыматтары боюнча 
Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдө жүргөн мигранттарынын жалпы саны бол-
жолдуу түрдө 750 0001 ашат. Анын ичинде Россия Федерациясында – 663000 жаран. 
ТИМдин маалыматтары боюнча 1992-жылдан тартып 2015-жылдын 1-январына чейин 
500000ден ашуун кыргызстандык жаран РФнын жарандыгын алган. Ошондой эле Ка-
закстанда 114 миң, Түркияда – 15 миң, АКШда 15 миң, БАЭде – 10 миң, Италияда – 10 
миң, Кореяда - 5000, Улуу Британияда - 2000 КР жараны бар.

1 КР ТИМдин 09.02.2017, № 13-025/1435 каты
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Омбудсмен Кубат Оторбаевдин Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри 
Э.Абдылдаевдин дарегине жиберген катында1 чет өлкөлөрдө жүргөн мигрант балдар-
дын саны жөнүндө да суралган. Бул катка “Республиканын сыртында жүргөн Кыргыз 
Республикасынын балдарынын саны жөнүндө маалыматтар жок, анткени мындай 
маалыматтар чет өлкөлөр тарабынан берилбейт, ал эми Кыргыз Республикасынын 
жарандары Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү мекемелериндеги консулдук каттоодон 
балдарын көп өткөрө беришпейт” деген жооп келген. Ошондуктан чет өлкөлөрдө ата-
энелери менен жүргөн кыргызстандык балдардын так саны белгисиз. 

Кыргыз Республикасынын башка өлкөлөрдө иштеген жана окуган жарандарынын 
укуктарын коргоо актуалдуу көйгөй бойдон калууда, анткени мамлекеттик органдар 
тарабынан чечилбеген бир топ маселелер бар. 

ЕАЭБ

2015-жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине (ЕАЭБ) расмий түрдө 
мүчө болуп кирген. Евразия экономикалык биримдигине Кыргызстан, Россия, Казак-
стан, Беларусь жана Армения мамлекеттери кирет. Республиканын биримдикке кошу-
лушу жөнүндө протоколго 2015-жылы 8-майда Орусиянын Москва шаарында Жогорку 
Евразия экономикалык кеңешинин– биримдиктин мүчө мамлекеттеринин башчыла-
рынын отурумунда кол коюлган. 

Каттоо

Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге кошулушу эмгек мигранттарынын жалпы абалына оң 
таасирин тийгизди. ЕАЭБге кошулууда “Кыргыз Республикасынын жарандарынын Рос-
сия Федерациясынын аймагында жана Россия Федерациясынын жарандарынын Кыр-
гыз Республикасынын аймагында 30 күн ичинде милдеттүү каттоосу жок жүрүүлөрүнүн 
тартиби жөнүндө макулдашууга” кол коюлган. Кыргызстандык мигранттар Россиянын 
аймагында 30 күнгө чейин милдеттүү каттоосу жок жүрө алышат. Ошондой эле мурда 
ФМСтин “кара тизмесинде” жүргөн мигранттар 2015-жылдын 10-июлунан 1-ноябры-
на чейинки аралыкта тоскоолдуксуз кирүү жана чыгуу укугун алышкан. Мурда Кыргыз 
Республикасы ЕАЭБге киргенге чейин кыргыз жарандары үчүн Россиянын аймагын-
да милдеттүү каттоосу жок жүрүүнүн мөөнөтү 7 күндү түзгөндүгүн белгилей кетели. 
ФМСтин маалыматтары боюнча 77 000ге жакын кыргызстандык мигрант милдеттүү 
каттоонун эрежелерин бузгандыгы үчүн ФМСтин “кара тизмесине” киргизилген жана 
алардын 49 миңи Россиядан чыгарылган2.

Экинчи артыкчылык – мурда эмгек мигранттары орус тили, Россиянын укук негиздери 
жана тарыхы боюнча сынактан өтүүгө милдеттүү болушса, ЕАЭБге киргенден кийин 
Кыргызстандан барган мигранттар сынактардан бошотулушкан. Ошондой эле Кыргыз-
стандын жарандары экономикалык биримдикке киргенге чейин Россияга чет өлкөгө 
чыгуу паспорту менен гана кире алышкан. Ал эми азыркы учурда Россия Федерация-
сынын аймагына ички паспорт (ID-карта) менен да кире алышат.

1 Акыйкатчынын 30.01.2017, № 07-290 каты
2 Булак - http://theopenasia.net
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Иштөөгө мүмкүндүк алуу

ЕАЭБтин дагы бир артыкчылыгы – бул иштөөгө мүмкүндүк алуунун жол-жоболорунун 
жеңилдеши. Мурун Россиянын миграциялык мыйзамдарына киргизилген оңдоолорго 
ылайык 2015-жылдын 1-январынан тартып бардык эмгек мигранттары РФнын аймагы-
на кирген күндөн тартып 30 күндүн ичинде патент алууга милдеттүү болушкан1. Патент 
бир айга берилип, ай сайын узартылып турган. Бир жылдан кийин патент кайрадан 
жаңыдан алынган. Мигранттар эмгек патентин алуу үчүн медициналык маалымкаттар 
жана камсыздандыруу полиси, орус тили, Россиянын тарыхы жана мыйзам негиздери 
боюнча тестирлөөнүн жыйынтыктары сыяктуу документтерди, миграциялык каттоо-
го тургандыгы тууралуу документтерди, паспорттун нотариаттан өткөрүлгөн котормо-
сун ж.б. бир катар документтерди топтоого мажбур болушкан. Патенттин Москвадагы 
жана Москва облусундагы орточо наркы 4 миң рублди түзгөн. Жогоруда көрсөтүлгөн 
документтерди жол-жоболоштурууга жана алууга кеткен жалпы чыгым 10 миң руб-
лден 15 миң рублди түзгөн. 

ЕАЭБге киргенден кийин Кыргыз Республикасынын эмгек мигранттарына иш берүүчү 
менен эмгек келишимин түзүү гана жетиштүү болуп калды. Бул үчүн алар РФнын 
эмгек мыйзамдарына ылайык документтерди жана алардын Россиянын аймагын-
да жүрүшүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган документтерди тапшырышы зарыл. Эм-
гек келишимин түзүү кызматчынын кадрлар бөлүмүнө катталгандыгын жана бардык 
тийиштүү салыктарды төлөгөндүгүн билдирет. Ушул жерден салык төлөөнү каалабаган 
абийирсиз иш берүүчүлөр мигранттарды эмгек келишими жок жалдап иштетүүнү каа-
лашат, бул коррупциянын жана иш берүүчү менен эмгек мигранттарынын ортосундагы 
пикир келишпестиктерди чечүүдөгү көйгөйлөрдүн өсүшүнө алып келиши мүмкүн экен-
дигин белгилей кетишибиз керек.

Мисалга алсак, айрым мигранттар 2017-жылдын март айында Кыргыз Республикасы-
нын Президенти Алмазбек Атамбаевге Россия Федерациясынын аймагында ала албай 
калган эмгек акыларын алууга жардам берүү өтүнүчү менен кайрылышкан. 

Каирбек Бекботов өз катында “Биз 2014-жылдан тартып 2015-жылга чейин Москва 
облусунун Балашиха шаарындагы Новое Измайлово кичи районундагы “Новострой-
ка” ААКсында курулуш чөйрөсүндө иштегенбиз” деп жазат. Фирманын башкы дирек-
тору - Новиков Виталий Викторович. Бул фирмада КРнын 75 жараны иштегенбиз. Иш 
берүүчүнүн абийирсиздигинен улам 2 109 000 рубль акчабызды ала албай калдык. 
Биз бийлик органдарына жана Москва облусунун губернатору Воробьев Юрий Андре-
евичке да кайрылдык, бирок кайрылуубуз жоопсуз калды. Ал эми 2016-жылы «ООО 
«Дискавери-Групп» фирмасында иштедик. Кыргыз Республикасынын 23 жараны ку-
рулуш-жасалгалоо иштерин жасадык. Фирманын башкы директору - Волкова Нелли 
Михайловна. Биздин бардык документтерибиз – келишим жана кабыл алуу-өткөрүү 
акты бар болчу. Фирманын директору биздин өтүнүчүбүзгө жана мыйзамдуу талап-
тарыбызга карабастан, эмгек акыбызды бербей келе жатат. «Дискавери-Групп» фир-
масы 2016-жылдын 7-ноябрында аткарылган иштерди кабыл алган. Биз бул объектти 
2016-жылдын сентябрь айында тапшырып бергенбиз. Россия Федерациясынын бар-
дык компетенттүү органдарына кайрылдык, бирок ушул күнгө чейин маяналарыбыз-
ды ала албай келе жатабыз. Буга чейинки кайрылууларыбыз тууралуу бардык доку-
менттерди кошо тиркейбиз. «ООО «Дискавери-Групп» фирмасы бизге 1 450 524 рубль 
төлөп бериши керек эле. Бул менин Кыргызстандан келген жумушчулардын жетекчиси 
катары катышып жаткан бир гана учурум. Мекендештерибиз мындан башка да учур-
ларды айтып келишет. Алардын айтуусу боюнча «СК Глобатек» ААК (башкы директо-

1 Булак - http://theopenasia.net
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ру - Драп Сергей Александрович) Кыргыз Республикасынын 47 жаранынын 5 599 000 
рубль акчаларын бербей келет. «Группа-Модуль» ААКсынын башкы директору Бари-
нов Александр Валентинович Кыргыз Республикасынын 117 жаранынын 7 933 400 
рубль маянасын төлөбөй келет. Ал эми РФнын прокуратурасы ар дайым “прокурордук 
чара көрүү үчүн негиз жок” 1 деген жообун берип келет (каттын стилистикасы жана 
орфографиясы сакталды - АИ).

Акыйкатчы институту бул маселе боюнча Россия Федерациясынын Адам укуктары бо-
юнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москальковага курулушчу мигранттарга эмгек 
акыларын төлөп берүүгө көмөк көрсөтүү максатында кайрылган. 

Билим алууга болгон мүмкүндүк

Мигранттардын социалдык-экономикалык чөйрөдө бир катар маселелери бар, бул 
Кыргыз Республикасынын ЕАЭБге кошулушу менен катышуучу өлкөлөрдүн эки жана 
көп тараптуу сүйлөшүүлөрүнүн алкагында этап-этабы менен чечилип келе жатат. Ми-
салга алсак, 2014-жылдан тартып РФнын Билим жана илим министрлигинин “Жаран-
дарды билим берүү мекемелерине кабыл алуу жөнүндө” буйругуна ылайык мигрант-
тарга (ошондой эле башка региондордун жашоочуларына) балдарын Россияда жалпы 
билим берүү мектептеринде жана бала бакчаларда окутууга уруксат берилген эмес. 
Кыргызстандын ЕАЭБге кириши менен мигранттардын балдарына Россиянын мектеп-
теринде жана бала бакчаларында окутууга уруксат берилди. Ошондой эле мигрант-
тардын жергиликтүү бейтапканаларга кайрылуудагы каттоо процесси жеңилдетилди 2.

Социалдык камсыздоо

ЕАЭБнын эмгек мигранттары үчүн дагы бир артыкчылыгы – эми алар иштеген өлкөсүндө 
пенсия ала алышат. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун 
төрагасы Тенизбек Абжапаров парламентте билдирди. Анын айтуусу боюнча, эмгек 
мигранттары үчүн пенсиялар жөнүндө макулдашууга кол коюу күтүлүүдө. Россияда 
көп жылдар бою иштеген кыргызстандыктар Россиядан, ал эми Кыргызстанда иштеген 
россиялык жарандар Кыргызстандан пенсия ала алышат3.

Азырынча кыргызстандык мигранттар пенсияларын өз өлкөсүндө гана ала алышат. Би-
рок алардын иштеп жаткан өлкөсүндө төлөгөн камсыздандыруу төлөмдөрү Кыргыз-
стандын Социалдык фондуна чегерилбейт. Ошондуктан алар иштеген жылдарынын 
негизинде эсептелген пенсияны ала алышпайт. Кыргыз Республикасынын Социалдык 
фондунун төрагасынын маалыматы боюнча жогоруда аталган макулдашуу ЕАЭБге 
мүчө өлкөлөрдүн бардыгы үчүн иштейт.

Бирок бул пенсияны макулдашууга кол коюлган учурдан баштап ЕАЭБге мүчө 
өлкөлөрдө иштеген мигранттар гана ала алышарын белгилей кетүү керек. Макулда-
шууга 2017-жылдын аягына чейин кол коюлары күтүлүүдө4. Бул тууралуу КРнын Со-
циалдык фондунун Тышкы байланыштар, калк, маморгандар жана жарандардын кай-
рылуулары менен иштөө башкармалыгынын башчысы Женишбек Мукамбетов Kloop.
kg порталына билдирген. Анын айтуусу боюнча ЕАЭБге мүчө өлкөлөрдөгү пенсиялык 

1 http://zanoza.kg/doc/354556_v_rossii_rabotodateli_kinyli_kyrgyzstancev_na_17_mln_rybley_obrashenie.html
2 Булак - http://theopenasia.net
3 https://kloop.kg/blog/2017/01/09/soglashenie-eaes-trudovye-migranty-iz-kyrgyzstana-smogut-poluchat-pensiyu-v-
rossii/
4 https://kloop.kg/blog/2017/02/05/trudovye-migranty-iz-kyrgyzstana-smogut-poluchat-pensiyu-v-rossii-no-ne-vse/
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камсыздоонун талаптарынын ар түрдүү болушу макулдашууга кол коюуну кечиктирип 
жатат. Алардын бири - Россиядагы 2015-жылы киргизилген баллдык система. Баллдык 
система боюнча жаш курак боюнча камсыздандыруу пенсиясын дайындоого укук алуу 
үчүн 40 же андан көп пенсиялык баллга ээ болуу керек. Ал эми мигранттар Россияда 
бир жыл иштегени үчүн бир баллга ээ боло алышат. 

Эмгек мигранттары кайсы мамлекеттин жараны болсо, пенсиялары да ошол мамле-
кеттеги банк эсебине чегерилет. “Биздин жаран Кыргызстандагы туруктуу жашаган 
жерине кайтып келет, ошондо ал пенсиясын бул жактан ала алат, Соцфонд Россияга 
билдирме жөнөтүп, биздин жарандардын камсыздандыруу төгүмдөрүн чегерүү жана 
Россияда иштеген убагындагы эмгек стажын эсептөө өтүнүчү менен кайрылат”, - дейт 
Женишбек Мукамбетов1.

Пенсияны Кыргызстандагы жана ЕАЭБдин башка өлкөлөрүндөгү камсыздандыруу 
төгүмдөрүн төлөөнүн эсеби менен эсептөө пландалууда. “Эгерде эмгек мигранты 
Кыргызстандын жараны бойдон калса жана Кыргызстанда эле эмес, Россияда да эм-
гек стажы бар болсо, анда анын пенсиясы бул өлкөлөрдө төлөнгөн камсыздандыруу 
төгүмдөрүнөн куралат”, - деп билдирди Ж. Муканбетов.

1-январдан тартып Кыргызстандан барган мигранттар Россияда милдеттүү медици-
налык камсыздандырууну (ММК) колдоно алышарын белгилей кетели. Бул тууралуу 
2016-жылдын 28-декабрында Евразия экономикалык комиссиясынын расмий интер-
нет сайтында жарыяланды2. 

 ЕАЭБ жөнүндө келишим менен пенсиялык камсыздандыруудан сырткары ЕАЭБнын 
өлкөлөрүндө иштегендерди жана алардын үй-бүлөлөрүн социалдык камсыздоо ал 
иштеген мамлекеттин жарандары үчүн каралган шарттарда жана тартипте ишке ашы-
рыла тургандыгы каралган. Ал эми социалдык камсыздоого милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу кирет. Мурда Армения, Беларусь, Казакстан жана Кыргызстандан 
барып убактылуу иштеген адамдар Россиядагы ММК программасынын катышуучусу 
болуу мүмкүндүгүнө ээ боло алышкан эмес. 

Комиссиянын билдирүүсүндө «Евразия экономикалык комиссиясы ЕАЭБ мамлекетте-
ринен барып иштегендердин Россиянын аймагында медициналык жардамды көрсөтүү 
боюнча укуктардын теңдигин камсыз кылуу боюнча ырааттуу иштерди жүргүздү жана 
мүчө өлкөлөр менен ушул маселе боюнча консультацияларды уюштурду. Тараптар 
ЕАЭБ жөнүндө келишимди сактоо зарылчылыгы боюнча макулдашышты, октябрь ай-
ынын аягында Россия Федерациясы ММК эрежелеринин өзгөрүшү боюнча буйрук чы-
гарды” деп айтылат. 

“Россиянын бул чечимди кабыл алышы менен ЕАЭБ өлкөлөрүнөн барып иштеген он 
миңдеген мигранттар социалдык кепилдиктерди алууда орус жарандары менен бир-
дей укукка ээ болушат” – деп маалымдады ЕЭКнын Ички рыноктор, маалыматташты-
руу, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар боюнча коллегиясынын мүчөсү 
Карине Минасян3.

Ошентип, ЕАЭБ келишиминин катышуучу өлкөлөрү тараптан мыйзамдарды иретке 
салуу жана шайкеш келтирүү, катышуучу мамлекеттердин жарандарынын укуктарын 
теңөөнүн алкагында ырааттуу иштер жүргүзүлүүдө. 

1 https://kloop.kg/blog/2017/02/05/trudovye-migranty-iz-kyrgyzstana-smogut-poluchat-pensiyu-v-rossii-no-ne-vse/
2 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-12-2016-6.aspx
3 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-12-2016-6.aspx
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Акыйкатчынын мигранттардын укуктарын коргоо боюнча иш-
мердиги

2016-жылы мигранттардын укуктарын коргоо максатында Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчы Институту тарабынан бир катар иштер аткарылды. Эки тараптуу мамиле-
лерди жөнгө салуу үчүн бир катар документтерге кол коюлду. Мисалы, Россия Федера-
циясынын Адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова менен 
кызматташуу жөнүндө меморандумга Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы Кубат 
Оторбаевдин Москвага 2016-жылдын 8-ноябрында “Жеке маалыматтарды коргоо” эл 
аралык конференциясына катышуу үчүн барган сапарында кол коюлган. 

Ошондой эле өткөн жылы КР Акыйкатчысы (Омбудсмени) жана Пакистан Федералдык 
Омбудсменинин ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) жана Түркия Омбудсменинин 
ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандумга 2016-жылдын 28-ноябрында 
Түркиянын Стамбул шаарында өткөн иш-чаралардын убагында кол коюлган. Баары-
бызга белгилүү болгондой, меморандум тараптардын милдеттерин көрсөтпөйт, бирок 
абалды жакшыртууга арналган аракеттерди кабыл алууну сунуштайт. Өзгөчө белги-
лей кетүү керек, бул меморандумда тараптар эки өлкөдөгү өздөрүнүн жарандарынын 
укуктарын жана эркиндиктерин коргоого аракет кылышат. 

Ошондой эле Өзбекстандын, Казакстандын, Тажикстандын, Латвиянын, Индонезия-
нын, Япониянын, Молдованын Омбудсмендери, Свердлов облусунун Адам укуктары 
боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Т.Мерзлякова жана Москва шаарынын Адам укуктары 
боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Т.Потяева менен байланыштар жолго коюлуп, натый-
жада конкреттүү жыйынтыктар алынды. 

Биринчи мисал

Мисалга алсак, Омбудсмен Кубат Оторбаевдин кийлигишүүсүнөн кийин “Кордай” че-
гара пунктунда өзгөрүүлөр болду. 2016-жылдын 8-сентябрында кыргыз-казак чегара-
сындагы “Кордай” көзөмөлдөө-өткөрүү пунктуна жеке өзү барып текшерген. Андан 
мурунураак Акыйкатчы Кыргыз Республикасынын Президенти Алмазбек Атамбаев ме-
нен Казакстан Республикасынын Адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Аскар 
Шакировго “Кордай” көзөмөлдөө-өткөрүү пунктундагы катаал шарттарга жана Казак-
стан Республикасынын Чегара кызматынын кызматкерлеринин аракеттерине көңүл 
буруу өтүнүчү менен каттарды жолдогон.

Сентябрь айынын башында Кубат Оторбаев Казакстандагы кесиптештеринен жооп 
алган, анда Аскар Шакиров “мамлекеттер аралык чегарада адам укуктарын коргоо 
боюнча абдан маанилүү маселеге өз убагында көңүл бургандыгы үчүн ыраазычы-
лыгын” билдирген. К.Оторбаевдин катын алары менен Казакстан Республикасынын 
Омбудсмени токтоосуз түрдө Мамлекеттик чек ара кызматына билдирүү жөнөтүп, ал 
эми кызматкерлерин мониторинг жүргүзүү максатында көзөмөлдөө-өткөрүү пункту-
на жөнөткөн. Ошондой эле катта “Азыркы убакта экономикалык интеграциянын өсүп 
жаткан темпине байланыштуу казак тарап биздин өлкө менен болгон чегарасынын 
инфратүзүмүн жакшыртууда. Казакстан Республикасынын Омбудсмени тарабынан 
ыйгарым укуктуу органдарга чегарадан адамдар өтө көп өткөн убакта да алардын 
ыңгайлуу өтүшүн камсыз кылуу, өтүү коридорун кеңейтүү жана күтүү үчүн ыңгайлуу 
жайларды түзүү сунушталган. Аталган иштер башталып аткарылууда”, - деп айтылат. 
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Акыйкатчы көзөмөлдөө-өткөрүү пунктун текшерүү учурунда “Ак жол” (кыргыз тарапта-
гы көзөмөлдөө-өткөрүү пунктунун аталышы) көзөмөлдөө-өткөрүү пунктунун башчысы 
Акыл Асанкулов менен жолугушкан, ал Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара 
кызматы тарабынан жарандардын чек арадан ыңгайлуу жана цивилизациялуу өтүшү 
үчүн бардык аракеттер жасалып жаткандыгын белгиледи. Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысы (Омбудсмени) мамлекеттик органдардын жарандардын, анын ичинде 
туристтердин жана ишкерлердин укуктарын сактоодогу ролунун маанилүүлүгүнө ток-
толду. 

Ошентип, мониторингдин жүрүшүндө Кубат Оторбаев 8-сентябрда өзү чек арадан 
өтүп, Казакстандын Чек ара кызматынын күчтөрү тарабынан көзөмөлдөө-өткөрүү пун-
ктунда жүргүзүлгөн иштерди көрүп, жакшы деп баалады. 
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Жалпылап айтканда, өткөрүү пунктундагы темир тордун бир тарабы алынып, өтүү 
коридору кеңейтилген, күтүү аянтына отургучтар орнотулган. Эң башкысы, мурун 
көзөмөлдөө-өткөрүү пунктунун кабыл алуучу тарабындагы эки терезеде компьютер 
системасы аркылуу документтерди текшерген болгону эки кызматкер иштесе, азыр бу-
лардын саны онго чейин жеткирилип, документтерди текшерүү үчүн кошумча терезелер 
орнотулган. Ошентип, “Кордай” көзөмөлдөө-өткөрүү пунктунун кабыл алуучу бөлүгүнүн 
шарттары жана өткөрүү жөндөмдүүлүгү эки эсе жогорулатылды. Казакстан тараптагы 
“Кордай” көзөмөлдөө-өткөрүү пунктунун күзөтүүчү бөлүгүнүн шарттары жана өткөрүү 
жөндөмдүүлүгү да кошумча терезелерди ачуу жолу менен жакшыртылган. 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) Кубат Оторбаев чек араны 
кесип өтүү учурунда Казакстан Республикасынын “Кордай” көзөмөлдөө-өткөрүү пун-
ктунун башчысы Ержан Ертуганов менен жолуккан жана ал акыркы күндөрү пунктта 
инфратүзүмдү жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлүп жаткандыгын белгилеген. КР 
Акыйкатчысы К.Оторбаев Казакстан Республикасынын Чек ара кызматынын жетекчи-
лигине токтоосуз чара көргөндүгү жана чегарадан өткөрүүдөгү шарттарды жакшыртуу 
боюнча жасаган иштери үчүн ыраазычылык билдирген.

Маалыматтарга караганда, КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев Кыргыз Республикасынын 
Президенти А.Атамбаевге жана Казакстандагы кесиптеши А.Шакировго кат менен кай-
рылгандан кийин Казакстан Республикасынын Чек ара кызматынын жетекчиси Астана-
дан “Кордай” көзөмөлдөө-өткөрүү пунктуна өзү тик учак менен учуп келип, көйгөйлөр 
менен жеринде таанышып, пункттун шарттарын жакшыртуу, темир торду алып салуу 
боюнча тийиштүү тапшырмаларды берген. Ошондой эле анын тапшырыгы менен бул 
чегара учактогуна тартылган кызматкерлердин жеке курамы көбөйтүлүп, документ-
терди текшерүү үчүн кошумча терезелер ачылган.

Жасалган иштердин жыйынтыгында Омбудсмен Кубат Оторбаев Казакстан Республи-
касынын Адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Аскар Шакировго адам укукта-
рын коргоодогу жемиштүү кызматташтыгы үчүн өз ыраазычылыгын билдирген. 

Экинчи мисал

2016-жылдын 3-декабрында Дилноза Джурабаева Екатеринбургдан өз ата-энесине 
кайтып келди. Аны Ош аэропортунан Акыйкатчынын аппаратынын өкүлдөрү жана 
КР ТИМдин кызматкерлери тосуп алышты. Анын ата-энеси Дилнозаны алып келүүгө 
көрсөткөн жардамдары үчүн Тышкы иштер министрлигине, Омбудсмендин аппараты-
нын дарегине ыраазычылыктарын билдиришти. 
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Бул иш Кубат Оторбаевдин жеке көзөмөлүндө болгон. Д. Т. Джурабаеванын тийиштүү 
документтерин берүү маселесин чечүүнү тездетүүгө көмөк көрсөтүү максатында өткөн 
жылдын октябрь айында Кыргызстандын Омбудсмени Өзбекстан Республикасынын 
Адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү У. Мухаммадиевге расмий кайрылуу 
жөнөткөн. Мындан сырткары Өзбекстан Республикасынын Башкы прокуратурасынын 
Жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, коомдун жана мамлекеттин кызык-
чылыктарын коргоо башкармалыгынын башчысы И. Джасимов менен болгон оозеки 
сүйлөшүүсүндө түзүлгөн кырдаал жөнүндө маалымат берилген. Натыйжада Өзбекстан 
Республикасы тараптан РФнын Свердлов облусунун Адам укуктары боюнча ыйгарым 
укуктуу өкүлү Т. Мерзлякованын атына Дилнозанын Өзбекстанда төрөлгөндүгү анык 
экендиги тууралуу маалымкат жөнөтүлгөн. 

Ошентип, омбудсмен институттарынын жана үч өлкөнүн маморгандарынын кызмат-
керлеринин тыгыз кызматташтыгынын жана уюшкан иштеринин натыйжасында Дил-
ноза Джурабаева ата-энесине кайтып келген.

Үчүнчү мисал

Жогоруда айтылгандардан сырткары Акыйкатчы 2016-жылы өрт учурунда каза болгон 
кыргызстандык жарандардын туугандары менен жолугушуу үчүн Москвага шашылыш 
иш сапарга барган. Белгилүү болгондой, 2016-жылдын 27-августунда Алтуфьевский 
шоссесиндеги “Печатный экспресс” кагаз ишканасында кырсык болуп, каза болгон 16 
адамдын 14 Кыргызстандын жараны болгон. Өрттүн келип чыгышына приоритеттүү 
версия катары шамчырактан чыккан өрт себеп болгону айтылууда. Президент Алмаз-
бек Атамбаев каза болгондордун сөөктөрүн Бишкекке алып келүү үчүн учак бөлүп 
берген, ал эми Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков республиканын ТИМ жана 
ИИМине өрттүн бардык жагдайларын аныктоону тапшырган. Кырсык болгон жер-
ге элчиликтин жана КР ИИМдин өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери барган. Ошондой эле 
кыргыз диаспорасы да чара көрүп, жардам берген. Акыйкатчы кырсык болгон жерде 
болуп, каза болгондордун туугандары менен жолугуп, көңүл айткан. Ал Москвага бол-
гон сапарынын алкагында Россия Федерациясынын Адам укуктары боюнча ыйгарым 
укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова менен жолугуп, андан кырсыкка күнөөлүү болгон 
адамдарды объективдүү издөөгө жана жазалоого көмөк көрсөтүүнү өтүнгөн. Кийин 
“Печатный экспресс” ишканасынын негиздөөчүсү камакка алынган

Тыянактар:

КРнын Өкмөтү чет жерде жүргөн мигранттардын саны (750 000) эки облустун калкы-
нын санына барабар экендигин эске алып, бул багытта активдүү жана системалуу иш 
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алып барышы шарт. Кыргызстандын жарандары тыгыз жашаган жана иштеген жер-
лерде шашылыш тартипте чече турган бир катар көйгөйлөр бар. Мындай жерлерде 
- Россия, Казакстан, Түркия, Түштүк Корея, Италия, Улуу Британия жана БАЭнын ири 
шаарларында дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн потенциалын күчөтүү зарыл. КР ТИМ-
ден башка маморгандар чет өлкөлөрдө мигранттар боюнча начар иш алып барышат. 
Биздин жарандар башка өлкөлөрдө убактылуу жүргөн мезгилде алардын коопсузду-
гун сактоо маселесинде укук коргоо органдарынын потенциалын күчөтүү зарыл. 

Жарандардын иштөө үчүн барууга ниеттенип жаткан жери боюнча укуктук билимине 
өзгөчө көңүл буруу керек. 

Ошондой эле КРнын Өкмөтүнө караштуу Миграция кызматынын потенциалын күчөтүү 
зарыл. 

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

1. жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте Миграциялык са-
ясатты аныктай турган өзүнчө мамлекеттик органды түзүү. 

2. КРнын Миграция кызматынын потенциалын (материалдык, адам жана башка ре-
сурстарын) чыңдоо жана күчөтүү. 

3. ЖӨАБ органдары чет өлкөгө иштөө үчүн бараткан жарандарды аныктоо боюнча 
системалуу иштерди жүргүзүү жана аларга укуктук маалымат берүү, бара турган 
өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча иш алып баруу.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине:

Мигранттар тыгыз жашаган мамлекеттерде (өзгөчө Москва, Екатеринбург, Красноярск, 
Самара, Анкара, Анталия, Дубай ж.б. шаарларда) элчиликтин жана консулдуктун кыз-
маткерлеринин штаттык санын көбөйтүү.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик миграция кызматына:

Юстиция министрлиги менен биргеликте мигранттарга акысыз юридикалык жардам-
дарды уюштуруу саясатын иштеп чыгуу.

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине:

1. Министрликтин башка өлкөлөрдөгү КРнын жарандарынын коопсуздугун коргоо-
догу иштерин күчөтүү;

2. Мигранттарга карата түрдүү кылмыштардын алдын алуу максатында көп сандагы 
жарандар жүргөн мамлекеттердеги кесиптештер менен болгон карым-катышын 
жөнгө салуу. 
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3.4. АЯЛДАРДЫН РЕПРОДУКТИВДҮҮ УКУКТАРЫ

Акыркы 5 жыл аралыгындагы энелердин өлүмүнүн көрсөткүчүнүн төмөндөө тенден-
циясы сакталганына карабастан, анын деңгээли дагы деле жогору бойдон калууда 
жана КМШ арасында эң алдыңкы орундарды ээлейт (1,2-сүрөт).

Кыргызстан энелердин өлүмү боюнча постсоветтик мамлекеттер арасында эң жогорку 
көрсөткүчкө ээ – тактап айтканда, ар бир 100 миң аман-эсен төрөгөн аялга 76 эне өлүмү 
туура келет. Бул тууралуу 2015-жылдагы маалыматтардын негизинде Бүткүл дүйнөлүк 
саламаттыкты сактоо уюмунун эксперттери тарабынан түзүлгөн рейтингде баяндалат

№1 сүрөт

№2 сүрөт

 

№2 сүрөттө берилгендей, бул көрсөткүч толкун түрүндө өзгөргөнү байкалат жана жал-
пысынан жогору бойдон калууда. Каралган чараларга карабастан Кыргызстан ЦРТ-5 
кирген ушул көрсөткүчтөрдүн деңгээлин төмөндөтө алган жок. 
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Энелердин өлүмүнүн себептерин көрсөткөн структурада 2014-2015-жылдары бирин-
чи орунда кан агуу (30,2%), экинчи орунда кабылдоо (23,8%) жана экстра гениталдык 
оорулар (22,0%), преэклампсия жана эклампсия (12,7%), ТЭЛА – 4,8%. 1 оорулары бел-
гиленген. 

Аялдарын төрөттөн каза болушун алдын алуу максатында Кыргыз Республикасында 
2010-жылдан бери энелердин өлүмүнүн себептерин талдоо иши жашыруун аудит усу-
лу менен жүргүзүлүп келет. 

Жашыруун аудит медициналык кызмат көрсөтүүдөгү бир катар кыйынчылыктарды 
аныктап берди, анда саламаттыкты сактоо тармагынан көз каранды себептер менен 
катар эле энелердин социалдык-экономикалык жактан коргоосуз калган учурлары да 
белгилүү болгон; андан тышкары калктын тышкы жана ички миграциясы; гендердик 
зордук-зомбулук; эрте куракта эне болуу; кош бойлуулук жана төрөттөн кийинки мез-
гилдеги ден соолукка коркунуч келтирген белгилер тууралуу аялдардын жана үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн кабардар болбогондугу; медициналык жардамга кечигип кайрылуу сы-
яктуу көйгөйлөр бар2. 

КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин)3 буйругунун негизинде республикадагы 
төрөт үйлөрүнө акысыз жана коопсуз төрөттү камсыздоо жаатындагы аялдардын 
репродуктивдүү укуктарынын сакталышы боюнча инспекциялоо жүргүзүлгөн. 

Мониторингдин жүрүшүндө бир катар укук бузуулар аныкталып, алардын негизинде 
үч Көңүл буруу актысы жазылган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Акыйткат-
чысынын (Омбудсменинин) «Акысыз жана коопсуз төрөттү камсыздоо жаатындагы 
аялдардын репродуктивдүү укуктарынын сакталышы» тууралуу атайын баяндамасы 
даярдалган. 

Жогоруда аталган атайын баяндамада энелердин өлүмү көйгөй катары комплекстүү 
мүнөзгө ээ экени, аны иштеп жаткан бардык мекеме уюмдар аралык кызматташуунун 
негизинде чечүү зарылдыгы негизги корутунду катары белгиленген. 

Мамлекеттик медициналык кызмат көрсөтүү тутумунун тажрыйбасы пациенттердин 
талабына толук жооп бербейт, мисалы, бейтаптардын дарыгерди тандоо укугу эске 
алынбайт. Пациенттердин ушул сыяктуу укуктарын жүзөгө ашыруунун механизмдери 
да иштелип чыккан эмес, ошол себептүү медициналык кызмат көрсөтүү мыйзамын 
дагы өркүндөтүү маселеси бар. 

Өз кезегинде алдыда «Репродуктивдүү ден соолуктун 2015-жылга чейинки стратегия-
сынын» ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү жана ушул жаатта жаңы стратегия 
кабыл алуу милдети турат. 

1 http://oromo.kg/, http://gamapserver.who.int/gho/interactive_charts/mdg5_mm/atlas.html
2 Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин биздин катка болгон жообу. №04-1 / 1-9564 
08.05.2016-ж.
3 КР Акыйкатчысынын 2016-жылдын 23-майдагы 01-3 №92 буйругу
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Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

1. Медициналык-социалдык тобокел топторуна контрацептикалык каражаттарды 
мамлекеттик сатып алуу маселесин карап көрүү. Контрацептикалык каражаттарды 
мамлекеттик бюджеттин жана саламаттыкты сактоо уюмдарынын алгачкы меди-
циналык-санитардык жардамы үчүн белгиленген ММКФ каражаттарынын эсеби-
нен сатып алуу механизмин иштеп чыгуу жана камсыздоо. 

2. Медициналык уюмдардын инфратүзүмүн башка министрликтер менен коорди-
нациялоо жана сектор аралык кызматташтык аркылуу биргелешкен күч аракеттер 
менен жакшыртуу (ЖӨБО, ЖМА ж.б.у.с.)

3. Төрөгөн энелерге керектүү гигиеналык каражаттарды сатып алуу үчүн мамлекеттик 
бюджеттен кошумча каражаттарды бөлүп берүү мүмкүнчүлүгүн караштыруу.

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине:

1. Калктын аялуу катмарына таандык кош бойлуу аялдардын социалдык кызматтар-
га жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу максатында алар тууралуу маалымат чогултууну 
камсыздоо (тышкы жана ички мигранттар, айыл жергесинде жашаган аялдар, до-
кументтери жок кош бойлуулар, жалгыз бой аялдар, көп балалуу энелер, жакыр 
үй-бүлөлөрдүн мүчөлөрү). 

2. Туруктуу негизде пациенттерден медициналык кызмат көрсөтүүлөрдүн аялуу жак-
тарын аныктоо үчүн анонимдүү сурамжылоо жүргүзүү. 

3. «Репродуктивдүү ден соолуктун 2015-жылга чейинки улуттук стратегиясынын» 
ишке ашырылышына мониторинг жүргүзүү, балдардын, өспүрүмдөрдүн жана аял-
дардын, ошондой эле, репродуктивдүү ден соолук маселелери боюнча жаңы стра-
тегия/программа иштеп чыгууну карап чыгуу.

4. Жергиликтүү коомчулукка жана эмгек мигранттарынын арасында төрөт курагын-
дагы аялдарга басым жасоо менен кош бойлуулук, төрөт жана төрөттөн кийинки 
мезгилдеги медициналык кызматтар толугу менен медициналык камсызданды-
руу тутумунун эсебинен боюнда бар аялдардын полиси боюнча төлөнөрү тууралуу 
кеңири түрдө маалымат берүү.

5. Төрөт үйлөрүндөгү мыйзамсыз сый акы, сүйүнчү ж.б. акчалай төлөмдөрдү алуунун 
алдын алуу максатында төрөт үйлөрүнүн медициналык кызматкерлеринин ара-
сында, төрөгөн аялдардан ар кандай акча чогултуп алуулардын мыйзамсыздыгы 
тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл, ошондой эле, андай аракеттерге 
бөгөт коюулушу керек. 

6. Төрөт курагындагы аялдарга мыйзам тарабынан кепилденген «Дарыгерди тандоо 
укугун» жүзөгө ашыруу тутумун Мамлекеттик кепилдиктер программасы менен 
айкалыштыкта иштеп чыгуу. 
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7. Өзүнчө категориядагы аялдарга (социалдык аялуу топторго) зааранын бактероло-
гиялык курамы, антибиотиктерге сезгичтигин аныктоо сыяктуу жана башка баасы 
кымбат турган анализдерден акысыз өткөрүү мүмкүнчүлүгүн түзүү маселесин ка-
рап көрүү.

8. ҮДБ, ҮДТ, ФАП жана мектептерде болочок энелер арасында жаш курактарына жа-
раша жыныстык тарбия берүү, үй-бүлөнү коопсуз пландаштыруу, кош бойлуу жана 
төрөгөн аялдардын туура тамактануусу, жашоо мүнөзү тууралуу маалыматтык-үгүт 
иштерин күчөтүү.

9. Уюмдарга медициналык-социалдык тобокел топтор категориясындагы кардарлар 
үчүн контрацептикалык каражаттарды сатып алууга жана бөлүштүрүүгө экинчи 
деңгээлдеги уюмдардын катышуу мүмкүнчүлүгүн түзүүнү карап көрүү. 

10. Төрөт курагындагы аялдардын оорулары тууралуу бирдиктүү электрондук маалы-
мат базасын түзүү. 

11. Аборт жол жобосун жөнөкөйлөтүү 

12. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун 
2017-2018-жылдардагы «Ден-соолук» улуттук программасын жүзөгө ашырууну 
колдоо максатында эл аралык уюмдар тарабынан энени жана баланы коргоо ком-
понентин каржылоону узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүү.

3.5. АЯЛДАРДЫН ЭМГЕККЕ БОЛГОН УКУКТАРЫ

Аялдардын жана балдардын эмгек укуктарын сактоо

Эмгек адамдын жашоо тиричилигин камсыздоонун негизги жана үзгүлтүксүз шарты 
болуп саналат. Ал эми мамлекет тарабынан кепилденген эмгектин жагымдуу жана 
ыңгайлуу шарттары, бардык эмгектик ченемдердин толук сакталышы, социалдык-эм-
гектик өнөктөштүк мамилелер жалпысынан экономиканын жана коомдук маданият-
тын өнүгүүсүнө оң таасир тийгизет. 

Эмгекке болгон укук Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл 
аралык пакты, Балдарга карата кодулоонун баардык түрлөрүн жоюу жөнүндөгү кон-
венциясы, БУУ баланын укугу жөнүндөгү конвенциясы сыяктуу бир катар эл аралык 



79

келишимдер жана улуттук мыйзамдар тарабынан таанылган жана Кыргыз Республи-
касынын 2013-2017-жылдар аралыгындагы Туруктуу өнүгүүнүн улуттук стратегиясына 
камтылган. 

Акыйкатчы Аппаратынын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү тарабынан үч жыл аралыгында 
жарандардын эмгек укуктарынын сакталышына мониторинг жүргүзүлүп келет. Эмгек 
укуктарынын сакталышы боюнча кырдаал тууралуу корутундулар жана сунуштама-
лар КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) «2014/2015-жылдары КР адамдын жана 
жарандардын укуктары менен эркиндигинин сакталышы» боюнча жылдык баяндама-
сында камтылган, ал бүгүнкү күнү да маанилүү болуп турат. 

Буга байланыштуу 2016-жылы Акыйкатчынын «Аялдар менен балдардын эмгек укук-
тарынын сакталышы» жөнүндө атайын баяндамасы даярдалган. 

Баяндамада «уруксаат берилген» жумуш түрлөрүнүн балдар аткара алган жана бал-
дар эмгегин эксплуатациялоонун чегин так ажыратуунун негизги факторлорун аныктоо 
үчүн балдарды эмгек ишмердүүлүгүнө тартуунун айрым аспектилери чагылдырылган. 

Баяндаманы даярдоодо Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы тигүү цехтерине 
жүргүзгөн мониторингдин жана ар кыл изилдөөлөрдүн материалдары колдонулду, 
ошондой эле, Омбудсмен Институтуна келип түшкөн эмгекти коргоо боюнча арыз-
даттануулардын кыскача мүнөздөмөсү жана Эл аралык эмгек уюму менен бейөкмөт 
уюмдар жүргүзгөн ар кыл көз карандысыз изилдөөлөрдүн жыйынтыктары камтылды.

Андан тышкары тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын статистикалык 
жана расмий маалыматтары бар. Ал эми Балдардын ишке жайгашуулары боюнча кыр-
даалды баяндоо үчүн Улуттук статистика комитетинин 2014-2015-жылдардагы балдар 
эмгеги жөнүндөгү экинчи изилдөөсүнүн жыйынтыктары колдонулду.1

Баяндаманын негизги максаты – аялдардын жана балдардын эмгек укуктарынын сак-
талышына мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-
рынын, ошондой эле, жалпы коомчулуктун көңүлүн буруу. Эмгек укуктарын коргоонун 
учурда иштеп жаткан механизмдерин чыңдоо. Эмгек укуктарын улуттук жана эл ара-
лык мыйзам ченемдерине ылайык укуктук жөнгө салуу жол жоболорун өркүндөтүү 
болуп саналат. 

Кыргызстандын профсоюздар федерациясы, КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык 
жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы тарабынан алынган 
маалыматтарды талдоодо, көз карандысыз «Опора»2 профсоюз уюму менен биргелик-
те жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы боюнча негизги эмгек укуктарын бузуулар 
катары төмөндөгүлөр белгиленген: 

1. Жазуу жүзүндөгү таризделген эмгек келишимдеринин жоктугу3. 

2. Эмгек келишимдерин тариздөөнүн жоктугу.4. 

3. Ченемден ашык акы төлөнбөгөн ишке тартуу (белгиленбеген жумуш убактысында).5 

4. Эс алуу жана майрам күндөрү жумуш иштөөгө мажбурлоо.6 

1 “Кыргызстандагы иштеген балдар. Балдар эмгегин изилдөө, 2014-2015-жылдар” УСК
2  2014-жылы Кыргыз Республикасында адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы жөнүндө КР Акый-
катчысынын баяндамасы, 193-б.
3 КР Эмгек кодекси, 351-берене
4 КР Эмгек кодекси, 357-берене
5 КР Эмгек кодекси, 174-берене
6 КР Эмгек кодекси, 175-берене
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5. Кызматкерлердин ар-намысын жана адамдык беделин кемсинтүү. 

6. Жумуш берүүчүлөр тарабынан эмгекти коргоо жана техникалык коопсуздук шарты 
сакталбайт. 

7. Социалдык-пакеттердин жана камсыздандыруунун жоктугу.

8. Жылдык жана акы төлөнүүчү эмгек өргүүлөр каралган эмес.1 

9. Кызматкерлерди туруктуу жумуш ордунан убактылуу жумушка негизсиз түрдө ко-
торуу (Жумуш туруктуу жана келечектүү мүнөздө болсо дагы шашылыш жана өтө 
кыска мөөнөттүү эмгек өргүүлөрүн түзүү). 

10. Кош бойлуулук боюнча өргүү берилбейт. 

11. Балага кам көрүү боюнча өргүү жумуш ордун сактоо менен берилбейт (мындай 
укук бузуу өзгөчө жеке менчик ишканаларга мүнөздүү көрүнүш). 

12. Гендердик теңчилик сакталбайт (мындай мыйзам бузуулар жумуш берүүчү ишке 
алууда кызматкерлерди жыныстык белгилер боюнча кодулоо кылган жеке ишка-
наларга мүнөздүү көрүнүш). 

13. Кооптуу жана ден соолукка зыяндуу эмгек шартында иштегендерге компенсация-
лар жана жөлөк пулдар төлөнбөйт.

14. Ошондой эле, ишканаларга жана мекемелерге эркин кирип чыгууга тоскоолдук 
жаратуу аркылуу профсоюздук уюмдардын ишмердүүлүгүнө жолтоо кылуу факты-
лары да бар. 

Балдар эмгегине тартылган балдардын саны 2014-жылы 414 миң 246 баланы түздү.

Ошол эле учурда кооптуу балдар эмгегине тартылган балдардын санынын бир кыйла 
өсүшү байкалат – 2007-жылдагы 12,5 пайыздан 2014-жылга карата 18,6 пайызга чей-
ин жеткен. Ошентип, балдар эмгегинин кооптуу түрлөрүнө тартылган балдардын саны 
2007-жылга салыштырмалуу 93 миңге көбөйгөн жана 2014-жылы 276 миң 218 балага 
жеткен. 

Балдар эмгегинин көйгөйү жана аялдардын эмгек укуктарынын сакталашы Кыргыз-
стан үчүн актуалдуу маселе болуп кала берүүдө. 

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

Кыргыз Республикасынын төмөнкү укуктук-ченемдик актыларына өзгөртүү киргизүү:

Кыргыз Республикасынын «ишкерлердин укугун коргоо жөнүндөгү» мыйзамынын 
24-беренесин «ишкер эмгек жөнүндөгү мыйзамда каралган тартипте кызматкерлер-
дин эмгек укугун сакташ керек» деген бөлүк менен толуктоо. 

1 КР Эмгек кодекси, 116-берене
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а) Администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодекстин «Эмгек мыйзамын буз-
ганы үчүн айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү» тууралуу 69-беренесиндеги «ондон жый-
ырмага чейинки эсептик көрсөткүч» деген бөлүктү «отуздан элүүгө чейинки эсептик 
көрсөткүч» деген сөз менен толуктоо. 

б) 72-беренени «Жумушка эмгек келишими жок алуу 50 эсептик көрсөткүчтөн 80 эсеп-
тик көрсөткүчкө чейин аминистрациялык жоопкерчиликке тартылат» деген сүйлөм 
менен толуктоо.

КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 6-ноябрындагы №533 «Ишкердик субъектилерине 
текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жана ишкердик объектилерин текшерүү жүргүзүүгө 
укуктуу ыйгарым органдардын тизмесин аныктоо жөнүндөгү» токтомуна жана ин-
спекторлорго эмгектин жана анын шарттарын коргоо боюнча алдын ала билдирүүсүз 
текшерүүгө мүмкүндүк берген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 
6-ноябрындагы №533 токтому менен бекитилген «Ишкердиктин субъектилерине 
текшерүү жүргүзүү жөнүндө жобого» тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү. 

Жеке ишканаларда иштеген жарандардын укугун жана эркиндигин коргоого көзөмөлдү 
күчөтүү максатында аймактык шартты эске алуу менен мамлекеттик инспекторлордун 
санын көбөйтүү зарыл

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 2-июлундагы №314 «Жашы он се-
гизден төмөн адамдарды жумушка алуу тыюу салынган оор жана зыяндуу шарттагы 
өндүрүш жана кесиптердин тизмеси жөнүндөгү» токтомуна ЭЭУ №182 Конвенциясы-
нын талабына ылайык өзгөртүү киргизүү. 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү ми-
нистрлигине:

1.ЭЭМ №183 Конвенциясын ратификациялоо үчүн КР ЖК тиешелүү документтерди да-
ярдоо. 

2.2016-2018-жылдарга карата балдарды эң начар эмгек түрлөрүнө тартуунун алдын 
алуу боюнча мекемелер аралык иш-чаралар планынын аткарылышына мониторинг 
жана баалоо жүргүзүү, ошондой эле, Балдарды социалдык жана укуктук коргоо боюн-
ча координациялык кеңештин жыйынында кароо. 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги-
не:

1. Бардык орто жана жогорку окуу жайларынын окуу программасына «эмгек укугу» 
сабагын киргизүү.

2.Аныкталган ченемдик мөөнөт боюнча жалпы билим берүүчү системадан четтеп кал-
ган балдардын билим алууга жеткиликтүүлүгүн камсыздоонун механизмин иштеп чы-
гуу. 
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Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин 
алдында кечки/сырттан окуу үлгүсүндөгү класстарда (топтордо) 
жалпы билим берүүчү (топтордо) кечки (мөөнөттүк), сырттан оку-
уну уюштуруу жөнүндөгү жобону бекитүү. 

«Жалпы билим берүү мекемелеринде балдарга кошумча билим берүү жөнүндөгү 
убактылуу жобонун» киргизилишине мониторинг жүргүзүү. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана 
техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына 
жана Кыргыз Республикасынын Профсоюздар федерациясына:

1. Гендердик факторду эске алуу менен эмгек мыйзамдарынын сакталышына система-
луу түрдө мониторинг жүргүзүү.1

2. Эмгекке болгон укук жөнүндө жана гендердик теңчилик темасы боюнча калктын 
маалымдуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтык-агартуу программаларын даярдоону 
жүзөгө ашыруу.

3. Балдар эмгегинин кесепеттери жөнүндө калктын маалымдуулугун жогорулатуу үчүн 
маалыматтык-агартуу программаларын даярдоону жүзөгө ашыруу.

КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-июнундагы №391 токтому менен бекитилген Турмуш-
тук оор кырдаалда калган балдарды жана үй-бүлөлөрдү аныктоонун тартиби тууралуу 
жобонун 7-бөлүмүнүн пункттарын ишке ашыруунун алкагында мекеме аралык өз ара 
байланышты күчөтүү. 

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине:

Көмүскө экономиканы кыскартуу боюнча иштерди күчөтүү.

3.6. КОДУЛООНУН КАЙЧЫЛАШКАН ТҮРЛӨРҮНӨ ДУУШАР 
БОЛГОН АЯЛДАРДЫН УКУКТАРЫНЫН САКТАЛЫШЫ

Кайчылашкан басмырлоолор ар кандай себептерден улам келип чыгат, бири-бири ме-
нен биригип өз ара жалпы терс таасирин тийгизүүнү күчөтөт. 

Баңги заттарды колдонгон адамдардын (БЗКА) болжолдуу саны 25 000 түзөт, алардын 
ичинен 12% - аялдар2 болуп саналат. Ошол эле учурда, эксперттик анализди карасак, 
аялдардын үлүшү 203 - 304% га чейин деп баа беришет.

1 ЭЭУ Конвенциясына ылайык энени коргоонун 5 элементи бар: 1. Кош бойлуулук жана төрөт боюнча өргүү берүү; 
2. Акчалай жөлөкпул жана мед.жардам; 3. Жумуш ордунда ден соолукту коргоо; 4. Жумуш орду менен камсыздоо 
жана кодулоого жол бербөө; 5. Баланы эмизүүнү уюштуруу.
2 КРда бангизаттарды сайынган адамдардын саны. - Б: 2014
3 UNODC. 2004. Substance abuse treatment and care for women: case studies and lessons learned. New York. - стр.5. 
4 Bringing State Commitments to Gender Equality into Action: Addressing the Needs of Women Who Use Drugs. - INWUD. 
- April 2016.
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2016-жылы «Кыргызстанда СПИД Чыгыш-Батыш Фонду» КФ алты шаарда 800 БЗКАнын 
катышуусунда изилдөө1 жүргүзгөн, анын 137 (17%) - аялдар. Сурамжылоонун жыйын-
тыгында БЗКАнын укуктары бузулуп, туш тараптан ар кандай кодулоолорго дуушар 
болушаарын билдиришти, алсак, 625 (78%) адам милиция кызматкерлери тарабынан 
басмырлоого кабылышат, респонденттердин (77% эркектер жана 70% аялдар). 

Милиция кызматкерлери тарабынан БЗКАнын укук бузууларынын негизги түрлөрү: 
90,5% негизсиз камакка алууга жана текшерилүүгө туш болгон; 22% (141 адам) мый-
замсыз заттар, анын ичинен 53%, - героин менен отургузулган; 75% айланасындагы-
ларга карата каршы, жалган көрсөтмө берүүнү талап кылышкан; 35% айла жоктон жа-
сабаган кылмыштарды моюндарына алышкан. Болгону 9% өздөрүнүн укуктарынын 
бузулушуна жол беришкен эмес.

Банги заттарды колдонгон көпчүлүк аялдар эркектер тарабынан физикалык, психо-
логиялык, экономикалык жана сексуалдык зордукка дуушар болушат, бул тууралуу 
“Крылья Надежды2” долбоорунун катышуучулары билдиришти. 2014-2016-жылдар-
дын аралыгында эркек өнөктөштөрү тарабынан 33%дан 52%га чейин жыныстык зом-
булук көбөйгөн. Мындай зордукка кабылган аялдар жардам сурап чанда кайрылышат: 
2016-жылы болгону 6%ы гана милицияга кайрылган; 61%ы ар кандай себептер менен 
тартынуудан, ишенбестиктен жана кайда кайрылууга маалыматы жоктугунан улам эч 
жакка кайрылышкан эмес. 

ЛГБТ3 - коомчулугу: Кыргызстанда ЛГБТ коомчулугунда аялдардын санына изилдөөлөр 
жүргүзүлгөн эмес. Дүйнөлүк изилдөөлөр боюнча4, гомо жана бисексуал багытындагы 
адамдар чоң адамдардын жалпы санынын 1-2%ын түзөт. 

2014-жылдын март айында Кыргыз Республикасында «салттуу эмес сексуалдык мами-
лелерге карата оң мамилени калыптандырууга»5 жаза карала турган мыйзам долбоору 
демилгеленген, ошонун себебинен, ЛГБТ коомчулугуна зордук-зомбулуктар күчөгөн.

Эксперттердин берген баалары боюнча мыйзам долбоору КРнын Конституциясынын 
бир катар беренелерине жана адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыз-
даган (ЛГБТ жарандарынын) баалуулуктарга каршы келээрин белгилешкен. 

1 «СПИД менен ооругандардын алдын алуу” Жобосу- AFEW. - 2016
2 “Крылья Надежды ” долбоору Бишкек жана Ош шаарларында 2014-жылдан бери иштейт
3  ЛГБТ лесбиянкалар, гейлер, бисексуалдар жана трансгендерлер
4 Gary J. Gates, Williams Distinguished Scholar. How many people are lesbian, gay, bisexual, and transgender? - April, 2011.
5 Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө (КР Кылмыш-жаза кодек-
сине, КР Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө Кодексине, “Тынч чогулуштар жөнүндө”, “Массалык маалы-
мат каражаттары жөнүндө” КР Мыйзамдарына) http://kenesh.kg/ky/draftlaw/122027/show
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ЛГБТ-коомчулугуна милиция кызматкерлери кабыл алына элек мыйзам долбоорун 
иш жүзүндө кабыл алынган мыйзамдай колдонушуп, алардын сексуалдык багытта 
жүргөндүгүн, гендердик ким экенин жана иш чөйрөсүн туугандарына айтабыз деп кор-
кутушуп, акча талап кылышат. 

Бир катар коомдук кыймылдар ЛГБТ адамдарга карата жек көрүүнү күчөтүшүп, от жа-
гышат. 2016-жылы КТРКнын «Ой-ордо» программасынан ЛГБТ маселесине арналган 
телеберүү көрсөтүлгөн. Ушул берүүдөн кийин, «Намыстуу кыргыз жигиттер гейлерге 
каршы» кыймылы «Биз гейлерге каршыбыз»-деген ураан менен акция уюштурушкан.

2016-жылы «Калыс» жана «Кырк-Чоро» топторуна каршы сот иши улантылды, анткени 
алар 2015-жылы «Лабрис» КУнун иш-чараларына чабуул жасашкан. 7 ай мурун «Бей-
баштык» беренеси боюнча кылмыш иши козголгон, сот иши дагы эле улантылып жатат.

Көбүнчө жынысын ооштургандарга карата зордук-зомбулук эпизоддору көп болот. 
Жынысын аялга ооштурган секс-кызматкер эки эркек кардар тарабынан катуу зом-
булукка дуушар болгон – анын тишин сындырышып, сабап, башына баштык кийгизи-
шип, шаардын сырт жагына алып барып сууга чөктүрүүгө аракет жасашып, аягында ал 
жерден качып кетишкен. Кокусунан өтүп бара жаткан адам жабырлануучунун денесин 
суудан көрүп калып, кызды суудан аман алып чыккан. Бул ишти сот карап, КРнын Кыл-
мыш-жаза кодексинин беренелери боюнча 12 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажы-
рата турган шартта күнөөлүүлөрдү 2 жылга түрмөгө камаган. 

Аял секс-кызматкерлердин саны 7100 болуп саналат 
(2013-изилдөөдө)1.

2016-жылдын 14-июнунда Бишкек ШИИБнын “тазалоо” деп аталган иш-чарасына 
байланыштуу 2016-жылы секс-кызматкерлердин абалдары олуттуу начарлады. КРда 
секс-кызматкерлердин иши кылмыштык ишке да, административдик ишке да кирбейт. 
Бирок ШИИБнын кызматкерлери секс-кызматкерлерине жаза АЖжКнын башка бере-
нелери менен каралат деп ачык эле айтышат.

Бишкек ШИИБнин кызматкерлери бат-бат рейддерди жүргүзүп турушат. Мисалы, ми-
лиция кызматкерлери жарандардан секс-кызматкерлерин укуктарын бузуу менен 
билдирбей сүрөткө тартып алып, алардын сүрөттөрүн берүүсүн суранышат. 

2016-жылдын 9 айында «Шах Айым» КУ Бишкектен, Оштон, Жалал-Абаддан милиция 
кызматкерлери тарабынан зомбулук көрсөтүлгөн жана укуктары бузулган 284 учурлар-
ды каттаган. Белгиленген укук бузуулар: рейддерде милициялар опузалап акча талап 
кылышат (88), мыйзамсыз камакка алышат (79%), шантаж кылышат (77%), камакка 
алуу учурунда укуктарын түшүндүрүшпөйт (68%), уят сөздөрдү жана ыплас аракет-
терди колдонушат (46%). Милиция көп (75-80%) учурларда акча алгандан кийин секс-
кызматчыларды бошотушат.

Ошто секс-кызматчыларга каршы уюштурулган жаш адамдардын жигердүү тобу алар-
ды ачык эле көчөдөн сабап, кийимин сыйрып алып, камерага тарткан учурлар кездеш-
кен. Ушундай бир учурда милиция жакын эле туруп, көрүп турса да, эч кандай чара 
көрүлгөн эмес. Секс-кызматчылар атайылап өлтүргүлө дешип, ачуулары келип, арыз 
жазуудан да баш тартышкан.

1 КРда секс-кызматындагы аялдардын саны – М-Вектор, Б.:2014.
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Азыркы учурда Кыргызстанда кризистик борборлорго кызмат көрсөтүүчү мамлекеттик 
бирдиктүү стандарттардын жоктугунан аялдар ар кандай кайчылаш кодулоонун кур-
мандыктары болуп жатышат. Өздөрү гендердик зомбулуктун курмандыктары болуп 
жатышса да, кызмат көрсөтүүлөрүн четке кагышпайт.

КРнын Конституциясынын 13-беренесинин 3-бөлүгүндө “Кыргыз Республикасында 
бардык адамдар мыйзам жана сот алдында бирдей. Эч ким теги, жынысы, расасы, 
улуту, тили, туткан дини, саясий жана диний ынанымдары үчүн же жеке жана коомдук 
мүнөздөгү кандайдыр-бир башка жагдайлар боюнча басмырланып, эркиндиги жана 
укугу кысымга алынбайт”-деп, көрсөтүлгөн.

Жыйынтыгы

БЗКА, ЛГБТ коомчулугуна жана секс-кызматкерлерге карата стигманын жана кодуло-
онун деңгээли жогору, мындай көрүнүш милиция кызматкерлери жана мамлекеттик 
кызматкерлер тарабынан да адам укуктарынын бузулушуна жана аларды кодулоого 
алып келет. 

Бул топтордун зордук-зомбулукка кабылышы жана адам укуктарынын бузулушунда, 
укук коргоо органдарына арыз берген учурда да тийиштүү деңгээлде каралбайт. 

Ушул топтор көп мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыратылышкан, же укуктук жардам, антикри-
зистик жардам жана саламаттыкты сактоо мекемелеринде кызмат алуудан бир кыйла 
чектелишкен.

Сунуштамалар:

2015-жылга карата CEDAW жана CESCR Комитеттеринин сунуштары ишке киргизилсин.

КРнын ЭСӨМ, ЮM Жогорку Кеңеши - «салттуу эмес сексуалдык мамилелерге карата оң 
мамилени калыптандыруу тууралуу» кодулоочу мыйзам долбоорун чакыртып алыш-
сын;

КРнын Башкы прокуратурасына, ИИМ, ЭСӨМ - милиция кызматкерлери тарабынан 
секс-кызматчыларга карата зомбулук мониторингин жүргүзгөндөргө көзөмөл меха-
низмдери түзүлсүн;

КРнын ССМ, ЭСӨМ, ИИМ - баш калкалоочу жай, жыныстык жана тукум улоо ден со-
олук, укуктук жардам көрсөтүү чөйрөсүндөгү кызматтар кодуланбай турган абалга 
жетүүлөрүн камсыз кылсын;

КРнын ЖК, Өкмөтү, ЮМ, ЭСӨМ, ИИМ, ССМ – кайчылашкан кодулоонун түрлөрүнө ду-
ушар болгон аялдарга тең укуктар менен мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу боюнча ча-
раларды көрсүн;

КРнын Өкмөтүнө, ЮМ, ЭСӨМ, ССМ, ИИМ – кызмат көрсөткөн кризистик борборлорго 
кодулоого каршы бөлүгүн камтыган мамлекеттик стандарттар иштелип чыксын жана 
кабыл алынсын.
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3.7. ҮЙ-БҮЛӨДӨГҮ ЗОРДУК-ЗОМБУЛУКТАР

Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер боюнча алган милдеттенмелери-
нин бири аялдарга карата кодулоонун бардык түрлөрүн жоюу1 жана анын ичинде үй-
бүлөлүк зомбулуктан коргоону камсыз кылуу жөнүндөгү иш-чаралары жеткиликтүү 
деңгээлде аткарылбай келе жатат.

Акыркы эки жылды алып талдоодо 2014-жылга караганда 2015-жылы үй-бүлөлүк зом-
булук 258 учурга көбөйгөн, бирок ошол эле учурда козголгон кылмыш иштери бешке 
кыскарган. Убактылуу кайтаруу ордери 739 көп берилген. 

Таб.№1 Үй-бүлөлүк зомбулук2

жыл
Үй-бүлөлүк 
зомбулук 
катталган

Убактылуу 
кайтаруу 
ордери 
берилген

Үй-бүлөлүк 
зомбулуктун 
кесепетинен 
кылмыш иши 
козголуп, сотко 
жөнөтүлгөн

Администрациялык 
жоопкерчиликке 
тартылгандардын саны

2014 3100 2619 243 1624
2015 3358 3358 238 2381

Ал эми учурдун талабы менен 2003-жылдын 25-мартында кабыл алынган №62 «Үй-
бүлөдөгү зордук-зомбулуктан социалдык укуктук коргоо жөнүндө» Кыргыз Республи-
касынын мыйзамына мониторинг жүргүзүү аны дагы кошумча иштеп чыгуунун зарыл-
дыгын көрсөттү. 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын «2015-жылы Кыргыз Республикасында 
адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышы жөнүндө» 
жылдык баяндамасында «Үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жөнүндө» жаңы мыйзам 
иштеп чыгуу жана кабыл алуу сунушталган3. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчы Институту тарабынан «Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулуктан коргоо жана сак-
тоо жөнүндө» Жогорку Кеңештин депутаттар тобу тарабынан иштелип чыккан мыйзам 
долбооруна сунуштамалар жолдонгон4.

2016-жылдын 10 айында Акыйкатчы Институтуна 26 жаран арыз менен кайрылган. 
Аталган арыз даттанууларды талдоодо төмөндөгүлөр аныкталган. 

Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулукка учураган жарандардын укуктук сабаттуулугунун 
төмөндүгү. 

1 Аялдарга карата кодулоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө конвенция. Балдар укуктары жөнүндө конвенция.
2 «2015-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышы 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Акыйтачысынын (Омбудсменинин) баяндамасы 91-бет.
3 «2015-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин сакталышы 
жөнүндөө» Кыргыз Республикасынын (Омбудсменинин) баяндамасы 97-бет.
4 Чыг.11-2185, 2016-ж.11-июль.
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Мисалы: Акыйкатчы Институтунун Баткен облусунун өкүлчүлүгүнө И.К. кайрылып 
өзүнүн күйөөсүнө карата чара көрүүнү суранган. Өкүлчүлүк ички иштер органдарына 
кайрылып, коргоо ордерин алууга көмөк көрсөткөн.

Үй-бүлөдөгү зордук-зомбулукка учураган жарандардын арыздары белгисиз себептер-
ден улам Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан иш козгоодон баш 
тартуу чечимдери кабыл алынып, зомбулук көрсөткөн адамдар мыйзам чегинде жаза-
сын албай келген учурлар аныкталган. 

Мисалы: Акыйкатчы Иститутуна М.К1. жолдошу С.Э. менен он беш жылдан бери чогуу 
жашап, системалык түрдө үй-бүлөлүк зордук-зомбулук көрүп келгени боюнча арызына 
Сокулук РИИБнын тергөө бөлүмү кылмыш ишин козгоодон баш тарткандыгы маалым 
болду. Аталган маселе боюнча Акыйкатчы Институтунун кийлигишүүсүнүн негизинде 
Сокулук райондук прокуратурасы тарабынан кылмыш иш козгоодон баш тартуу токто-
му жокко чыгарылып, материал кошумча текшерилүүдө. Учурда Көңүл буруу актысы 
жолдонгон.

Белгисиз себептерден улам үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук көргөн жарандардын кыл-
мыш иштеринин териштирүлүүсү создуктурулууда.

Мисалга: А.Ж.2 күйөөсү С.Т. тарабынан системалык түрдө зомбулукка кабылган жана 
2016-жылдын 4-апрелинде өзгөчө катуу сабаганы боюнча соттук медициналык каро-
одон өтүп иш козголгон. Бирок эки айдан кийин кайра комиссиялык экспертиза дай-
ындалып, окуя болгон учурда чыгарган дарыгерлердин корутундусу эске алынбастан, 
тескери чечим чыгарылганына А.Ж. катуу капаланган. Ички иштер министрлигинин 
маалыматы боюнча териштирүү иштери азыркы учурга чейин жүрүп жатат. Арыз Акый-
катчы Институтунун көзөмөлүндө.

Үй-бүлөлүк зордук-зомбулук боюнча кылмыш иштери сот органдары тарабынан кара-
луусу создуктурулуп жатат. 

Үй-бүлөлүк зордук-зомбулукка дуушар болгон жарандар квалификациялуу психолог-
дун жардамына муктаж, бирок ушуга чейин бир дагы мамлекеттик кризистик борбор 
жоктугу баардыгыбызга маалым. 

Иш жүзүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы Институтуна үй-бүлөлүк зордук-зом-
булуктан жапа чеккен көйгөй боюнча кайрылгандарга «Сезим» кризистик борборуна 
бекер психологдун жардамын алуусу үчүн көмөк көрсөтүп, жөнөтүп жатабыз.

Акыйкатчы институтунда үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан коргоо бөлүмү жогорудагы 
көйгөй менен артыкчылыктуу негизде иш алып барат.

Ал эми учурда Акыйкатчы Институту тарабынан 2015-2017-жылдарга Кыргыз Респу-
бликасынын гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы-
нын3 алкагында гендердик зомбулуктун алдын алуу, аныктоо, жооп кайтаруу, меди-
циналык, социалдык, юридикалык жардам көрсөтүү жана реабилитациялоо боюнча 
кызмат көрсөтүү стандарттарын жана мекемелер аралык координациялоо аракетте-
ринин механизмин иштеп чыгуу жөнүндөгү жумушчу топто иш алып барылууда. Анда 
Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, ички иштер министрлиги, саламаттыкты 
сактоо министрлиги жана башка жогорудагы план боюнча жооптуу деп табылган ат-

1 20.04.2016-ж. К-508 
2 10.06.2016 -ж. Ж-713 
3 «2015-2017-жылдарга Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улут-
тук планы» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 20-ноябрында №786 токтому менен бекитилген. 
18-бет.
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каруучулар менен биргеликте иш жүрүп жатат. Натыйжада жогоруда коюлган талапка 
ылайык тийиштүү мекемелер тарабынан укуктук ченемдик актылар иштелип чыккан, 
бирок кабыл алына элек.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы Институтунун 2016-2020- жылдар-
га өнүгүү стратегиясында үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан коргоо жана алдын алуу ба-
гытында бир нече аткарылуучу иштер белгиленген жана Институттун алдында гендер 
тармагы боюнча иш алып барган мамлекеттик эмес уюмдардан турган коомдук кеңеш 
түзүү пландаштырылууда. 

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине:

Жогорку Кеңештин депутаттар тобу тарабынан демилгеленген «Үй-бүлөдөгү зомбулук-
тан коргоо» мыйзам долбоорун кабыл алуу.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

Үй-бүлөдөгү зомбулуктан коргоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруучу ыйгарым 
укуктуу органды аныктоо. 

Ошол эле учурда жогоруда аталган мыйзам долбоору кабыл алынгандан кийин аны 
ишке ашыруу үчүн бюджеттен акча каражатын бөлүү.

3. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112, КР ИИМ түз 
байланышы боюнча үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулукка дуушар болгондордун ча-
лууларын кабыл алуу системасын жогорулатуу. Жапа чеккендерге тез жардам берүү 
максатында тийиштүү мамлекеттик органдар менен атайын байланыш процедурасын 
аныктоо.

4. Мамлекеттик социалдык заказда үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулуктан жапа чек-
кендерге укуктук, психологиялык, социалдык, реаблитациялык кызмат көрсөтүү боюн-
ча атайын лот белгилөө.

5. Мамлекеттик социалдык заказда үй-бүлөдөгү зордук-зомбулукка күнөөлүү жаран-
дардын жүрүм-турумун оңдоо боюнча атайын лот жарыялоо.

Үй-бүлөдөгү зомбулуктан жапа чеккендерге комплекстүү жана ыкчам жардам берүү 
максатында Саламаттыкты сактоо, Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин, 
укук коргоо органдарынын жана атайын кризистик борборлор ортосундагы кызматта-
шуу алкагында иштелип чыккан укуктук ченемдик актыларды кабыл алуу.

Жогоруда аталган мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөндөй гендердик жана үй-бүлөдөгү 
зордук-зомбулуктун алдын алуу боюнча системалуу иш-чараларды жүргүзүү.

Жогоруда көрсөтүлгөн жаңы мыйзамдын иштөөсүнө мониторинг жүргүзүү.
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3.8. ДЕН СООЛУГУНУН МҮМКҮНЧҮЛҮГҮ ЧЕКТЕЛГЕН АДАМ-
ДАРДЫН УКУКТАРЫ

Адамдын жана жарандын Конституциялык укуктарынын жана эркиндигинин кор-
голушуна карата парламенттик көзөмөл жүргүзүү ыйгарым укугу жүктөлгөн Кыргыз 
Республикасынын Акыйкатчы Институту Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу жана мамлекеттик бийлик органдары тарабынан ден соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын (мындан ары ДМЧА) укуктарынын сакталышы 
боюнча инспекциялоо жүргүздү. 

Инспекциялоонун максаты Кыргыз Республикасындагы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген жарандарга карата мамлекеттик саясатты жана анын абалын изилдөө бол-
гон. Ошондой эле, КР ЖК ДМЧА укугу тууралуу токтомдорунун бийлик органдары тара-
бынан аткарылышын көзөмөлдөө эле. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы бардык жарандарга социалдык жактан кол-
доого жана коргоого кепилдик берет. Ал эми ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
жарандар дагы - Кыргыз Республикасынын толук укуктуу жарандары.

Анын үстүнө ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар мамлекет тараптан 
өзгөчө көңүл бурууга муктаж. ДМЧА карата кандайдыр бир кодулоо болушу мүмкүн 
эмес. 

Учурдагы мыйзамдардын көз карашы менен алганда мамлекет ДМЧЖ укуктарын кор-
гоонун туруктуу механизмин түздү. Бирок Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
кайра кароону жана белгилүү бир өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кылган бир катар 
укуктук кемчиликтер орун алган. 

Кыргыз Республикасынын «Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укук-
тары жана кепилдиктер жөнүндөгү» мыйзамынын 47-беренесине ылайык ден соолу-
гунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана мүмкүнчүлүгү чектелүү мүчөлөрү бар 
үй-бүлөлөр үй шартын жакшыртууга муктаж болсо Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарында аныкталган тартипте каттоого алынат жана турак-жай менен камсыздалат. 
Ошондой эле, социалдык тейлөөнүн стационардык мекемелеринде жашаган жетим 
жана ата-эне камкордугунан ажыраган ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар 
18 жашка толгондон кийин турак жай менен кезексиз негизде камсыздалышы керек. 

Бирок бүгүнкү күндө мамлекет турак жай көйгөйүн чечүүгө тийиштүү деңгээлде көңүл 
бурбай жатат. Республикалык бюджеттин эсебинен калктын социалдык жактан ая-
луу катмарына жана анын ичинде ДМЧА үчүн турак үйлөрдү курууга акча каражатта-
ры бөлүнбөйт. Мамлекеттик турак жай программасы ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген жактар үчүн жеткиликтүү эмес, майыптарга социалдык турак жайларды 
бөлүштүрүүнүн механизми жөнгө салына элек. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 16-сентябрындагы №422-р буй-
ругу менен майыптардын укугу жөнүндөгү БУУ Конвенциясы жактырылган жана ал 
документке 2011-жылдын 21-сентябрында кол коюлган. Бирок бүгүнкү күндө Кыргыз 
Республикасы ДМЧА укуктарынын негизги стандарттарын, ал укуктарды камсыздоо 
боюнча мамлекеттин жана башка тараптардын милдеттерин аныктаган аталган кон-
венцияны ратификация кыла элек.
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Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалы-
матына ылайык жумушчу топ1 тарабынан майыптар жөнүндөгү Конвенциянын ченем-
дерин жүзөгө ашыруу боюнча иш-чаралар планынын долбоору иштелип чыккан. План 
200 дөн ашык иш-чаралардан турат. Жүргүзүлгөн эсептөөлөргө ылайык, ДМЧА шарт 
түзүү үчүн жалпысынан 30 167 741,54 миң сом акча керек болот, анын чыгымдарынын 
эң ири бөлүгүн 23 520 000,0 миң сом социалдык турак жайларды курууга жумшалчу 
каражат, ал эми жеткиликтүү чөйрө түзүү үчүн 1 574 952,8 миң сом талап кылынат.

Жогоруда көрсөтүлгөн чыгымдарды бир нече жылга, мисалы 10 жылдан ашык уба-
кытка бөлүштүрсө мамлекеттик бюджет ал көрсөтүлгөн сумманы таба алат. Эгерде 
майыптардын укугун коргоо чараларына жогоруда айтылган сумма бүгүнкү күнү жум-
шалбаса, анда эртеңки күнү мындан дагы көбүрөөк каражат тартууга туура келет. 
Анткени Кыргызстандагы майыптуулуктун өсүшүндө ДМЧА өз алдынча жашап иштөө 
мүмкүнчүлүгүнө жете албай, мамлекеттин мойнундагы жүк бойдон кала берет. 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы Институту жүргүзгөн инспекциялоонун жыйын-
тыгы көрсөткөндөй, мамлекеттик органдардын жана калктын ДМЧА карата мамиле-
си медициналык жана кайрымдуулук мүнөзүнө көбүрөөк жакын. Ал эми окутуулар 
бир гана атайын мектептерде жүргүзүлөт. Анда да белгилүү гана кесиптерге даярдык 
жүрөт.

Ал эми майыптардын укугу тууралуу конвенцияга кол коюлгандан кийин биздин мам-
лекетте ДМЧА бардык жарандар менен бирдей укуктарга ээ болот. 

Майыптардын укуктары жөнүндөгү БУУ Конвенциясынын 28-беренесинде алардын 
жетиштүү жашоо деңгээлине жана социалдык коргоого карата укуктары жазылган. 

1 КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин 2015-жылдын 8-июнундагы №28 буйругуна ылайык 
түзүлгөн.
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Жетиштүү жашоо деңгээли жетиштүү тамактануу, кийим, турак жай менен камсыз бо-
лууну камтыйт. Майыптарды социалдык коргоону камсыздоо чаралары төмөнкүлөр 
болуп эсептелет: 

- социалдык коргоо жана жакырчылык масштабын кыскартуу программаларына 
жеткиликтүүлүк; 

- Мамлекеттик турак жай программасына жеткиликтүүлүк.

ДМЧА тарабынан Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине) түшкөн 
арыздарды талдоо көрсөткөндөй, калктын социалдык жактан аялуу катмарына жана 
ДМЧА үчүн курулган турак жай аянттарынын өтө аздыгына нааразы болгон жарандар-
дын саны өсүп бара жатат. 

И.А1 аттуу жарандан түшкөн арызда айтылгандай, анын уулу 1-топтогу майып экени-
не карабастан мамлекет тарабынан анын турак жай шартын жакшыртуу боюнча иш 
жүргүзүлбөй жатат. Бишкек шаарынын Ленин райондук администрациясынан алынган 
маалымат боюнча, И.А чындап эле турак жай куруу үчүн жер тилкесин алуу боюнча 
№883 кезекте турат. Бирок ДМЧА үчүн жөнөкөйлөтүлгөн жол жоболордун жоктугунан 
анын кезегин алдыга жылдырууга таптакыр мүмкүн эмес.2

Кыргыз Республикасында ДМЧА саны 2015-жылы 172 769 кишини түздү. Алардын ичи-
нен 28 200ү балдар3.

Инспекциялоонун жүрүшүндө Акыйкатчы Институтунун тиешелүү бөлүмүнүн кызмат-
керлери Республикалык протездик-ортопедиялык ишканага барышкан. ДМЧА реаби-
литациялоо борборунун дарыгерлери менен маектешүүдө төмөндөгүлөр аныкталган: 

1. Майыптык алуудан кийин жарандарга бардык протездер акысыз берилет. Дене ор-
ганы ампутация болгондон кийин адам алты айлык мөөнөттө каттоого турат. Бул уба-
кыт майыптын адаптация болушу жана жеке психологиялык даярдыктан өтүүсү үчүн 
берилет. 

2. Бир тарапка жол кире акысы республикалык бюджеттен төлөнөт. Буга протез алганы 
келген айрым жарандар нааразы. Алар жол киреси эки тарапка тең төлөнүүсүн каала-
шат. 

3. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынан башка аймактар Бишкекке карагандык-
тан көчмө бригадалардын сапары уюштурулган. Алар жылына бир жолу кыдырып чы-
гышат. Протездик-ортопедиялык буюмдарды жасаган ишкананын Ош филиалында 35 
адис эмгектенет.

4. Ишкананын имараты толугу менен талапка жооп берет. Анда жүк ташуучу жана 
жүргүнчү лифттери иштейт (майып арабада отурган жарандар жана замбилде алынып 
келинген бейтаптар үчүн), ошондой эле пандустар да жасалган. 

5. ДМЧА реабилитациялоо борбору 50 орунга эсептелген. Борбордо эс алуу жана теле-
визор көрүү бөлмөсү, компьютердик бөлмө, кол өнөрчүлүк курстары каралган. Реаби-
литациялык борборго келген ДМЧА анда медикаментоздук реабилитация, магнитоте-
рапия, жекече дене тарбия жана парафиндик аппликация кызматын алышат.

1 Кириш№396, 2016-жыл,24-март
2 Бишкек ш.Ленин райадм.каты.кириш.47-13,2016-ж.26-апрель.
3 КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жообу. чыг.№12-3967, 2016-ж.24-ноябрь.
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Жогоруда аталып өткөн Республикалык протездик-ортопедиялык ишканасы жана 
ДМЧА реабилитациялоо борбору ДМЧА үчүн тиешелүү шарттар сакталган саналуу 
мамлекеттик мекемелер болуп эсептелет.

Өкүлчүлүктүн маалыматы боюнча республикадагы көпчүлүк мекемелер пандустар ме-
нен жабдылган эмес, кыймыл көп көчөлөрдө сигналдык светофорлор жок. Мисалы, 
Жалал-Абад шаардык мэриясынын маалыматы боюнча шаардагы имараттардын жана 
курулуштардын 80% пандустар менен жабдылган. Бирок карап көргөндө алардын 
көпчүлүгү тиешелүү талаптарга туура келбей турганы аныкталды. Ушундай эле кырда-
ал башка облустарда да бар. 

Ошентип, инспекциялоонун жыйынтыгы республика боюнча ДМЧА инфратүзүмдүк 
жана транспорттук коммуникация объектилерине жеткиликтүүлүк укугу сакталбай 
жатканын көрсөттү. 

Мыйзам майыптыгы бар баардык адамдарды бирдей деңгээлде коргой албайт. «Ара-
кетке жөндөмсүздүк» категориясындагы психикалык жактан оорулуу адамдар коду-
лоого көбүрөөк кабылат. Мисал алсак, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын 
(Омбудсменинин) Чүй өкүлчүлүгү тарабынан инспекциялоо убагында Чүй облусун-
дагы психоневрологиялык социалдык-стационардык мекемелердин имараты жана 
корпустарынын шарты абдан төмөн деңгээлде экени аныкталган, аларды оңдоо талап 
кылынат. Бөлмөлөрү суук, жылытуучу жабдуулар эптеп эле жылымык абалда. Ал эми 
пациенттер жылуу кийимчен жүрүшкөнү белгилүү болду

Корпустардын, бөлмөлөрдүн жана эс алуу бөлүмүнүн санитардык абалы каралбай кал-
ган. Шейшептер жок, төшөнчүлөр эски, кир абалда. Эс алуу бөлмөсүндө жерге салы-
нуучу килемдер жок. Санитардык түйүндөрү киши карагыс, көңүл иренжиткен абалга 
келген. Ашканасынын полуна бетон төшөлгөн бойдон калган. 

Инспекциялоонун жүрүшүндө бейтаптар жылуу кийим-кечектердин жоктугуна, чала 
тоют тамактанууга арызданышкан. Ден соолугунун абалы орточо бейтаптар үчүн бош 
убактысын өткөрүү боюнча иш-чаралар уюштурулган эмес. Эң эле кыжырды келтирген 
факт катары аталган мекемелердин биринде мончо жоктугу аныкталган. Ар бир корпу-
ста бирден гана душ бөлмөсү бар. Ал эми жалпы 199 кишинин 4 душта жуунуп жетише-
ри дагы шектенүүнү жаратат. ДМЧА реабилитациялоо үчүн бөлмөлөр жана жабдуулар 
жок. 

Корутундулар

Адамдар үчүн көчөлөрдө тоскоолдуксуз жүрүүсү камсыздалган эмес, жол боюндагы 
бордюрлардын бийиктиги курулуш ченемдеринен бир нече эсе бийик жасалган; уна-
алардын жүрүү тилкеси менен жөө адамдар өткөөлү/тротуарлар кесилишкен жерлер-
де жол жээгинин деңгээлин төмөндөтүү жок, ал эми көптөгөн дүкөндөр, дарыканалар 
жана башка мекемелер пандустар менен жабдылган эмес;

• жасалган пандустардын майыптар үчүн коркунучтуулугу эң кеңири таралган көрүнүш 
катары болуп калды, анткени алар тиешелүү курулуш ченемдери сакталбай курулган 
(мисалы, кескин бурулуштар менен);

• майып араба менен жүргөн кишилердин жолуна талкаланган жолдор жана тротуар-
лар да тоскоолдук кылууда, алар аркылуу коштогон адамдын жардамысыз өз алдынча 
өтүү майыптар үчүн кооптуу десек болот; 



93

• автоунаа жолунан жөө адамдар өткөөлү аркылуу өтүү жана жер алдындагы 
өткөөлдөрдүн шарты эң кооптуу тобокелчилик бойдон калууда. Себеби, алардын 
көпчүлүгү дагы деле болсо көрүү жана угуу мүмкүнчүлүгү чектелген кишилердин кооп-
суздугу жана айлана-чөйрөдө туура багыт алуусу үчүн атайын үн белгилери бар свето-
форлор, багыттоочу тосмолор жана тактилдик маалыматтар менен жабдылбай келет.

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине:

1. Майыптардын укуктары жөнүндө Конвенцияны ратификациялоону карасын.

2.Турак жайларды куруу жаатында саясатты иштеп чыгуу жетиштүү турак жайга кара-
та укуктарды ишке ашыруу боюнча эл аралык милдеттенмелерди аткаруу көз карашы 
менен каралууга тийиш.

3.Турак жай кодексине ылайык калктын аялуу катмары катары ДМЧА турак жайларды 
куруу жана үйлөрдү берүүнүн тартибин жөнгө салуучу бир катар мыйзамдык актылар-
ды иштеп чыгуу жана кабыл алуу.

4. ДМЧА турак жайынан ажырап же үй алуу укугун жоготкон учурларда коргоого алуу-
нун, ошондой эле, алардын жетиштүү турак жайга укугун жүзөгө ашыруу шартын кам-
сыздоо боюнча программаны кабыл алуу зарыл. 

5. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин колдоосу 
менен үй-жайсыз калган ДМЧА үчүн социалдык баш калкалоо жайларынын тармагын 
түзүү.

6. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башка-
руу органдары менен биргеликте ДМЧА башка жарандар менен тең укуктуулугу туура-
луу кабардар болуусу үчүн кеңеш берүүчү кызматтарды көрсөтүү. 

7. Атайын лифттерди жана пандустарды ж.б.у.с. жардамчы каражаттарды камсыздоо 
аркылуу майыптардын имараттарга жана батирлерге жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу 
үчүн адистешкен интернаттарды турак жай стандарты боюнча куруу тартибин жөнгө 
салган мыйзам актыларын иштеп чыгуу жана кабыл алуу. 

8. ДМЧА укуктарына тиешелүү чечимдерди ДМЧА өздөрүнүн катышуусуз кабыл албоо 
тууралуу майыптардын укугу жөнүндөгү Конвенциянын башкы принцибин дайыма 
жана туруктуу негизде пайдалануу. 

9. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине, Токмок 
шаарынын мэриясына №2 мекемеге кыска убакыт ичинде мончо жана ашкана куруу 
маселесин карап көрүү сунушталат. 
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4-БӨЛҮМ. БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫ

4.1. ООР ШАРТТА ЖАШАГАН БАЛДАРДЫН УКУКТАРЫ

Дүйнөлүк коомчулук таанып кабыл алган жана Кыргыз Республикасы ратификация-
лаган БУУнун балдар укугу жөнүндөгү Конвенциясында жарыялангандай, балдардын 
укугун коргоо үчүн атайын механизмдер зарыл. 

Бүгүнкү күндө жашы жете электердин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо ма-
милелерин жөнгө салуу, балдардын укуктарын жана кызыкчылыгын коргоо жана сак-
тоо жаатында иштеп жактан 80ге жакын укуктук ченемдик актылар бар. 

Кыргызстандагы балдардын укугун жана кызыкчылыктарын коргоонун негизги мыйза-
мы катары 2006-жылдын 7-августунда Кыргыз Республикасынын «Балдар жөнүндөгү» 
кодекси кабыл алынган, бирок ал балдар укуктарын коргоо жана сактоо көйгөйлөрүн 
мыйзам чегинде толук чече алган жок. 

Бирок бизди аталган кодексти дагы өркүндөтүүнүн үстүндө жана анын ченемдерин иш 
жүзүнө ашыруунун механизмдерин иштеп чыгуу боюнча узак мөөнөттүү жана көп күч 
талап кылган иш күтүп турат. 

Кыргыз Республикасынын «Балдар жөнүндөгү» кодексинин 24-31-беренелеринде тур-
муштук оор кырдаалда калган балдарды коргоо тутумунун органдары жана алардын 
функциялары аныкталган.

КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин буйругу менен Акыйкатчы Аппараты тарабынан 
жергиликтүү мамлекеттик органдарга, балдар иштери боюнча 21 комиссияга жана 6 
облустагы ар кандай үлгүдөгү 22 балдар мекемесине турмуштук оор кырдаалдагы бал-
дар менен иш алып баруусу боюнча мониторинг жүргүзүлгөн.

Жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгы көрсөткөндөй, балдар иштери боюнча ко-
миссиялардын ишмердүүлүгүндө турмуштук оор кырдаалда калган балдарды коргоо 
боюнча ийгиликтүү тажрыйбалары, ошондой эле, балдарды коргоо тутумуна кирген 
органдардын натыйжасыз иш-аракеттеринин мисалдары дагы бар. 
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Анализ үчүн төмөндөгүдөй көрсөткүчтөр колдонулган: 

1) жыл башынан бери мониторинг жүргүзүү убагына чейинки аралыкта өткөрүлгөн 
жыйындардын саны; 

2) Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө кодексинде жана Балдар иштери боюн-
ча комиссиялар тууралуу типтүү жободо аныкталган ченемдердин жана жол жоболор-
дун сакталышы1; 

3) комиссиялардын чогулушун чакырууга себеп болгон балдардын жана үй-бүлөлөрдүн 
негизги көйгөйлөрү; 

4) оор турмуштук кырдаалда калган балдарды коргоо боюнча мамлекеттик органдар 
тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжалуулугу;

5) Балдар иштери боюнча комиссиянын ишиндеги кыйынчылыктар.

Балдар иштери боюнча 21 комиссиянын онунда өз жыйындарын сейрек гана өткөрө 
турганы аныкталды, алар оор турмуштук кырдаалда калган баардык эле балдардын 
иштерин карай беришпейт. 

Ал эми балдар иштери боюнча 7 комиссия иштерди кароонун мөөнөтүн бузушат (Бал-
дар иштери боюнча комиссиялар тууралуу типтүү жобонун 19-беренесинде - материал 
келип түшкөн учурдан 10 күн ичинде каралары белгиленген). 

Балдар иштери боюнча 6 комиссияда алардын чогулуштарынын жыйынтыгы жана ка-
был алынган чечимдер боюнча жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын ток-
томдору жок, балдар иштери боюнча дагы 2 комиссияда жыйындардын протоколу да 
жок болуп чыкты. 

Талас облусундагы балдар иштери боюнча комиссиялардын дээрлик бардыгында, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бекитилген Балдар иштери 
боюнча комиссиялар тууралуу жобосу жок2. 

Балдар иштери боюнча 17 комиссиянын балдар тууралуу берген статистикасына ылай-
ык, мамлекеттик органдардын балдарды коргоо тутумунун кызматкерлери турмуштук 
оор кырдаалдагы балдарга кайсы категориядагы балдар кошулаарын дайыма эле жак-
шы түшүнө бербесин билүүгө болот.

Статистика боюнча турмуштук оор кырдаалда калган балдардын катарына интернат 
үлгүсүндөгү балдар мекемесинде жашап жаткан балдар киргизилбейт. Мамлекеттик 
органдардын балдарды коргоо тутумунун кызматкерлери турмуштук оор абалдагы 
балдарды мекеменин имаратына жайгаштыруу менен анын көйгөйү чечилди деп 
эсептешет. Мындай мекеме негизи эң айласыз чара катары болушу керек жана тез 
арада баланын үй-бүлөлүк чөйрөсүн калыбына келтирүүгө кадамдар жасалууга тийиш. 

1 Балдар иштери боюнча комиссия жөнүндө КР Өкмөтү тарабынан 2015-ж.24-декабрда бекитилген типтүү жобо 
№878. Сайтта: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98261
2 “Балдар жөнүндө” Кодекстин 5-статьясына ылайык.. турмуштук оор кырдаалда турган балдар - ата-энелеринин 
көзөмөлчүлүгүсүз калган балдар, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар, мыйзам менен чатагы бар, зом-
булуктун жана кылмыштын курмандыгы болуп саналган балдар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдө жашаган балдар, 
иштеген балдар, көзөмөлсүз балдар, кароосуз балдар, түзүлгөн жагдайлардын натыйжасында турмуш-тиричилиги 
объективдүү бузулган, чыр-чатактар жана өзгөчө кырдаалдар чөлкөмдөрүндөгү балдар, ошондой эле көрсөтүлгөн 
жагдайларды өз алдынча же үй-бүлөнүн жардамы менен жеңип өтө албаган балдар;
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Ошондой эле, турмуштук оор кырдаалдагы балдардын статистикасына ден соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары киргизилбей 
калышы толук мүмкүн.

Изилдөөгө алынган мезгилде балдар иштери боюнча комиссиялар тарабынан жашы 
жете электерге карата жасалган катаал мамилелер тууралуу каралган иштердин саны 
абдан эле аз (республикадагы 6 облус боюнча 7 иш). 

Баткен шаарынын балдар иштери боюнча комиссиясы 1 ишти караган, Ысык-Көл об-
лусунун Ак-Суу районунда балдарга ырайымсыз катаал мамиленин 3 учуру, Түп райо-
нунда - 2, Нарын шаарында -1 иш каралган. 

Мисалы, Лосева Людмила, жашы жете элек эне жана жетим кыз. Жалал-Абад облусу-
нун ИДН кызматкерлери аны рейд убагында табышкан. Ошол учурда ал кош бойлуу 
болгон, эч жерде окучу эмес. Жалал-Абад облусунун Үй-бүлөнү жана баланы колдоо 
бөлүмүнүн жана ИИБ өкүлдөрү тиешелүү иликтөө жүргүзбөй туруп эле, аны Ош шаа-
рындагы балдар үйүнө тапшырып салган. Аталган факт боюнча жашы жете элек кыз 
менен жыныстык катнашка барган жаранга карата укуктук баа берилген эмес.

Лейлек районунун Балдар иштер боюнча комиссиясын, Балдарды коргоо бөлүмүнө 
мониторинг жүргүзүүдө Лейлек районунда жашаган 1999-жылы туулган жашы жете 
элек К.С. Курбаналы аттуу жаран тарабынан зордукталганы аныкталган. Бул факт бо-
юнча жашы жете элек кыздын атасы К.К. Лейлек райондук ИИБ арыз менен кайрылган.  

Бирок арызды кароонун жыйынтыгында ИИБ тергөөчүсү курамында кылмыш жок 
деген негизде кылмыш ишин козгоодон баш тарткандыгы тууралуу токтом чыгарган. 
Соттук-медициналык жана башка экспертизалар дайындалган эмес. Райондун проку-
ратурасы жашы жете электерге сексуалдык зомбулук көрсөтүүнү иликтөөнүн үстүнөн 
көзөмөл жүргүзгөн эмес. Зомбулукка туш болгон кызга психологиялык жардам зарыл, 
бирок, Лейлек району боюнча бир дагы психолог адис жок экен.    

Мындан тышкары, ири райондук калктуу конуштарда кошумча реабилитациялык бор-
борлорду ачуунун зарылдыгы белгиленген. 



97

Мисалы: Бүгүнкү күнү Сузак райондук Социалдык өнүгүү башкармалыгынын Балдарды 
коргоо бөлүмүнүн кызматкерлери айласыз кырдаалдан улам ташталган  же ата-эненин 
камкордугунан ажыраган балдарды ылайыктуу балдар мекемелери аныкталганга чей-
ин өздөрүнө алууга аргасыз болушууда

Турмуштук оор кырдаалдагы балдарга каржылык жардамдарды алдын ала карашты-
руу зарыл (мектеп формасын, канцелярия товарларын сатып алуу ж.б.у.с). Мамлекет-
тик бийликтин жергиликтүү органдары оор кырдаалда жашап жаткан балдар жана 
үй-бүлөлөр боюнча статистика жүргүзөт, бирок алар тиешелүү жардам көрсөтүүгө 
мүмкүнчүлүгү жок, анткени алар өздөрү дотацияда отурушат. 

Баткен облусу боюнча мониторинг көрсөткөндөй оор турмуштук кырдаалдагы үй-
бүлөлөрдүн саны 3957 түзөт, Сүлүктү шаарында – 39, Баткен районунда – 48, Кадамжай 
районунда – 6 жана Баткен шаарында – 6 үй-бүлө бар

Мониторинг мэриялар алдындагы балдарды коргоо жана үй-бүлөнү социалдык 
өнүктүрүү бөлүмдөрү менен балдар иштери боюнча комиссиялардын чабал аракетин 
көрүүгө мүмкүндүк берди, бул турмуштук оор кырдаалдагы балдардын көйгөйлөрүң 
чечүүгө терс таасирин тийгизет. 

Мониторингдин жыйынтыгы боюнча Омбудсмен Кубат Оторбаев тарабынан Кыргыз 
Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине тиешелүү кат 
жөнөтүлдү. Алынган жооптор боюнча турмуштук оор кырдаалдардагы балдарды кор-
гоо тутумундагы жооптуу жактар «эскертүү», «сөгүш», «катуу сөгүш» алышкан. 

Мындан тышкары, «Кыргыз Республикасындагы балдарга карата зордук-зомбулук 
(Сот акыйкаттыгына багыттоо: Мыйзамдуулук жана тажрыйба)» темасы боюнча Акый-
катчынын Атайын документи даярдалып, Жогорку Кеңешке өзүнчө киргизилген, ошон-
дой эле, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы координациялык кеңеш та-
рабынан каралган. 

Ошондой эле, Акыйкатчы (Омбудсмен) Кубат Оторбаевдин демилгеси боюнча 
төмөндөгү учурларга өзүнчө иликтөө жүргүзүлгөн.

Ошентип, 2016-жылдын 3-декабрында Дилноза Джурабаева Екатеринбургдан өз ата-
энесине кайтып келди. Аны Ош аэропортунан Акыйкатчынын аппаратынын өкүлдөрү 
жана КР ТИМдин кызматкерлери тосуп алышты. Анын ата-энеси Дилнозаны алып 
келүүгө көрсөткөн жардамдары үчүн Омбудсмендин аппаратынын дарегине ыраазы-
чылыктарын билдиришти.  

Бул иш Кубат Оторбаевдин жеке көзөмөлүндө болгон. Д. Т. Джурабаеванын тийиштүү 
документтерин берүү маселесин чечүүнү тездетүүгө көмөк көрсөтүү максатында өткөн 
жылдын октябрь айында Кыргызстандын Омбудсмени Өзбекстан Республикасынын 
Адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү У. Мухаммадиевге расмий кайрылуу 
жөнөткөн. Мындан сырткары Өзбекстан Республикасынын Башкы прокуратурасынын 
Жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин, коомдун жана мамлекеттин кызыкчы-
лыктарын коргоо башкармалыгынын начальниги И. Джасимов менен болгон оозеки 
сүйлөшүүсүндө түзүлгөн кырдаал жөнүндө маалымат берилген. Натыйжада Өзбекстан 
Республикасы тараптан РФнын Свердлов облусунун Адам укуктары боюнча ыйгарым 
укуктуу өкүлү Т. Мерзлякованын атына Дилнозанын Өзбекстанда төрөлгөндүгү анык 
экендиги тууралуу маалымкат жөнөтүлгөн.  



98

Ошентип, омбудсмен институттарынын жана үч өлкөнүн маморгандарынын кызмат-
керлеринин тыгыз кызматташтыгынын жана уюшкан иштеринин натыйжасында Дил-
ноза Джурабаева ата-энесине кайтып келген.

Акыйкатчы Институтунун кызматкерлери тарабынан турмуштук оор кырдаалдагы бал-
дарды аныктоо боюнча жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө Ош облусунун Кара-
Суу районунда тилемчилик кылып жүргөн 2008-жылы туулган Асадбек Жороев аттуу 
жашы жете элек бала табылган.   

Ал эч жерде окуган эмес жана туулгандыгы тууралуу күбөлүгү да жок болуп чыккан. 
Акыйкатчы аппаратынын кызматкерлери байкаган боюнча, баланын сол колунда жана 
курсагында катуу күйгөн жерлери болгон, бирок анын майыптуулугу тиешелүү мамле-
кеттик органдар тарабынын аныкталган эмес жана зарыл болгон медициналык жар-
дам алган эмес.   

Кыргыз Республикасынын Омбудсмен Институтунун кызматкерлери тарабынан атал-
ган бала тууралуу маалымат Кара-Суу райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы-
на берилип, ага медициналык, укуктук жана социалдык көмөк көрсөтүү сунушталган.

Учурда Асадбек Жороев жана анын кичүү иниси туулгандыгы тууралуу күбөлүк алыш-
кан, ал эми алардын энеси – жалпы жарандык паспортко ээ болгон.  

Сүрөттө - А.Ж.

2016-жылдын 5-апрелинде Кыргыз Республикасынын жараны А.А. Омбудсмендин аты-
на арыз менен кайрылып, уулун Пакистанда жашаган мурдагы күйөөсүнөн кайтарып 
алуу боюнча Пакистан мамлекетинин сотунун чечимин аткарууга көмөк көрсөтүүнүн 
сураган. А.А. өз арызында Кыргыз Республикасынын Пакистан Республикасындагы 
элчиси С.Ибраев менен консул Э.Аксамаевдин жетишсиз иш-аракетине нааразылык 
билдирген.    

Арызда айтылгандай, анын уулун кайтарып алуу боюнча Исламабадда өткөн соттук 
процессте Кыргыз Республикасынын элчилигинин кызматкерлери катышкан эмес 
жана сот залына келишкен эмес. Ошондой эле, арызда адвокат Абдулла Аван Кыргыз 
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Республикасынын элчилигине кайрылып, сотко кайсы өкүл катышаарын сураганда эл-
чилик кызматкерлери анын суроосуна «Жогорку жетекчилик уруксат берген жок» деп 
жооп кайтарышкан. 

Кубат Оторбаев тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевге бир нече кат жөнөтүп, А.А. 
аталган ишти оң жагына чечип берүү өтүнүчү менен кайрылган. Анткени Пакистандагы 
биздин элчиликтин кызматкерлери тарабынан аталган маселени укуктук жактан туура 
чечүүгө эч кандай чара көрүлгөн эмес.   

Омбудсмендин Кыргыз Республикасынын ТИМ кайрылуусунан кийин 2016-жылдын 
26-апрелинде Пакистан Ислам Республикасынын Пешевар шаарынын Жогорку сотун-
да А.А. уулун издөө жана өткөрүп берүү боюнча Сваби округунун укук коргоо орган-
дарынын соттук чечимди аткаруусу боюнча угуу өткөрүлгөн, ага  Кыргыз Республика-
сынын Пакистандагы элчиси С.Ибраев жана Кыргыз Республикасынын Пакистандагы 
элчилигинин биринчи катчысы Э.Аксамаев катышкан. 

Соттук угуунун жүрүшүндө кыргыз дипломаттары Пакистан сотторунан биздин мекен-
дештин резонанстуу мүнөз алган көйгөйүн чечип берүүгө көмөктөшүү боюнча кайры-
луу жасашты. 

Кыргыз Республикасынын ТИМ кызматкерлеринин маалыматы боюнча бул ишке ди-
пломатиялык каналдар дагы тартылган. Бирок ушул күнгө чейин бул суроо чечилбей 
келет. Өз кезегинде Кыргызстандын Омбудсмени ушул көйгөй боюнча Пакистандын 
Омбудсменине кат менен кайрылган. Учурда бул иш Акыйкатчынын жеке көзөмөлүндө 
турат. 

Тыянактар

Турмуштук оор кырдаалдагы балдарга жардам берүү жана коргоо боюнча ыйгарым 
укуктар берилген мамлекеттик органдардын мекемелер аралык өз ара көмөктөшүү 
механизми болгон Республиканын алты облусундагы бир катар балдар иштери боюн-
ча комиссияларынын, ошондой эле, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, 
социалдык коргоо боюнча аймактык ыйгарым укуктуу органдардын ишмердүүлүгүнө 
мониторинг жүргүзүү, алардын өз милдеттерин улуттук мыйзамдарды жана балдар-
дын укуктарын бузуу менен жүргүзөөрүн көрсөттү. 

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү ми-
нистрлигине:

Балдар иштери боюнча комиссиялардын жобосун кайра кароо (бардык материалдар-
ды Балдар иштери боюнча комиссиялардын кароосуна жөнөтүү милдеттүү эмес, миса-
лы, соттук тартипте каралып жаткан кылмыш иштери); 

балдарды индивидуалдуу коргоо планы боюнча форманы кыскартуу маселесин карап 
көрүү (ИПЗР), аны толтуруу көп убакыт алат жана формалдуулук үчүн гана даярдалат; 
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Балдар иштери боюнча комиссиянын курамына Мамлекеттик каттоо кызматынын 
өкүлүн кошуу маселесин карап көрүү, анткени баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, 
тиешелүү маалымкат жана башка документтер боюнча көйгөйлөр көп чыгат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик кат-
тоо кызматына:

1. Жашы жете электер үчүн мүлкү жоктугу тууралуу маалымкат жана башка документ-
терди акысыз негизде алууну жолго салуу (азыркы учурда бул маалымкат 200 сом ту-
рат, аны социалдык өнүктүрүүнүн аймактык башкармалыктарынын кызматкерлери 
төлөөгө аргасыз болуп келишет). 

4.2. БАЛДАРГА КАРАТА ЗОРДУК-ЗОМБУЛУКТАР. БАЛДАР-
ГА ЖАСАЛГАН ЗОРДУК-ЗОМБУЛУК ФАКТЫЛАРЫ БОЮНЧА 
КОЗГОЛГОН КЫЛМЫШ ИШТЕРИНИН КЫСКАРЫШ СЕБЕПТЕ-
РИНЕ ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МОНИТОРИНГ

Баланын укуктарын жана эркиндигин коргоо, энелерди, балдарды, үй-бүлөнү колдо-
ого алуу мамлекеттин башкы милдети катары Кыргыз Республикасынын Конституци-
ясынын 16-беренесинин 2-3 пунктунда, Кыргыз Республикасынын балдар жөнүндө 
кодексинде, БУУ балдар укугу жөнүндө конвенциясында бекитилген. 

2016-жылы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) Институтуна 133 кат 
жүзүндөгү кайрылуу түшкөн, алардын 10 кайрылуусу түздөн-түз балдарга карата физи-
калык жана сексуалдык зордук-зомбулуктарга байланыштуу.

Кыргыз Республикасынын ИИМ маалыматы боюнча 2016-жылы жашы жете электерге 
карата 842 кылмыш жасалган, анын ичинде 110 кылмыш сексуалдык мүнөздө. 

Таб.№1 Жашы жете электерге карата 2016-жылы жасалган кылмыштардын саны: 

Кыргыз Республикасынын КЖК беренелери Саны
КЖК 129-берене (зордуктоо) 44
КЖК 130-берене (сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер) 17
КЖК 131-берене (сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо) 4
КЖК 132-берене (16 жашка толо элек менен жыныстык катнаш же сексуалдык 
мүнөздөгү башка аракеттер) 26

КЖК 133-берене (бузукулук аракеттер) 19

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы Институтунун тиешелүү 
бөлүмү ЮНИСЕФ уюмунун техникалык жана каржылык колдоосунда Бишкек шаардык 
мэриясынын «Зомбулуктан жана катаал мамиледен жабыр тарткан балдарга жардам 
берүү борбору» менен биргеликте балдар үчүн юстиция боюнча мамлекеттик про-
грамманын алкагында балдарга карата жасалган кылмыш иштердин материалдарына 
изилдөө жүргүздү. 
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Жалпысынан 2011-2016-жылдар аралыгында балдары зомбулуктун жана катаал мами-
ленин курмандыгы болгон 104 үй-бүлө жана кыскартылган 96 кылмыш иши изилдөөгө 
алынды (алардан 46 иш тергөө стадиясында, 50 иш сотто кыскартылган). Изилдөөгө 
алынган материалдар Бишкек шаарынын «Зомбулуктан жана катаал мамиледен жа-
быр тарткан балдарга жардам берүү борбору», Каракол шаарындагы «Тирек» балдар-
га жардам берүү борбору, КР Ички иштер министрлиги, Бишкек шаарынын жана Чүй 
облусунун райондук соттору, «Балдардын укугун коргоочулар лигасы» коомдук фонду 
тарабынан берилди.

Изилдөөнүн жүрүшүндө балдарга карата зомбулук/кылмыш жасалган кырдаалга ба-
ланын туш болушунун себептери изилденди жана материалдарга талдоо жүргүзүлдү, 
(үй-бүлөнүн социалдык портрети), балдарга жардам берүүгө тоскоолдук кылган фак-
торлор (кылмыш ишин кыскартуунун себептери жана негиздери) жана балдарды кор-
гоонун бир кыйла натыйжалуу механизмдери аныкталды.

Акыйкатчы Институту жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыктарына таянуу менен бал-
дар көп учурда жакын адамдары, туугандары, өгөй аталары тарабынан сексуалдык 
зомбулукка кабылаарын белгилеп кетүүгө болот. 

Көптөгөн ата-энелер жумуш табуу зарылдыгы менен ички же тышкы миграцияга 
кетүүгө мажбур болуп, балдарын туугандарынын кароосуна же интернат түрүндөгү 
балдар мекемелерине калтырууга аргасыз болушат, балдарга карата катаал мамиле-
лер жана зордук-зомбулук учурлары так ошондой үй-бүлөлөрдө көп кезигет. Балдарга 
зомбулук ар түрдүү кырдаалдарда жана ар кыл формада жасалып жатат. 

1-мисал:

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчынын наамына Р.А. 16 жашка толо элек сиңдиси 
Ж.А. 1985-жылы туулган Доленов Эрлан тарабынан зордукталган фактысы жана 
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«Балдардын укугун коргоо лигасы» коомдук фонду тарабынан берилген адвокат 
М.Эдигееванын жакшы иш алып барбай жатканы тууралуу арыз менен кайрылган. 

Ал арызда соттолуучу - Доленов Э.А. жашы жете элек кызга карата кылмыш жасаганга 
айыпталып жатканы көрсөтүлгөн. 

Доленов Э.А. Талас облусундагы Бакай-Ата райондук сотунун 2015-жылдын 12-дека-
брындагы өкүмү менен (соттук отурумда төрагалык кылуучу –судья Ташкараева А.К.) 
КР КЖК 131-беренесинин 3.п. ылайык, иштин курамында кылмыштын жоктугу боюнча 
акталган жана КР КЖК 132-беренеси боюнча күнөөлү деп табылып, 3 жылга эркинен 
ажыратылган. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын КЖК 63-беренеси боюнча 2 
жыл сыноо мөөнөтүнө шарттуу түрдө кесилген. 

Экинчи инстанцияда 2016-жылдын 21-январында Талас облустук сотунун кылмыш иш-
тери жана администрациялык укук бузуулар боюнча соттук коллегиясынын аныктама-
сы менен (соттук курам, төрагалык кылуучу Ибраимов М.И., судья Абдиева З.М жана 
Токтосун уулу К.) Талас облусунун Бакай-Ата райондук сотунун 2015-жылдын 12-дека-
брындагы өкүмү өзгөртүүсүз калтырылган жана соттолуучу сот залынан бошотулган. 

Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен биз тараптан Кыргыз Республикасынын 
Башкы прокуратурасына жашы жете элек кызга карата жасалган кылмыш боюнча ка-
был алынган соттук чечимдердин мыйзамдуулугун, негиздүүлүгүн жана акыйкаттуулу-
гун кароо боюнча кат жөнөтүлгөн. 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына 26.02.2016-жылдагы №10-502 кай-
рылуунун негизинде Талас облустук прокуратурасы Талас облусундагы Бакай-Ата рай-
ондук сотунун өкүмүнө жана Талас облустук сотунун аныктамасына көзөмөл катары КР 
Жогорку сотуна сунуштама чыгарган. 

2016-жылдын 12-апрелинде аталган кылмыш иши боюнча Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунда соттук отурум болгон. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун кылмыш иштери жана администрациялык 
укук бузуулар боюнча соттук коллегиясынын аныктамасы менен 12.04.2016-жылы Та-
лас облусундагы Бакай-Ата райондук сотунун 02.12.2015-жылдагы өкүмү жана Талас 
облустук сотунун кылмыш иштери жана администрациялык укук бузуулар боюнча сот-
тук коллегиясынын 21.01.2016-жылдагы аныктамасы жокко чыгарылган. Кыргыз Ре-
спубликасынын Жогорку соту кылмыш ишин башка соттук курамда кароо үчүн Бакай-
Ата райондук сотуна жөнөткөн. 

2-мисал:

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын наамына Б.Эшимбетов жашы жете элек 
Н.Кудайбергенованын таламын жактап, кайрылуу жолдоду. Баарлашууда Н.К. ата-эне-
си дайыма уруп-сабап келгени аныкталган. Фото сүрөттө анын денесиндеги көгөргөн 
тактар жана сыйрылган жерлери даана байкалып турган. 

Анын айтымындан ата-энеси 2015-жылы биринчи жолу уруп сабаганда Бишкек шаа-
рына качып кетип, убактылуу Б. Эшимбетовдун үйүндө жашап турган. 

Андан соң Көк-Жаңгак шаардык ички иштер башкармалыгынан келген 4 милиционер 
кызды Бишкек шаарынын Учкун кичи районундагы балдардын баш калкалоо жайына 
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жайгаштырган. Андан бир аз убакыттан кийин Көк-Жаңгактан ата-энеси мектеп дирек-
тору менен келип, жакшы мамиле кылууга убада берип алып кетишкен. 

Бирок көп өтпөй кызды ата-энеси кайра ура баштаган, ал 2016-жылдын январь айын-
да Бишкекке качууга мажбур болот. Борбор калаада аны менен баарлашуудан кийин 
Бишкек шаардык Балдарды адаптациялоо жана реабилитациялоо борборуна жайгаш-
тырышкан. 

Мындан тышкары Жалал-Абад облусунун Сузак райондук ИИБ тарабынан Н.К. ата-эне-
сине кылмыш иш козголгону, бирок кийинчерээк кылмыш иш козгоодон баш тарткан 
токтом чыгарылганы белгилүү болду

3-мисал: 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын наамына Бишкек шаарында жашаган А.Ж. 
арыз менен кайрылып, энеси менен бирге жашоочу адам тарабынан зомбулукка ка-
былган 1994-жылы туулган Ы.А.нын укугун коргоого көмөктөшүүнү суранган. Арызда 
2014-жылдын 8-октябрында Абдыган уулу Элеман жашы жете элек Ы.А.ны зордуктоо-
го шектелип кармалганы жана учурда ал Бишкек шаарында Убактылуу тергөө абагын-
да кармалып турганы, ошондой эле, аталган кылмыш иши боюнча тергөө амалдары 
жүргүзүлүп жатканы айтылат. 

Арызды кароонун жүрүшүндө Акыйкатчы Аппараты тарабынан Бишкек шаарынын 
Свердлов райондук Социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысынан аталган 
факт боюнча оозеки маалымат алынды. 

Алынган жооптордон улам Ысык кызы Айдана «Балдарга жардам берүү борборунда» 
психологдун байкоосунда турганы, ошондой эле, кыздын үй шарты боюнча изилдөө 
Актысы түзүлгөнү белгилүү болду.
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Баарлашуунун жүрүшүндө бизге КР «Балдар жөнүндөгү» кодекстин 17,35,36 - берене-
лерине ылайык Ысык кызы Айданага биргелешип жардам берүү сунушталды. 

4-мисал:

2016-жылдын 6-декабрында Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын наамына 
Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук 
маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитетинен Чүй облусунун 
Кемин районунда жашы жете элек эки кыз атасы тараптан сексуалдык зордук-зомбу-
лукка кабылганы тууралуу маалымат түшкөн.

Аталган иш боюнча 2016-жылдын 7-декабрында Кыргыз Республикасынын Акыйкат-
чысынын аппаратынын балдар укугу жана жаштар бөлүмүнүн кызматкерлери жерине 
барып текшерүү жүргүзгөн. 

Жогоруда айтылган факты боюнча 2016-жылдын 30-январында Кыргыз Республика-
сынын Башкы прокуратурасына кайрылуу жөнөтүлгөн. Андан тышкары 2017-жылдын 
7-февралында Кемин райондун билим берүү бөлүмүнун буйругу менен Кароол-Дөбө 
айылдык орто мектебинин директору А.Иманалиевге “сөгүш” жарыяланды, Көк-
Ойрок айыл өкмөтүнүн буйругу менен 2017-жылдын 20-январында Көк-Ойрок айыл 
өкмөтүнүн социалдык маселелер боюнча адиси Р.Кожомбердиевага “катуу сөгүш” 
берилген. Ошондой эле, Кемин райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын 
балдарды жана үй-бүлөнү коргоо бөлүмүнүн башчысы А.Данакеевага “эскертүү” бе-
рилген.

Учурда бул иш боюнча жабык соттук териштирүү жүрүп жатат, анын жүрүшүнө Чүй об-
лустук өкүлчүлүктүн кызматкерлери катышууда. 

Мындан тышкары, КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БАЛДАРГА КАРАТА ЗОРДУК-ЗОМБУЛУК 
(СОТ АКЫЙКАТТЫГЫНА БАГЫТТОО: МЫЙЗАМДУУЛУК ЖАНА ТАЖРЫЙБА) деп аталган 
атайын баяндама даярдалган. 

Изилдөөнүн жыйынтыгында кылмыштын курмандыгы болгон балдарды коргоого алу-
унун, балдар кылмыштын курмандыгы болгон кырдаалда үй-бүлө туш боло турган 
тобокелчиликтерди азайтуу механизмдерин андан ары өркүндөтүү боюнча төмөнкү 
сунуштамалар иштелип чыкты. 
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Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси, Кылмыш-жаза кодекси жана Жо-
сундар жөнүндөгү кодекстин кабыл алынган редакцияларына уруп-сабап жазалоо ту-
уралуу аныктама берип, аны жашы жете электерге кандай түрдө болсо, чоң адамдар 
тарабынан колдонууга түздөн түз тыюу салуу ченемин киргизүү зарыл. Балдарга кол 
көтөргөн чоң адамдарга жашы жете электердин ден соолугуна жана денесине келти-
рилген жаракаттар деңгээлине жараша кылмыш жана администрациялык жоопкери-
чилик көрсөтүлүүгө тийиш.

Жашы жете электерге зордук-зомбулук жасалган иштер боюнча, эгерде баланын пики-
рине жана таламдарына туура келбесе тараптардын жарашуусуна тыюу салган ченем-
ди кылмыш-жаза мыйзамдарына киргизүүнү караштырып көрүү.

2014 – 2018 жылдары Кыргыз Республикасында балдар үчүн юстицияны өнүктүрүү бо-
юнча мамлекеттик программаны жүзөгө ашыруу иштерин күчөтүү. 

Баланы жана үй-бүлөнү коргоо улуттук стратегиясына балдарга зордук-зомбулук 
көрсөтүү учурларын алдын алуу программасын зомбулуктун келип чыгуу факторлорун 
эске алуу менен иштеп чыгууну киргизүү. Ошондой эле, калк арасына балдарга карата 
жасалган зордук-зомбулуктун түрлөрү жана анын кесепеттери тууралуу кабардар бо-
луусун жогорулатуу иш-чараларын кошуу. 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү ми-
нистрлигине:

Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу аймактык органдардын кызматкерлеринин 
квалификациялык даярдыгын жогорулатуу системасына кылмыштын курмандыгы бол-
гон балдарга жана кылмыштардын күбөлөрүнө мамиле кылуу боюнча өзгөчөлүктөрүн 
үйрөтүүнү, ошондой эле мындай категориядагы балдарды коргоонун эл аралык жана 
улуттук стандарттарын окутууну киргизүү. 

Балдарды коргоо тутумунун органдары бейөкмөт уюмдар менен кызматташтыкта ата-
энелерге жана алардын ордун алмаштырган жактарга тарбиялоонун зомбулуксуз ык-
маларына үйрөтүү боюнча окутууларды өткөрүүгө тийиш. 

Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдары милициянын аймактык ин-
спекторлору жана кылмыш-жазык инспекциясынын кызматкерлери менен биргелик-
те жаза аткаруу жайларында мөөнөтүн өтөп келген мүчөлөрү бар бала-чакалуу үй-
бүлөлөрдү көзөмөлгө алуу. 

Балдарга карата жасалган зордук-зомбулук иштерин иликтөөнүн жүрүшүнө балдарды 
коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын милдеттүү түрдө катышуусун камсыздоо.

Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарга балдарга карата кылмыш кыл-
ган жактарды кылмыш жообуна тартууга ата-энелер же аларды алмаштырган башка 
адамдар кызыктар болбогон учурларда кылмыштын курмандыгы болгон балдар-
дын укугун коргой турган мыйзамдуу өкүлү катары чыгууга жол берген механизмди 
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жигердүү колдонуу. Бул айрыкча ата-энелерге же аларды алмаштырган жактарга ай-
ыпталуучу тараптан басым жасалып, коркутуулар болгондо же болбосо тараптардын 
элдешүүсү же мөөнөтү эскирди деген шылтоолор кылмыш ишин токтотууга жетишүү 
максатында аларды сатып алуу сыяктуу тобокелчиликтердин алдын алууга мүмкүндүк 
берет.

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги-
не:

Билим берүү тутумундагы бардык мекемелерге балдарга карата жасалган зордук-зом-
булук фактылар тууралуу, турмуштук оор кырдаалда жашаган балдар жана ар түркүн 
себептер менен ата-энеси жок жашап жаткан балдар жөнүндө маалыматтарды, бал-
дарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмдөрүнө дароо 
билдирүү милдети тууралуу маалыматты таратуу. Мындай кабардар кылуу чарасын ар 
квартал сайын 1 жолудан кем эмес жүргүзүү. 

Зомбулук кырдаалга туш болуу тобокелдигин азайтуу максатында балдарга орто мек-
тептерде жана бала бакчаларда коопсуз жүрүш-туруш эрежесин үйрөтүүчү окуу про-
граммасын мамлекеттик деңгээлде иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү. 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына:

Турмуштук оор кырдаалдагы балдарды коргоого жооптуу мамлекеттик органдардын 
ишмердүүлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексинин аткары-
лышына көзөмөлдү күчөтүү.
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4.3. ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕК КЫЗДАР МЕНЕН НИКЕ

Гендердик теңчиликти сактоо, никеге туруу максатында кыздарды күч колдонуу менен ала 
качуудан коргоо жагынан Кыргыз Республикасы кабыл алган эл аралык келишимдерге1 ка-
рабастан кыздарды ала качуу учурлары, эрте жана катталбаган никелер али бар. 

Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жүргүзгөн изилдөөлөрдүн маа-
лыматтары боюнча2, Кыргыз Республикасында никелердин 20%дан ашыгы кызды ала 
качуу менен (анын макулдугу менен же макулдугусуз) ишке ашырылат. Анын үстүнө ша-
арга караганда айыл жеринде никеге туруу үчүн кызды ала качуу дээрлик эки эсе көп. 

Изилдөөлөр көрсөтүп тургандай, республиканын никеде турган чоң кишилер арасын-
да үчтөн экисинен ашыгы (аялдардын 65%ы жана эркектердин дээрлик 70%ы) диний 
ырым-жырымдарды – мусулмандарда никени жана христиандарда венчаниени (нике 
кыюу) баш кошуу – үй-бүлө күтүү деп түшүнөт, бирок, алар эч кандай юридикалык 
күчкө ээ эместигине маани беришпейт.3

Ошондой эле изилдөөлөргө ылайык ар бир алтынчы респондент (аялдардын 17%ы 
жана эркектердин 16%ы) жалпы эреже боюнча жарандар кайсы курактан тартып нике-
ге тура алаарын туура айта алган эмес.4 

КР ИИМдин маалыматтары боюнча, республикада 2014-2015-жылдары никеге туруу 
үчүн кыз ала качуу боюнча 72 кылмыш иши козголгон, алардын ичинен дээрлик 80%ы 
сотко жөнөтүлгөн жана алардын ичинен болжол менен бештен бир бөлүгү (21-23%) 
алдын ала тергөөнүн жүрүшүндө токтотулган (№ 1 табл.).

Никеге туруу үчүн кыз ала качкан учурда кылмыштын бир нече курамы, анын ичинде ин-
сандын эркиндигине, ар-намысына жана кадыр баркына каршы, инсандын жыныстык 
кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы, үй-бүлөгө жана жашы жете элек-
терге каршы кылмыштар5 орун алат, бирок ошого карабастан, тараптар жарашкандыгы-
нан улам 2014-жылы – 6 иш (14%), ал эми 2015-жылы 2 иш (7%) токтотулган. 

№1-таблица. Никеге туруу максатында кыз ала качуу фактылары боюнча козголгон, 
соттук өндүрүшкө берилген жазык иштеринин саны.6

Жыл

Козголгон 
кылмыш 
иштеринин 
жалпы саны

Соттун кароосуна 
жөнөтүлгөн 
иштердин жалпы 
саны

Тараптардын 
жарашуусунан улам 
өндүрүшү токтотулган 
иштердин жалпы 
саны

Өндүрүшү токтотулган 
иштердин жалпы саны

2014 43 (100%) 33 (77%) 6 (14%) 4 (9%)
2015 29 (100%) 23 (79%) 2 (7%) 4 (14%)

14 11 3

1 Аялдарга карата кодулоонун баардык формаларын жоюу жөнүндө конвенция. Баланын укуктарын коргоо 
жөнүндө конвенция.
2 «Коомдун кабылдоосунда гендер» изилдөөсү, Улуттук статком, 2016-ж., http://www.stat.kg/ru/publications/ сай-
тында жеткиликтүү
3 Ошол эле жерде, 102-бет.
4 Ошол эле жерде, 108-бет.
5 КР Кылмыш-жаза кодексинин 154, 155, 129, 131 123, 102, 104, 105, 112-беренелери.
6 Ички иштер министрлигине жөнөтүлгөн суроо-талапка жооп, чыгыш №1/4599. 01.07.2016-ж.
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КР ЖК депутаттарынын тобу менен биргелешкен иштин учурунда 2012-жылы бул кыл-
мыштар үчүн санкциялар көбөйтүлгөн. Азыркы учурда КР Кылмыш-жаза кодексинин 
155-беренеси – беш жылдан жети жылга чейин эркиндигинен ажыратууга, ал эми КР 
Кылмыш-жаза кодексинин 154-беренеси беш жылдан он жылга чейин эркиндигинен 
ажыратууга жазалоону карайт. 

Белгилеп кетүү керек: турмушта жашы жете электер менен никеге туруу үчүн кыз ала 
качуу учурлары орун алган, мында ушундай никелердин көпчүлүгү ЖААК (ЗАГС) орган-
дарында катталбайт.

№2 Таблица. 2015-16-жылдары Омбудсмен Институтуна жашы жетелектер жана 
ала качуу боюнча кайрылуулар.

№ КР Омбудсмени 
Институтунун өкүлчүлүктөрү

Даттануулар жана 
кайрылуулар Оозеки консультациялар

2015 2016 2015 2016 

Бишкек шаары 3 2 20 31
Ош областы жана Ош шаары 
боюнча өкүлчүлүк – – – – 

Жалал-Абад областы 
боюнча өкүлчүлүк – – 3 1

Баткен областы боюнча 
өкүлчүлүк – – 2 5

Ысык-Көл областы боюнча 
өкүлчүлүк 1 2 8 12

Нарын областы боюнча 
өкүлчүлүк – – 2 4

Талас областы боюнча 
өкүлчүлүк 1 – – 2

 Чүй областы боюнча 
өкүлчүлүк – – – – 

Акыйкатчы Институтуна келип түшкөн жазуу жүзүндөгү жана оозеки даттанууларды 
жана кайрылууларды талдоо катталбаган никелердин аялдар үчүн, ошондой эле ушун-
дай никелерден туулган балдар үчүн бир катар терс юридикалык натыйжалары бар 
экенин көрсөтүп турат:

• бирге тапкан мүлктү бөлүүгө укук;

• мураска укук;

• ушундай никеден туулган балдардын мураска укугу;

• билим алууга укук;

• репродуктивдүү укуктарды коргоо;

• баланын туулгандыгы жөнүндө күбөлүктү алуу жагындагы көйгөйлөр;

• атасын аныктоо жагындагы жана башка көйгөйлөр.
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Эрте жана катталбаган никелердин көйгөйүн Акыйкатчы аппараты жыл өткөн сайын 
көтөрүп келатат.1 

2015-2017-жылдары Кыргыз Республикасында гендердик теңчиликке жетишүү боюн-
ча Улуттук аракеттер планынын алкагында2 Эмгек жана социалдык өнүгүү министрли-
гинин, Акыйкатчы Институтунун, «Аялдарга жардам борбору» коомдук уюмунун кура-
мындагы жумушчу топ3 КР КЖКнын 154, 155-беренелеринин укуктарын колдонуунун 
мониторингин жүргүздү. 

Мониторингдин натыйжалары жогоруда көрсөтүлгөн беренелердин санкциялары 
күчөтүлгөн учурдан тартып кылмыштын ушул түрлөрү азайгандыгынын тенденциясын 
көрсөткөн. Бирок кыздарды ала качуу көрүнүшүн азырынча толук жоюуга мүмкүн бол-
гон жок. 

Алсак, Акыйкатчынын наамына никеге туруу үчүн кыздарды ала качуу жагынан кайры-
луулардын келип түшүүсү уланууда. 

Акыйкатчы Институтунун Жалал-Абад областы боюнча өкүлчүлүгүнө Базар-Коргон 
районунда никеге туруу үчүн жашы жете элек кызды ала качуу жагынан сигнал келип 
түшкөн. Айкын болгондой, жашы жете элек Т. Р.ны аны менен никеге туруу максатын-
да ала качып кетишкен. Акыйкатчынын өкүлү Алима Аманованын көмөгү менен кыз 
бошотулган. 

1 «2015-жылы Кыргыз Республикасында адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндигинин сакталы-
шы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) баяндамасы тууралуу» КР ЖКнын 
2016-жылдын 28-апрелиндеги №495-VI токтому 
2 КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 20-ноябрындагы №786 токтому менен бекитилген.
3 КРда гендердик теңчиликке жетишүү боюнча иш-аракеттердин улуттук планы жагынан КР Өкмөтүнүн 2016-жыл-
дын 20-ноябрындагы №786 токтомун аткаруу үчүн Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин 2016-жылдын 
15-мартындагы буйругу менен ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн.
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Акыйкатчынын наамына С. Э.1 анын кызы С. А.ны ала качуу фактысын тергөөдө Ички 
иштер министрлигинин кызматкерлеринин аракетсиздиги боюнча арыз менен кай-
рылган. Арызда С. А.ны 2016-жылдын 21-августунда белгисиз адам ала качкан деп ай-
тылган. 

Бул арызды териштирүүнүн жүрүшүндө Сокулук районунун ИИБ тергөө бөлүмү кыл-
мыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алгандыгы белгиленген. 

КР Ички иштер министрлигинин дарегине Акыйкатчынын 2016-жылдын 28-октябрын-
дагы катынан кийин бул факт боюнча Сокулук районунун ИИБнын жана Чүй областы-
нын ИИБнын кызматкерлери тарабынан кылмыш иши козголгон. Кылмышкердин ким 
экендиги аныкталган, КР КЖКнын 132- жана 346-беренесинин 1-бөлүгү боюнча айып 
коюлган, камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы көрүлгөн. Кыздын атасы Акыйкатчы 
Институтуна ыраазычылык билдирген. 

Акыйкатчы жүргүзгөн талдоо ушул категориядагы иштерди тергөө жана соттук 
териштирүү узакка созулган мүнөздө экенин көрсөтүп турат. Айыпталып жаткан тарап 
мыйзамдарга ылайык адвокаттык колдоо менен камсыз кылынат, ал эми жабырка-
гандар көп учурда квалификациялуу юридикалык жардамсыз калат, бул сотто иштин 
жыйынтыгына таасир эткен факторлордун бири болуп саналат.

Акыйкатчы Институту КР ЖК депутаты А. Салянова демилгелеген,2 жашы жете элек-
тер менен диний ырым-жырымдар аркылуу никеге турууга тыюу салууга киргизүүгө 
багытталган «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Респу-
бликасынын Үй-бүлө кодексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине) 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоорун жигердүү колдоду.

Кубат Оторбаев демилгечилердин дарегине тиешелүү сунуштары менен катты 
жөнөткөн.3 Биринчи жолу мыйзам долбоору парламентте колдоого ээ болгон эмес, 
2016-жылдын 30-майында Кыргызстандын Акыйкатчысы депутаттарды «Кыргыз Ре-
спубликасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө ко-
дексине, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө» мыйзам долбоору боюнча кайталап добуш берүүгө өткөрүүгө чакырган. 

Мурда Кыргызстандын Акыйкатчысынын билдирүүлөрүндө жана сүйлөгөн сөздөрүндө 
жашы жете электер менен никеге туруу кыздардын билимине жана өнүгүүсүнө терс та-
асир этет, зомбулуктун ар кандай түрлөрүнүн алдында алардын чабалдыгын күчөтөт, 
алардын өмүрүнө жана ден соолугуна, алардын балдарынын өмүрүнө жана ден соолу-
гуна коркунуч келтирет деп бир нече жолу билдирилген. Бүтүндөй алганда, жашы жете 
электер менен никеге туруу аялдарды гендердик кодулоого негиз түзөт. 

2014-жылы Акыйкатчынын аппараты жүргүзгөн көп индикатордуу кластердик 
иликтөөнүн натыйжасында Кыргызстанда кыз-келиндердин 12,7%га жакыны жашы 
жеткенге чейин 15 жаштан 49 жашка чейинки куракта турмушка чыкканы айкындал-
ды. Мындай никелер көп учурда шаарларга (9,2%) караганда айыл жеринде (14,6%) 
көбүрөөк жана бардар үй-бүлөлөргө (9,2%) караганда кедей үй чарбаларында (15,9%) 
дээрлик эки эсе көп кыйылат. 

Айрым өлчөмдө, никеге чейинки курактагы кыздардын төрөп коюшу жөнүндө маалы-
маттар жашы жете электер менен нике кыюунун санынын өсүшү жөнүндө маалымат 
боло алат. Алсак, расмий статистиканын маалыматтары боюнча, 2006-жылдан тартып 

1 Э-1030. 16.09.2016-ж.
2 http://www.ombudsman.kg/ пресс-релиз, 2016-жылдын 30-майы.
3 Чыгыш №14-3564, 27.10.2016-ж.
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15-17 жаш курактагы кыз-келиндерде балдардын төрөлүшүнүн туруктуу өсүшү бай-
калууда: 2006-жылы ушул курактагы 1000 аялга төрт-беш баладан 2014-жылдагы се-
гиз балага чейин. Ошондой эле 18-19 курактык топтогу кыз-келиндерде балдардын 
төрөлүшү өсүүдө: 2010-жылы ушул курактагы 1000 аялга 76 баладан 2014-жылы 93 
балага чейин жетти.

Башка изилдөөлөрдүн натыйжалары боюнча жашы жете элек курактагы нике ар кан-
дай формадагы зомбулук менен коштолот. Адегенде кызды никеге турууга ата-энеси 
мажбурлайт, андан соң ал күйөөсү жана анын туугандары тараптан зомбулукка дуу-
шарланат. 

Укуктук сабаттуулугу төмөндүгүнөн улам көптөгөн аялдар, өзгөчө айыл жеринде, нике-
ни расмий каттоо менен нике диний ырым-жырымынын ортосундагы принциптүү ай-
ырманы көрө албайт. Тиешелүү түрдө алар нике ырым-жырымы баласы болгон учур-
да да аялга ажырашкан же жубайы кайтыш болгон учурда мураска жана мамлекеттик 
материалдык жардам (алимент, бир жолу берилүүчү төлөмдөр, жөлөкпулдар, пенсия 
ж.б.) алууга мыйзамдуу укуктарды жана негиздерди бербей тургандыгын билбейт. 
Диний ырым-жырымдардын пайдасын көздөп мамлекеттик каттоодон баш тартуу 
аялдардын жана балдардын укуктарынын бузулушунун тобокелдиги жогорулашына 
түрткү болот. 

КР ЖКнын алдында Акыйкатчынын «2015-жылы адам укуктарынын сакталышы 
жөнүндө» жылдык баяндамасында никеге эрте туруунун жана эрте эне болуунун 
көйгөйлөрү да чагылдырылган. Никеге эрте туруу боюнча «Кыргыз Республикасынын 
айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексине, Кыргыз Ре-
спубликасынын Кылмыш-жаза кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам 
долбоорун четке кагуу олуттуу тынчсызданууну пайда кылат. 

Буга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) Кубат Отор-
баев КР ЖК депутаттарын бул мыйзам долбоорун кайра карап чыгууга кайрылууга жана 
ал боюнча кайталап добуш берүүнү өткөрүүгө чакырды. Мурда, 26-майда, Кыргыз Ре-
спубликасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында «Кыргыз Республикасынын ай-
рым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексине, Кыргыз Ре-
спубликасынын Кылмыш-жаза кодексине) өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» мыйзам 
долбоору КР ЖК депутаты А. Салянова тарабынан демилгеленген, жыйынтыгында ал 
КР ЖК депутаттары тарабынан тиешелүү добуштарды алган эмес. 

Кийинчерээк бал мыйзам долбоору кабыл алынды, ал эми Президент Алмазбек Атам-
баев мыйзамга кол койду, бул үчүн Омбудсмен Кубат Оторбаев Жогорку Кеңешке жана 
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевге ыраазычылык билдирди.

Бирок мамлекет көрүп жаткан чараларга карабастан, никеге туруу үчүн кыздарды ала 
качуу көйгөйү, жашы жете электердин никелери жана катталбаган никелер биздин ко-
омдо өкүм сүрүп жатат, анткени жогоруда көрсөтүлгөн көрүнүштөр системалуу болуп 
саналбайт жана координацияланган эмес. 

Ошондой эле калктын укуктук сабаттуулугу, бул көрүнүштөрдүн терс натыйжалары 
жөнүндө, ошондой эле үй-бүлө мыйзамдары боюнча ЖААК органдарында расмий кат-
тоо гана нике деп тааныла тургандыгы жаштарга толук жетпей жатат.
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Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана Социалдык өнүгүү минис-
трлигине:

1. Кыргыз Республикасынын№179 (2016-ж, 17.11) мыйзамына ылайык келтирүү мак-
сатында Ченемдик-укуктук актыларды (ЧУА) иштеп чыгуу;

2. КР мыйзамдарынын бузулууларынын алдын алуу жана бузулууларга жооп кайта-
рууда ведомстволор аралык (көп тараптуу, эки тараптуу) өз ара аракеттенүү боюн-
ча биргелешкен акт: буйрук, меморандум ж.б. иштеп чыгуу жана кабыл алуу;

3. Нике курагын бузгандыгы үчүн юридикалык жоопкерчилик бардыгын эске алуу ме-
нен диний нике ырым-жырымын жүргүзүү боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу;

4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын Эмгек жана со-
циалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы «Балдар үчүн ишеним телефону» 
борбору» мамлекеттик мекемеси жөнүндө” 2015-жылдын 24-июнундагы №406 
Токтомуна тиешелүү толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү караган долбоорду иштеп 
чыгуу.

5. Калкты аталган мыйзам тууралуу маалымдуулугун арттыруу максатында медиа-
план иштеп чыгуу.

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигине

1. 14-17 жаштагы балдар үчүн мектеп, лицей, колледждерде класттан тышкаркы, ку-
удан тышкаркы иш чараларды өткөрүү;

2. КР ИИМ, КР Саламаттык сактоо министрлиги, Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары, КР Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия (ДИМК), Кыргызстан 
мусулмандарынын дин башкармалыгы (КМДБ) жана башка таламдаш тараптар 
менен биргеликте мектептерде, лицейлерде жана колледждерде ата-энелер жый-
налыштарын өткөрүү.

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине 

1. КРда никеге эрте турууларды профилактикалоо боюнча усулдук колдонмону иштеп 
чыгуу жана бекитүү;

2. КР КЖКнын 155-1-беренесинде каралган кылмыштарды териштирүү методикасын 
иштеп чыгуу жана бекитүү;

3. Никеге эрте туруу учурларын аныктаган кабарларды укук коргоо органдарына 
берүү жана кабыл алуу механизмин иштеп чыгуу жана бекитүү;

4. КР КЖК 155-1-беренелерде каралган кылмыштарды алдын алуу, жана эрте никеге 
тыюу салуу боюнча кылмыш иштерин тергөө маалында КР мыйзамдарын бузган-
дыгы үчүн ИИМдин ( УУМ, ИДН, ДЧ) кызматкерлерин окутуп үйрөтүү.
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Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине

1. Эрте кош бойлуулук жана төрөттү жүргүзүү боюнча клиникалык (клиникалык-пси-
хологиялык, медико-социалдык, укуктук аспектилерди) колдонмону иштеп чыгуу 
жана ишке киргизүү;

2. Балдарды зомбулуктан коргоо, анын ичинде эрте кош бойлуулук жана эрте никеге 
туруудан коргоо боюнча стандарттарды иштеп чыгуу жана бекитүү.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана 
спорт боюнча мамлекеттик агенттигине

4. КРда жаштар арасында эрте никени профилактикалоо боюнча методикалык кол-
донмону иштеп чыгуу жана кабыл алуу;

5. КР нике мыйзамдарын эрте никени профилактикалоо жана тыюу салуу бөлүгүн 
бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө жер-жерлердеги жаштар комитеттери-
нин кызматкерлерин окутуу.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматына

1. Министрликтердин жана ведомстволордун окуу программаларына/пландарына 
КР нике мыйзамдарын эрте никени профилактикалоо жана тыюу салуу бөлүгүн 
бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө маселелерди иштеп чыгуу жана импле-
ментациялоо;

2. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн КР нике мыйзамдарын эрте никени про-
филактикалоо жана тыюу салуу бөлүгүн бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө 
окутуу.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
иштери жана этностор аралык мамиле боюнча мамлекеттик агенттигине:

4. ЖӨБ органдарынын өкүлдөрүн КР нике мыйзамдарын эрте никени профилакти-
калоо жана тыюу салуу бөлүгүн бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө окутуу.

Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик ко-
миссиясына

Диний ишмерлерди КР нике мыйзамдарын эрте никени профилактикалоо жана тыюу 
салуу бөлүгүн бузгандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө окутуу. 
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4.4. СУИЦИД (ӨЗ ЖАНЫН ӨЗҮ КЫЮУ)

Кыргыз Республикасында 2016-жылдын 12 айында жашы жете электердин өз жанын 
өзү кыюусунун 95 фактысы катталган (2015-жылдын 12 айынын ичинде – 96), бул өткөн 
жылга салыштырганда 1,0%га аз.

Анын ичинде: өз жанын өзү кыйган балдардын жалпы санынан тестиерлер – 56, кыз-
дар – 39.

Алардын ичинен жалпы билим берүүчү уюмдардын окуучулары – 92, бул 96,8%ды 
түзөт, колледждердин студенттери - 3, бул 3,1%ды түзөт.

№1 таблица. Өз жанын өзү кыйган учурлардын саны (2016-жыл)

№ Орду  

1 Бишкек ш. 6
2 Ош ш. 2
3 Чүй областы 21
4 Ысык-Көл областы 12
5 Нарын областы 8
6 Ош областы 17
7 Жалал-Абад областы 16
8 Талас областы 5

9 Баткен областы 8

Бардыгы 95

Асылып калуу аркылуу жасалган өз жанын өзү кыюу – 75 факт жана бир учур башкача 
түрдө. Балдар төмөнкүдөй себептер боюнча өз жанын өзү кыйган: ата-энеси менен 
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чыр-чатак – 40, ата-энеси менен бирге жашабагандыгы үчүн – 7, оорусуна байланыш-
туу – 4, материалдык себептер – 2, аныкталбаган себептерден улам – 23.

КР Жогорку Кеңешинин Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупция-
га каршы аракеттенүү боюнча жана Социалдык маселелер, билим берүү, илим, ма-
даният жана саламаттык сактоо боюнча комитеттеринин чечимдерин (№ 6-25005/16, 
20.10.2016-ж.) аткаруунун алкагында КР Ички иштер министрлигине Иш-чаралар пла-
нында каралган аракеттердин натыйжалуулугун орто аралыкта талдоону жүргүзүү 
милдети тапшырылган. Бул талдоонун жыйынтыктары боюнча алдын алуу иштерин 
өркүндөтүү боюнча тиешелүү сунуштар киргизилмекчи.

Баланын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, энени, баланы, үй-бүлөнү колдоо 
мамлекеттин маанилүү милдети болуп саналат, алар Кыргыз Республикасынын Кон-
ституциясынын 16-беренесинин 2- жана 3-пункттарында, Кыргыз Республикасынын 
Бала жөнүндө кодексинде, БУУнун Баланын укуктары жөнүндө конвенциясында бе-
китилген. 

Соңку он жылдагы социалдык-экономикалык өзгөрүүлөр көбүнесе балдардын аба-
лына терс таасир этти. Балалуу үй-бүлөлөрдүн материалдык турмуш шарттарынын 
төмөндөшүнүн натыйжасында алардын социалдык жетимдиги кескин өстү. 

Белгилүү болгондой, соңку учурда балдардын өз жанын өзү кыйышынын көйгөйү 
 коомчулукту тынчсыздандыра баштады. Жашы жете электердин өз жанын өзү кыйы-
шынын динамикасы жыл өткөн сайын өсүп баратат.

Бардык ушул көрүнүштөрдүн себеби өлкөдөгү социалдык-экономикалык туруксуздук-
та болуп жатат. Деңгээли өзүнүн жетээр чегине жеткен кедейлик күн көрүүгө, өсүүгө 
жана өнүгүүгө балдардын укуктарын камсыз кылууга башкы тоскоолдук болуп саналат. 

Тилекке каршы, өлкөдөгү социалдык-экономикалык абал, массалык миграция жана 
башка объективдүү себептер калктын эң чабал бөлүгүнүн – балдардын көйгөйүн шарт-
тайт. 

Мектеп рэкетинин көйгөйү жалпы улуттук коркунучтун масштабына жетүүдө, анткени 
ар бир үчүнчү мектеп окуучусу рэкет бар экенин ырастап жатат. ИИМ балдарга каршы 
кылмыштар менен күрөшүү чөйрөсүндөгү кырдаалды өтө татаал катары мүнөздөдү. 

Эң өкүнүчтүүсү, Кыргыз Республикасында мектеп окуучуларынын арасында өзүн өзү 
өлтүрүүнүн саны жыл өткөн сайын өсүп жатат, кайгынын башкы себептеринин бири 
кедейлик болуп саналат. 

Балдар жана жаштар арасында өз жанын өзү кыюунун, укук бузуулардын жана кыл-
мыштардын алдын алууну өркүндөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 
2016-жылдын 22-мартындагы № 120-б буйрукту кабыл алды, анда 2016-2018-жылдар-
га карата Кыргыз Республикасында жаштардын жана балдардын арасында укук бузуу-
лардын жана кылмыштардын, суициддерди алдын алуу боюнча ведомстволор аралык 
иш-чаралар планы (мындан ары - Иш-чаралар планы) бекитилген.

Анда 59 иш-чара каралган, алардын ичинен 23ү балдардын жана жаштардын өз жа-
нын өзү кыюусун алдын алууга багытталган.

Акыйкатчы Институтунун контролунда жашы жете электер арасындагы өз жанын өзү 
кыюунун төмөнкүдөй үч учуру турат:
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1-мисал:

Жалал-Абад областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүл 2002-жылы туулган А. Ш. өз жа-
нын өзү кыйышынын фактысы боюнча окуя болгон жерге барган. Териштирүүнүн 
жүрүшүндө белгилүү болгондой, А. Ш. акча уурдады деген шек менен милиция кыз-
маткерлери тарабынан кармалган. Мындан тышкары, А. Ш.ны мыйзамдуу өкүлдөрү, 
адвокат жокто суракка алышкан. Ошондой эле А. Ш. өз жанын өзү кыйып жатып, 
кат таштап кеткен. Бул факт боюнча Жалал-Абад областынын прокуратурасына кат 
жөнөтүлгөн. Иш көзөмөлдө турат. 

2-мисал:

Акыйкатчынын атына Э. Б.1 өзүнүн 2000-жылы туулган кызы А. Ы.нын сөөгү табыл-
ганынын бетин толук ачуу талабын коюп, арыз менен кайрылган. Териштирүүнүн 
жүрүшүндө жогоруда көрсөтүлгөн факт боюнча кылмыш иши убактылуу токтотулганы 
белгилүү болуп калды. Биздин кайрылуубуздун натыйжасында Бишкек шаарынын Ле-
нин районунун прокуратурасы тергөөнү убактылуу токтотуу жөнүндө чечимди жокко 
чыгарды жана кылмыш иши андан ары тергөө үчүн Бишкек шаарынын Ленин району-
нун ИИБнын тергөө бөлүмүнө жөнөтүлдү. 

3-мисал:

2017-жылдын 1-февралында Бишкектин «Восток-5» кичи районунда мектеп окуучусу-
нун кайтыш болду. Окуя болгон жерге келген Бишкектин Свердлов районунун ИИБнын 
ыкчам-тергөө тобу буларды белгилеген: табылган 15 жаштагы өспүрүм белгисиз се-
бептерден улам квартиранын терезесинен секирип, денесине келтирилген залалдан 
каза тапкан. Жашы жете элек толук үй-бүлөдө жашаган. Өспүрүмдүн бөлмөсүн карап 
чыкканда ал WWW/DEATHDAT интернет-сайтында катталганы, ал эми өспүрүмдүн уюл-
дук телефону код коюлган абалда болгону белгиленген. 

Азыркы учурда бул факт боюнча материал Бишкектин Свердлов районунун ИИБнын 
кылмыштарды эсепке алуу китебинде катталган. Өспүрүмдүн өлүмүнүн фактысы бо-
юнча КР КЖКнын 102-статьясынын белгилери (өзүн-өзү өлтүрүүгө жеткирүү) боюнча 
буюм далилдери катары өспүрүмдүн компьютери жана телефону алынып, соттук-ме-
дициналык жана техникалык экспертиза дайындалды, ошондой эле жашы жете элек-
тин өлүмүнүн жагдайларын белгилөө жагынан зарыл тергөө аракеттери жүргүзүлүп 
жатат. Иш контролдо турат.

Интернетте балдарды өз жанын өзү кыюуга үндөгөн жана түрткөн «өлүм топторунун» 
келип чыгышына жана Кыргыз Республикасында өз жанын өзү кыюу фактыларынын 
көбөйүшүнө байланыштуу биз Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин аты-
на тиешелүү катты2 жөнөттүк, анда пункттардын бири катары жыл сайын 10-сентяб-
рда3 Өз жанын өзү кыюуга каршы күндү Кыргызстандын аймагында өткөрүү сунуш кы-
лынган. 

Ошентип, коомубузда өз жанын өзү кыюу сыяктуу ушундай терс көрүнүштүн алдын 
алуу жана аны четтетүү максатында төмөнкүлөр зарыл:

1  Э-287, 25.02.2016-ж.
2 Чыгыш №06-3972. 24.11.2016-ж.
3 10-сентябрь — эл аралык дата, ал бүткүл дүйнөдө өзүн-өзү өлтүрүүнү четтетүү боюнча ишке көмөктөшүү макса-
тында 2003-жылдан тартып бүткүл планета боюнча жыл сайын белгиленет. Өзүн-өзү өлтүрүүнү четтетүү, ошондой 
эле бул көйгөйгө тиешелүү мамлекеттик органдардын, ЖМКлардын, министрликтердин, жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын көңүлүн буруу максатында, ошондой эле Кыргызстанда өз жанын өзү кыюуну четтетүү 
боюнча күч-аракеттерди бириктирүү максатында ата-энелердин жана коомдун көңүлүн буруу максатында алдын 
алуучу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүү сунуш кылынат. КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Аппараты.
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КР Өкмөтүнө

Өз жанын өзү кыюу фактыларына өзгөчө көңүл буруу жана өзүн-өзү өлтүрүүнү четтетүү 
боюнча улуттук программаны иштеп чыгуу. Алар жергиликтүү деңгээлде ар бир 
конкреттүү региондо калк арасында өзүн-өзү өлтүрүү жана өз жанын өзү кыюу маа-
найларын алдын алуу долбоорлору жана чаралары түрүндө ишке ашууга тийиш.

КР Билим берүү жана илим министрлигине

Окуучулар менен тарбия иштерин күчөтүү. Баардык мектептерди жана билим берүү 
мекемелерин квалификациялуу психологдор менен камсыз кылуу.

КР Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине

Мамлекеттик заказдын алкагында республикалык бюджеттен кошумча каражаттарды 
бөлүү менен кризистик борборлордун санын көбөйтүү.

КР Ички иштер министрлигине

Балдар менен иштөө боюнча өзүнчө башкармалыкты түзүп, ал жерде тиешелүү кесип-
тик билим жөндөмдөрү бар, өспүрүмдөр менен түздөн-түз иштей турган талапкерлер-
ди тандоону жүргүзүү.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына

Мектептер жана башка билим берүү мекемелери менен бирдикте оор турмуштук кыр-
даалга кабылган балдарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелгендерге жана ми-
гранттардын балдарына өзгөчө көңүл буруу.

Мусулмандар дин башкармалыгына

Өзүн-өзү өлтүрүү көйгөйлөрү боюнча жамааттар арасында түшүндүрүү иштерин 
жүргүзүү, себептерин жана аны кантип болтурбай коюуга болорун айтып берүү.
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4.5. МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ БИЛИМ БЕРҮҮДӨГҮ 
КЕМЧИЛИКТЕР

Билим ар бир адам үчүн кандай зор мааниге ээ болсо, жалпы адамзат үчүн да ошон-
дой эле маанилүү. Баланын кичинекей чагындагы активдүү өнүгүшү – анын андан ары 
калыптанышы үчүн бекем пайдубал түптөйт, мектепте, кийин кесиптик билим алууда, 
андан соң ишинде ийгиликтүү болууну камсыздайт. Билимди камтыган эрте өнүгүү - 
өлкөнүн кийинки муунунун ийгиликтүү болушуна негиз түзөт.

Кыргыз Республикасында мамлекеттик деңгээлде мектепке чейинки билимдин 
маанилүүлүгүн таануу балдарды ар кыл мектепке чейинки билим берүү уюмдарына 
тартуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтет. Бирок эртеден кечке чейин балдарды окутуп 
гана тим болбостон, аларды багып караган мамлекеттик жана муниципалдык мектеп-
ке чейинки билим берүү мекемелерин калыбына келтирүүдө, биринчиден, каржылык 
кыйынчылыктар жаралат.

Мектепке чейинки билим берүү тармагындагы мамлекеттик саясат жана мектепке 
чейинки курактагы балдарды өнүктүрүп, социалдык – экономикалык шарттарды түзүү 
көптөгөн документтерде, маселен Балдар жөнүндө кодекс ж.б. белгиленгенине ка-
рабастан, мектепке чейинки билим берүү системасы түп тамырынан бери өзгөртүүчү 
реформаларга муктаж. Өлкө көз карандысыздыкка ээ болгондон бери бул системада 
кечиктирилгис чечүүнү талап кылган көп көйгөйлөр топтолгон. Бала бакча ар бир ин-
дивидуумдун жашоосунда - аны коом менен жуурулуштурган, өнүктүргөн баштапкы 
этап. Бүгүн өлкөнүн борборунда, аймактарда бала бакчалардын жетишсиздиги эч ким-
ге жаңылык эмес. 

Мектепке чейинки билим берүүнү кеңейтүү билим берүү тармагынын милдети ката-
ры 2002 – жылдан баштап каралып баштаган. Мына ушул убакыттан баштап, алардын 
саны акырындап көбөйүп, жаш балдар мектепке чейинки билим алууга тартылган. 
2002 – 2009 жылдарын мектепке чейинки билим берүү системасын кайра түзүүнүн 1 
– этабы катары мунөздөсөк болот. Анын өзгөчөлүгү катары а) мектепке чейинки би-
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лим берүү программаларын аз таралгандыгы боюнча идентификациялоо; б) мектепке 
чейинки билим берүүнү жайылтуу максатында альтернативдүү түрлөрүн өнүктүрүүгө 
багытталган институционалдык реформа болду. 

2016 – жылдын биринчи жарымына карата маалымат боюнча Кыргыз Республикасын-
да 1 миң 370 мектепке чейинки билим берүү мекемелери иш алып барышат. Бул жер-
де 163 217 бала тарбияланат (1 жаштан 6 жашка чейинки жалпы балдардын ичинен 
19,9% )1.

Азыркы тапта Кыргыз Республикасында 1 миң 582 мектепке чейинки билим берүү ме-
кемелери иш алып барат.2

Бардыгы болуп мурдагы 172 бала бакча кайтарылган (алардын ичинен 53 Башкы про-
куратура тарабынан кайтарылган). Жалпы билим берүү мекемелерин оптималдашты-
руу жолу менен 3295 орунга эсептелген 118 жалпы билим берүү уюмдары ачылган. 

Нарын облусу боюнча Акыйкатчынын ыйгарым укуктуу өкүлү текшерүү жүргүзгөндөн 
кийин Ак – Талаа районундагы Баетов айылындагы “Жаш балаты” бала бакчасын алар 
отурган имараттан чыгаруу аракети катталган. Бирок, өкүлчүлүктүн кызматкерлеринин 
кийгилишүүсүнөн улам, райондун жетекчилиги башка имаратка жылына 90 000 сом 
ижара акысын төлөп берген. Бул убакытта эски имарат оңдолгон. Андан соң балдар 
мурдагы имаратына кайтып, ал жерде азыркыга чейин тарбияланып келишет. 

Ошондой эле Нарын облусунун Кочкор районунда бала бакча имаратты ижарага алып 
иштегени аныкталды. Ижара акы жылына 360 000 сомду түзгөн. 

Алдын ала эсептөөлөр боюнча, ижара үчүн 1- жыл ичинде 4 млн. сомго жакын акча 
төлөнүп берилет. Бюджеттик акчаны рационалдуу колдонуу үчүн Акыйкатчынын ый-
гарым укуктуу өкүлү Өкмөткө бала бакчаны курууну караштырып берүүнү сунуштаган. 
Бүгүнкү күнү Кочкор райондук администрациясынын буйругунун негизинде 100 орун-
дук бала бакчаны куруу үчүн жер тилкеси бөлүнүп берилген. 

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарына барган балдардын саны өзүнүн 
деңгээлинен 2,3 эсе жогору. Тайпалардагы балдардын саны 60 дан 99 чейин (норма 
боюнча 25 – 30 бала). Мындай көрүнүш Кыргыз Республикасынын “Мектепке чейин-
ки билим берүү жана балдарга кам көрүү” Мамлекеттик билим берүү стандартынын 
балдардын жаш курагына бөлүштүрүү менен комплектөөсүнө каршы келет. Бишкек-
тин билим берүү системасында долбоорлук кубаттуулугу 13212 орунга эсептелген 82 
мектепке чейинки билим берүү уюму иштейт3.

Ошол эле учурда, бүгун мектепке чейинки билим берүү мекемелерине 19,9 % балдар 
барса, айыл жергесинде бул көрсөткүч 4 – 5% гана түзөт. Бул кийинки сапаттуу билим 
алуусунда бала бакчаларга барган жана барбаган балдардын ортосундагы ажырымды 
көрсөтөт. 

1 КР Билим берүү жана илим министрлигини каты. №03-6/4471 29.07.2016 .
2 Акипресс маалымат булагы 04.03.17.
3 Бишкек ш. мэриясынын Билим берүү башкармалыгынын маалыматы.



120

Кыргыз Республикасында мектепке чейинки мекемелердин жалпы мүнөздөмөсү1

Облус, шаар Мектепке 
чейинки 
билим 
берүү 

Мектепке 
чейинки 
билим 
берүү 

2 жаштан 
7 жашка 
чейинки 
мектепке 
чейинки 
балдардын 
саны 

2 жаштан 
7 жашка 
чейинки 
мектепке 
чейинки 

Зарыл 
болгон 
долбоорлук 
кубаттулугу 
240 орундуу 
МББМ 
орточо саны 

Бишкек ш. 83 30166 117913 87747 365

Ош ш. 39 13397 33684 20287 84

Чүй 146 20147 116174 96027 400
Нарын 116 9028 40400 31372 130
Ысык-Көл 81 13585 63976 50391 209
Талас 51 7011 39707 32696 136
Ош 290 26621 187387 160766 669
Жалал-Абад 238 27680 167735 140055 583
Баткен 121 15582 74583 59001 245
Бардыгы 1165 163217 841559 678342 2821

Базар экономикасынын мыйзамдарына ылайык мектепке чейинки билим берүү тар-
магындагы кызматтар жеке бала бакчалар менен көрсөтүлсө болот жана көрсөтүлүп 
келет. Бирок азыркы тапта жакырчылыктын жана жумушсуздуктун деңгээли жогору 
болуп турганда, көптөгөн ата – энелер балдарын жеке бала бакчага бергенге акча ка-
ражаты жетпейт. 

 Балдарга баштапкы билим берүү үчүн бирдей шарттарды түзүүдөн улам өлкө боюнча 
жалпы билим берүү мектептерде “Наристе” балдарды мектепке даярдоо программа-
сы (480 сааттык) иштеп жатат. Анын жыйынтыгында мектепке чейинки билим берүү 
мекемелерине барбаган 6 – 7 жаштагы 114 356 бала жалпы билим берүү мекемелери-
нен мектепке даярданышты2. Жыйынтыгында, мектепке чейинки билим берүү меке-
мелерине барбаган 6 – 7 жаштагы балдар мектепке жалпы билим берүү мекемелери-
нен даярданышты3.

Бирок жаңы конуш тургундары үчүн балдарды мектепке чейинки даярдыктан өткөрүү 
маселеси дале оор бойдон калууда. Иштеп жаткан мектепке чейинки мекемелерде 
балдар 2 – 3 эсе көп. Маселен, азыркы тапта 43351 мектепке чейинки курактагы бал-
дар жашаган жаңы конуштарда (2016-жылдын биринчи жарымына болгон маалымат-
тар боюнча) болгону 2016 орунга эсептелген 7 мектепке чейинки билим берүү уюму 
иштейт. Бул жашаган жери боюнча мектепке чейинки даярдыктан 4.86% гана бала 
өткөндүгү маалым болду. Ошол эле мезгилде жалпы республикалык көрсөткүч 22,7 % 
түзөт. Өзүнүн жоопторунда 31% (11) гана респондент алардын балдары мектепке чей-
инки билим берүү мекемесине бара турганын белгилесе, 27,3 % (3) балдары жеке бала 
бакчаларга 72,7% (8) муниципалдык бала бакчаларга бараарын айтышкан. Ал эми 69% 
респондент балдары МББМ барбай тургандыгын, алар менен энеси же улуу тууганда-

1 КР Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматы №03-6/4471 29.07.16.
2 КР Билим берүү жана илим министрлигинин жообу №03-6/4471 29.07.16.
3 КР Билим берүү жана илим министрлигинин жообу №03-6/4471 29.07.16.
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ры үйдө отурганын, 15 % кошуналары акысыз карап берерин, 3 % баласы өзүнүн улуу 
бир туугандары менен үйдө болоору белгиленген.

Түзүлгөн жагдай жаңы конуштарда билим берүү мекемелерине кирүү чон пробле-
маларды жарата турганын айгинилейт. Билимге болгон укуктун иштеши, турак жайга 
болгон укук менен терең байланышта экендигин, алардын минималдуу делген стан-
дарттары базалык социалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн бар экендигин жана ачыктыгын 
шарттайт. Мамлекет жашаган жери боюнча балдарга жалпы билим берүү мекемеле-
ринде окууга мүмкүнчүлүк түзүп бере албаса, башка райондордун мектептерине бару-
уга шарт түзүлүшу керек. Албетте бул үчүн коомдук транспорт кызматы өнүгүшү зарыл. 
Бирок сурамжылоодон кийин, балдар мектепке баруу үчүн транспорттун ыңгайлуулугу 
жана жайлуугу боюнча да проблемалар бар экендиги белгилүү болду. Демек, билимге 
бирдей мүмкүнчүлүк жана жетишээрлик турак жай укугу жаңы конуштарда сакталбай 
келет деген жыйынтыкка келсек болот. 

Кыргызстандын айылдарында борбордогудай эле бала бакчаларга муктаждык байка-
лат. Бул балдардын ата – энелери эртеден кечке чейин талаада же башка иштер менен 
алек болгондугу менен байланыштуу. Демек чоң шаарлардын тургундары балдарын 
жеке бала бакчаларына алып бара алса, айылдыктар үчүн бул болуп көрбөгөндөй ысы-
рапкорчулук. Элдер бул кырдаалдан чыгуунун жолун издөөгө мажбур. Айрым айыл-
дарда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары өз алдынча кароосуз калган имарат-
тарды калыбына келтирсе, башкалары мектептин аймагында эле бала бакча ачууда. 

Альтернативдүү форма катарында жамааттык деп аталган (ЖББ) бала бакча-
лар түзүлүүдө. Маселен, ЮНИСЕФ менен КР Өкмөтү биргеликте жакырчылыктын 
көрсөткүчтөрү жогору, ал эми балдардын мектепке чейинки билим берүү уюмдарына 
тартылуусу төмөн болгон Баткен облусунда алгач ушул программаны ишке ашырды. 
Жамааттык бала бакчалар балдардын мектепке чейинки уюмдарда бир нече смена 
менен билим алуусуна шарт түзөт. Маселен, бир тайпа эртең менен бир нече саатка 
келсе, экинчиси түштөн кийин барат. Эл аралык тажрыйбага таянсак, баланын бала 
бакчада көбүрөөк тарбияланганына караганда (бир күндө сааттардын саны), мектепке 
чейинки билим берүү программасынын сапаты маанилүү. Башкача айтканда, баланын 
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гармониялуу өнүгүшү үчүн анын мектепке чейинки билим берүү мекемесинде бир 
нече саат квалификациялуу тарбиячы менен болуусу жетиштүү. 

 Мамлекет тарабынан мектепке чейинки билим берүүнү жайылтууга көбүрөөк көңүл 
бурулуп жатат. Азыркы тапта Бишкек шаарынын мэриясынын негизги багыты болуп 
жаңы бала бакчаларды салып, эскилерин толук оңдоп, мектепке чейинки билим берүү 
системасына мурда жабылган жана башка максаттар үчүн ачылган мектепке чейин-
ки билим берүү мекемелерин кайтарып, авариялык деп эсептелген тайпаларды ачып 
берүү менен билим берүү уюмдардын тармагы кеңейип, ачыктыкты камсыз кылуу бо-
луп саналат. 

2005 – жылдан 2016 – жылга чейин мектепке чейинки билим берүү системасында 10 
мектепке чейинки билим берүү уюмдары жана 1 атайын мектепке чейинки билим 
берүү уюму мамлекеттин эсебинен салынган жана кайтарылган.

2013 – жылдын февраль айынан тартып мектепке чейинки билим берүү уюмдарын 
балдар менен комплектөө “Муниципалдык мектепке чейинки билим берүү уюмда-
рын комплектөөнүн тартиби” жобосунун негизинде райондук билим берүү борборло-
рунун компетентүүлүгүнө кирген. 

Мектепке чейники билим берүү уюмдарына 2 жаштан 7 жашка чейинки балдар кабыл 
алынат. Мектепке чейинки билим берүү уюмуна кирүү үчүн баланы жашаган жери бо-
юнча райондук билим берүү уюмуна кезекке тургузуу керек. Ал үчүн баланын ата-эне-
лери (мыйзамдуу ата-энелери) же аларды алмаштыргандар арыз менен кайрылышы 
керек.1

 МББМ орун берүүнүн негизги критерийлери: кезек күтүү менен жеңилдиктер. Азыркы 
тапта райондук билим берүү борборлорунда МББМ орун алуу үчүн -1982 бала кезекте 
турат.

2009 – жылы “Мектепке чейинки билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
мыйзамы кабыл алынган. Анын 23 – беренесинин 2 пунктунда, ата – энелер (мый-
замдуу өкүлдөр) мектепке чейинки билим берүү уюмунун өнүгүүсүнө (кошумча төлөм) 
катышууга милдеттүү деп белгиленет. Бирок КРнын мыйзамындагы бул пунктун ишке 
ашыруу механизми жөнгө салынган эмес, аны иштеп чыгуу жүрүп жатат. 

Ошондой эле, тажрыйба көрсөткөндөй, баланы МББМ орноштуруу үчүн ата-энелер 
5000 сом же андан жогору суммадагы акча каражатын “демөөрчүлүк жардам” катары 
төлөөгө мажбур. Ошондой эле ай сайын, ыктыярдуу түрдө Камкорчулук фондуна 300 
– 500 сом төлөнөт. 

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарында балдарды тамактандыруу нормативдик 
– укуктук документтердин негизинде ишке ашырылат. Мектепке чейинки билим берүү 
мекемелеринде балдардын тамак ашы үчүн 50 % ата – энелер төлөсө, 50 % жергиликтүү 
бюджеттен жумшалат. 

Мектепке чейинки билим берүү уюмдарын каржылоонун негизги булагы болуп, 
жергиликтүү бюджет, ата – энелердин тамак – ашка чогулткан каражаты, ата – энелер-
дин материалдык – техникалык базаны колдоо үчүн төлөмдөрү, гранттар болуп сана-
лат. Мындан улам, бала бакчалардын башчыларына жардам сурап, ата – энелерге кай-

1 Бишкек ш. “Муниципалдык мектепке чейинки билим берүү уюмдарын комлектөөнүн тартиби жөнүндө” жобо.
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рылганга туура келет. Баланын бала бакчада тарбияланганынын түйшүгүн ата – энелер 
(мыйзамдуу өкүлдөрү) көтөрөт.

Мектепке чейинки мекемелердин негизги функциялары: балдардын ден соолугун 
чыңдоо жана бекемдөө; ар бир наристенин эмоционалдык абалына кам көрүү; ба-
ланын организмин чыңоо жана аны өнүктүрүү, аны интеллектуалдык жактан өстүрүү, 
акыл – эсинин, чыгармачыл мүмкүнчүлүктөрүнүн өнүгүшү үчүн шарт түзүү; жалпы 
адамзаттык баалуулуктарын калыптандыруу; баланын толук кандуу өнүгүшү үчүн үй – 
бүлө менен кызматташтыкты түзүү. 

Азыркы тапта бала бакчалардын жетишсиздиги Кыргызстанда орчундуу көйгөй. Бала-
сын бала бакчага киргизе албаган энелер иштебей үйгө отурганга мажбур. Албетте, 
бул үй бүлөнүн киреше булагына таасирин тийгизет. Анан да, аял кишини бала менен 
жумуштун ортосунан бирөөсүн тандоого түртөт. Демек бала бакчалардын жетишсиз-
диги энелердин профессионалдык жактан өнүгүшүнө тоскоолдук жаратат. Себеби, бир 
эле учурда карьера жасап, бала багуу мүмкүн эмес. Демек эненин өнүгүүсүнө бөгөт 
коюлат. 

Бирок, эң алгач бала бакча наристенин өзү үчүн маанилүү. Бала бакчалардан мамиле 
түзүүнү үйрөнүү баланын андан ары өнүгүшү үчүн өбөлгө түзөт – деп психологдор бел-
гилешет. Наристенин бала бакчанын шартына көнүп, жашташтырына аралашуу про-
цессинин артыкчылыктары көп. Маселен, бала баарлашууну, мамиле түзүүнү үйрөнөт. 
Бул албетте, мектептеги жамаатка оңой көнүп кетүүгө жардам берет. Ошондой эле бала 
бакчада жаш куракка ылайык сабактар (бала бакчада атайын сабактар – сүрөт тартуу, 
пластилинден ар кыл нерселерди жасоо, музыка, математика ж.б.) өткөрүлөт. Наристе 
мектепке зарыл болгон “жамаат”, “күн тартиби”, “дисциплина” деген түшүнүктөрдү 
үйрөнөт. Бала бакчада арбын өткөрүлгөн куурчак театрынын оюндары, майрамдык ке-
челер, ар кыл сынактар аркылуу бала өз алдынчалыкка үйрөнүп, ички дүйнөсү байыйт. 

Бала бакчалардын жетишсиздиги, 90 – жылдары алардын көпчүлүгү жабылып, башка 
максаттар үчүн ачылып же жеке менчикке берилип кеткендиги менен байланыштуу. 
Бала бакчалардын кыскарышы ошондогу саясат жактан караганда табигый көрүнүш 
болчу. Бирок бул процесс узак убакыттагы мамлекеттик кызыкчылыктарды эске алган 
эмес. 

Азыркы таптагы Кыргызстандагы демографиялык абалдан улам калк көп сандагы бала 
бакчаларга муктаж. Балдардын көп туулушунан улам бала бакчаларга кезекке турган-
дардын саны арбын, бала бакчаларда тарбиялангандардын саны да өтө көп. Мындай 
көрүнүш Бишкек жана Ош шаарлары үчүн мүнөздүү. 

Орундардын жетишсиздигинен башка да проблемалар бар. Алсак, кадр маселеси өсүп 
жетилди. Тарбиячы менен баланы кароочунун кесиби кадыр барктуу эмес жана аз 
төлөнгөндөрдүн катарында. Көп учурда тарбиячы менен бала кароочулардын атайын 
билими жок. Ал эми тарбиянын пайдубалы балачакта түптөлөт. Андыктан, баланын 
жанында квалификациялуу педогогдордун болушу маанилүү. 

КРнын Акыйкатчысына Талас шаарында жашаган Н.Б. арыз менен кайрылган. Ал № 17 
“Баластан” бала бакчасынын башчысына арызданган. Арызда анын уулу А.Бны тарби-
ячысы көрсөткүч таякчасы менен ургандан кийин, анын көзүнүн үстү жара чабылганы 
айтылган. Арыз каралып чыккан. Жыйынтыгында арыздануучунун жүйөлөрү далил-
денген. Педагогикалык кеңештин чечими менен тарбиячыга сөгүш берилген.

Андан тышкары, бала бакчанын администрациясы менен мындай фактыларды алдын 
алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. 
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Бала бакчага төлөөнүүчү акынын, кирүү үчүн төгүмдөрдүн жогору болгондугу, муници-
палитеттен бөлүнгөн каражаттардын жетишсиздигинен улам ата – энелерден дайыма 
акча чогултуу наристени бала бакчага жиберүүгө бөгөт коет. 

Жеке бала бакчаларды ачуу – альтернативдик чечим. Бирок, мындай учурда мамле-
кет тарабынан жардам көрсөтүлүшү керек. Себеби төмөн болгон орточо айлык менен 
мындай бала бакчаларга баруу кыйынчылыктарды жаратат.

Өлкөдө бала бакчалардын жетишсиздиги боюнча көйгөйдү чечүү үчүн каржы програм-
масы жок. КР Конституциясына ылайык, ар бир бала мектепке чейинки акысыз билим 
алууга укуктуу. Демек, балдардын конституциялык укуктары бузулуп жатат. Бала бак-
чалардагы орундардын жетишсиздигин, эң алгач мамлекеттик деңгээлде чечүү керек.

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

1. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин санын жаңы имараттарды куруу 
жана эскилерин калыбына келтирүү жолу менен көбөйтүү.

2. Алардын материалдык – техникалык базасын бекемдөөнү эске алуу. 

3. Башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын эске алып, ар кыл чечимдерди издөө. Маселен, 
үйдө баласы менен отуруп, аларды окутуп, тарбиялап жаткан энелерге акчалай 
компенсация төлөп берүү. (Норвегияда 3 жашка чейинки баланы багып үйдө от-
урган энелерге өлкөдөгү орточо айлык төлөнүп берилет). 

4. Мыкты үлгү катары Кыргызстандын айылдарында жамааттын деңгээлинде бал-
дарга билим берүү уюмдарын ачуу. 

5. Мектепке чейинки курактагы балдарды альтернативдик форма менен өстүрүүнү 
калкты өнүктүрүүнүн маанилүү баскычы катары айылдарды өнүктүрүүнүн 
перспективдүү пландарына киргизүү. 

6. Жеке бала бакчалардын бааларын төмөндөтүү (төлөм) үчүн шарттарды түзүү.

КР Билим берүү жана илим министрлигине жана Бишкек шаары-
нын мэриясынын алдындагы Билим берүү башкармалыгына:

1. Мамлекеттик (муниципалдык) мектепке чейинки билим берүү мекемелерине ба-
ланы киргизүүдө акы деп аталган акча чогутууну төлөөнүү токтотуу боюнча чара-
ларды кабыл алуу; 

2. Ыктыярдуу демөөрчүлүк жардамды мектепке чейинки билим берүү мекемелери-
нин гана эсебине которуу;

3. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык балдарды мамлекеттик (му-
ниципалдык) мектепке чейинки уюмдарга кабыл алууда тартипти көзөмөлдөөнү 
күчөтүү; 
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4. Баланы мамлекеттик (муниципалдык) мектепке чейинки билим берүү мекемеле-
рине кабыл алууда жашаган жери тууралуу маалыматты талап кылууну жоюу; 

5. Бала бакчалардын тарбиячыларынын квалификациясын жогорулатуу.

4.6. “115 ШЫР БАЙЛАНЫШ” КЫЗМАТЫ БОЮНЧА 
2016-ЖЫЛДА АТКАРЫЛГАН ИШТЕР

Азыркы учурда Кыргызстанда, Казакстанда жана Тажикстанда 30 миңге жакын бала 
эркинен ажыратуучу жабык мекемелерде кармалып турушат. Өспүрүмдөрдүн чоң 
кишилер менен чогуу кармалып турушу балдарга карата зомбулук колдонулат деген 
кыйла тобокелчилик бар. Балдар зомбулукка көбүнчөсүн кармоо шарттарынан улам 
дуушар болушат, же тартипке чакыруу чарасы, же жаза катары зомбулукка кабылышат. 
Бардык аталган үч өлкөдөгү колдонуудагы мыйзамдар, айрыкча жалгыз камоо жагы эл 
аралык стандарттарга ылайык келбейт.

Акыйкатчынын демилгеси боюнча Институт алдындагы «Борбордук Азияда эркин-
дигинен ажыратуу жерлеринде балдарга каршы зомбулукту бара-бара четтетүү» үч 
жылдык долбоорун ишке ашыруунун алкагында балдарга жардам катары күнү-түнү 
иштеген бирдиктүү телефондук 115 – «Шыр байланышы» ачылган. КР Акыйкатчы (Ом-
будсмен) институту балдардын кайрылууларына ыкчам жооп кылуу боюнча мамле-
кеттик органдардын аракеттеринин бардык маселелерин жана схемасын иштеп чык-
кан. Бул долбоорду ишке ашыруу үчүн КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 11-сентябрындагы 
№527 токтому менен 115 кыска номери бөлүп берилген, ал Кыргыз Республикасы-
нын шашылыш ыкчам кызматтарынын тизмегине киргизилген. Долбоордун максаты 
балдардын мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо системасын түзүү, 
ошондой эле балдарга карата зомбулуктун алдын алуу болуп саналат. КР Акыйкатчы 
(Омбудсмен) институтунун «Балдарга жардамдын Шыр байланышы» (115) кызматы 
ведомстволордон келип түшкөн даттанууларды караган жана ошондуктан кандайдыр-
бир ведомствонун кадыр-баркын жана кызыкчылыктарын коргоонун натыйжасында 
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кызыкчылыктардын кагылышуусуна дуушарланышы мүмкүн болгон Кыргызстандын 
министрликтеринин жана ведомстволорунун башка телефон кызматтарынан айырма-
ланып, көзкарандысыз болуп саналат. 

Даттануларды ушундай формада берүү механизми жардам сурап шашылыш кайрылуу 
жана зомбулуктун көрүнүштөрүн башынан өткөргөндөргө, атап айтканда, жабык ме-
кемелердин тарбиялануучуларына, балдардын жана өспүрүмдөрдүн ата-энелерине, 
алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнө, ошондой эле ушундай зомбулуктун күбөлөрүнө за-
рыл консультация алуу мүмкүнчүлүгүн берет. Балдарга жардамдын «Шыр байланышы-
на» (115) кайрылгандар оперативдүү консультация алат, ал эми зарылчылык болгон 
учурда КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Аппаратынын кызматкерлери балдарга 
карата зомбулук көрүнүштөрүнүн учурунда андан аркы аракеттер үчүн мамлекеттик 
органдарды тартуу боюнча иш жүргүзөт. Мындан тышкары, келечекте мындай учур-
ларга жол бербөө жана зомбулукка жол берген адамдарды жоопкерчиликке тартуу 
үчүн чаралар көрүлөт. 

КР Акыйкатчы (Омбудсмен) институту өнөгү «Лигал Просперити» КФ менен бирдикте 
жашы жете электерге жана чоң кишилерге балдарга жардамдын «Шыр байланышы» 
(115) жөнүндө маалымдады. Бардык областтарда жашы жете электер үчүн эркинди-
гинен ажыратуунун же аны чектөөнүн бардык жерлери (УКИ-убактылуу кармоо изо-
ляторлору, ТИЗО-Тергөө изоляторлору, ТК-Түзөтүү колонияларыжана ТК-тарбиялоо 
колониялары) камтылды. Маалыматтык кампания балдарга жардамдын «Шыр бай-
ланышынын» (115) максаттары жана иши жөнүндө, линиянын операторлорунун иши 
жөнүндө, ким жана кандай кырдаалдарда даттанууну бере ала тургандыгы жөнүндө 
жашы жете электер жана мекемелердин персоналы менен маектешүүнү камтыды. 
Көргөзмө материалдар даярдалды, ага шыр байланыштын номери жазылды, ме-
кемелердин администрацияларына шыр байланыш тууралуу плакаттарды балдар 
көбүрөөк болчу жерлерге көрүнөө жерге жайгаштыруу жана алардын сакталышына 
жана жеткиликтүүлүгүнө милдеттүү түрдө жүргүзүү сунушталган. 

Акыйкатчынын Аппараты «Лигал Просперити» КФ менен бирдикте убактылуу кармоо 
изоляторлорунда (УКИ) баланын укуктарын бузууларды бир нече жолу белгиледи. УКИ-
ден тышкары, маалыматтык кампания Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Жазаны аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу эки тергөө изоляторунда – Нарын 
шаарындагы № 24 мекемеде жана Каракол шаарындагы № 23 мекемеде өткөрүлдү. 
Жашы жете электер үчүн эркиндигинен ажыратуу жери катары ушундай аныктамага 
балдар үйлөрү, жатак мектептер, убактылуу башпаанектер, реабилитациялоо борбор-
лору камтылат. 

Ошондуктан 115 маалыматтык кампаниясы жашы жете электер үчүн эркиндигин 
чектөө жерлерин да камтыйт: Нарын блусунда 2 мектеп-интернаты, Ысык-Көл облу-
сунда 11 мекеме: 1мектеп-интернаты, үй-бүлөгө жана балага жардам көрсөтүүнүн 2 
борбору, 1 ДМЧ балдар үчүн реабилитациялык борбор, 2 балдар үйү, үй-бүлөө тибин-
деги 3 балдар үйү жана фостер тибиндеги 2 мекеме камтылган.
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Линия өз ишин Балдарды коргоонун эл аралык күнүндө – 2015-жылдын 1-июнунда 
баштаган. 2015-2016-жылдын ичинде балдарга жардамдын «Шыр байланышы» 
9840 телефон чалууну кабыл алды, алардын ичинен 6181и үн билдирүүлөрү (1-диа-
грамма). 

2015-жылы Балдарга жардамдын “Шыр байланыш” телефонуна (115) 3650дөн ашуун 
телефон чалуу кабыл алынган, алардын ичинен 1836сы үн билдирүүлөрү, ал эми 2016-
жылы 6190дон ашуун телефон чалуу болуп, анын ичинен 4345 үн билдирүүлөрү. Теле-
фон чалуулар жана билдирүүлөр ката жана маалыматы жок болушу мүмкүн экенин 
белгилеп кетели. Келип түшкөн телефон чалуулардын ичинен: консультациялык-1430, 
маалыматтык – 112, кайталанганы – 78, кайрылган 168 адам кайчы байланыш боюнча 
трубканы алган эмес же телефону өчүк болгон. Телефон чалууларды талдоо алардын 
75%ы – аялдар жана 25%ы эркектер экенин көрсөттү.

2016-жылдын 14-мартында саат 9-30да Балдарга жардамдын “Шыр байланышына” 
(115) №14 тарбиялоо колониясынан чалуу болгон. М.А. Сузак районунун Октябрь ай-
ылында жашаган апасы М.К менен байланыш үзүлүп калганын айткан. Өспүрүм апасы 
менен байланыш түзүүнү суранган. Ал Акыйкатчы Аппаратынын балдарга жардамдын 
“Шыр байланышы” (115) кызматынын кызматкери менен сүйлөшүү учурунда “Эгер 
апамды таппасам өзүмө кол салышым мүмкүн” деген. КР Акыйкатчы Аппаратынын 
кызматкерлери дароо №14 ТК башчысын эскертип, бала өз жанын өзү кыюусуна жол 
бербөөнү суранышкан. Бул жагдай тууралуу Сузак райондук социалдык өнүктүрүү 
башкармалыгына билдиришип, баланын апасынын телефондорун табууга көмөк 
көрсөтүүнү суранышкан. Көрсө, баланын апасы Сузак районунун Кара-Алма айылына 
кайрадан турмушка чыкканы анык болду. Баланын энеси менен байланыш түзүлдү.

Бул долбоордун ишмердиги биздин өлкөдө балдарга карата зомбулук көрүнүштөрү 
боюнча жагдайды жакшыраак көзөмөлдөп, балдарга Акыйкатчы Аппаратынын кыз-
маткерлери тарабынан квалификациялуу жана ыкчам кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт. 
Балдарга жардамдын “Шыр байланышы” (115) кызматынын иштеп турушу балдардын 
укуктарын коргоо механизмин чыңдайт, ал Кыргыз Республикасынын ыкчам кызматта-
рынын тизмегине киргизилген жана түнү-күнү бою иштейт. Бул кыска номерге стацио-
нардык телефондон чалуулар да, Кыргызстандын аймагында өз ишмердигин жүргүзүп 
жаткан бардык уюлдук операторлордун номерлеринен чалуулар да акысыз.
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КР Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын алдында ушул телефон кызматын ачуу БУ-
Унун Баланын укуктары боюнча комитетинин 2014-жылдын майында берген сунуш-
тамаларын аткаруу болуп калды: «Адамдын укуктарын колдоо жана коргоо жагынан 
иш жүргүзүп жаткан улуттук мекемелердин статусуна тиешелүү принциптерге ылайык 
Акыйкатчы Аппаратынын ролун күчөтүү (Париж принциптери). 

2016-жылы Жогорку Кеңеш өзүнүн 2016-жылдын 28-апрелиндеги №495-6 токтому ме-
нен КР Өкмөтүнө «Балдарга жардамдын “Шыр байланышы» (115) кызматына каржы-
лоого акча табууну тапшырган. 

Бирок Өкмөт бюджеттен каражат кароо мүмкүн эмес деп жооп берген. Азыркы учурда 
долбоорду финансылоо Эл аралык абак реформасы (PRI) (Улуу Британия) долбоору-
нун алкагында 2018-жылдын 28-ноябрына чейинки мөөнөт менен жүзөгө ашырылып 
жатат.

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

Балдарга жардамдын “Шыр байланышы (115)” кызматын кеңейтүү үчүн 2 штаттык 
бирдикти кошумча түзүү керек, ошондой эле 2018-жылдын 1-июлунан тартып бюджет 
эсебинен каржылоону кароо керек.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу боюнча мамлекет-
тик кызматына

Өспүрүмдөр кармалган бардык жабык мекемелерде Балдарга жардамдын “Шыр бай-
ланышы “ (115) телефонунан чалууну камсыздоо.
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5-БӨЛҮМ. ЖАРАНДЫК ЖАНА 
САЯСИЙ УКУКТАР

5.1. 2016-ЖЫЛДЫН 11-ДЕКАБРЫНДАГЫ РЕФЕРЕНДУМ

Шайлоо - бул эгемендиктин ээсинин жана коомдук пикирди ачык билдирүүнүн, аны 
калыптандыруунун негизги куралы болуп саналат. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык эркин шайлоо (анын ичинде ре-
ферендум) бул жогорку бийликтин булагы болгон элдин эркин, ой-пикирин түздөн-түз 
билдирүү болуп саналат, ошого жараша жарандардын шайлоо укуктары аныкталган.

2016-жылдын 11-декабрында Кыргыз Республикасынын Конституциясына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча референдумга жана жергиликтүү 
кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Ом-
будсмени) жарандардын шайлоо укуктарын коргоо жана аны ишке ашырууну камсыз 
кылуу максатында өзүнүн буйругу1 менен шайлоодо мониторинг жүргүзүү үчүн штаб 
жана жумушчу топ2 түздү.

Шайлоо күнү 2016-жылдын 11-декабрында Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Ом-
будсмен) Аппаратынын кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Конституциясына 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча референдумга жана жергиликтүү 
кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча 62 (алтымыш эки) шайлоо округдарында мо-
ниторинг жүргүздү.

Акыйкатчы Институту мониторингге анализ жүргүзүп, жалпысынан алганда, шайлоо 
комиссияларынын иши жетиштүү деңгээлде уюштурулгандыгын белгиледи.

Мониторинг учурунда көбүнчө шайлоочулардын тизмелеринин так эместиктери сыяк-
туу добуш берүү укугунун бузулушун белгилешкен.

1 2016-жылдын 25-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) 01-1№131 буйругу
2 Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын 55 кызматкерден турган жумушчу тобу
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Көптөгөн шайлоочулар мыйзамдын талаптарына ылайык биометрикалык каттоодон 
өтүп жана тиешелүү шайлоо участкаларынан шайлоочулардын тизмесинен 15 күн мур-
да өздөрүн такташса да, тиешелүү шайлоо участкаларынан добуш берүү күнү өзүнүн 
аты-жөнү шайлоочулардын тизмесинен чыкпагандан улам, шайлоого катыша алышпа-
ды. 

Мисалы, кээ бир шайлоо участкаларында 30дан ашык адам биометрикалык каттоодон 
өтсө да, өздөрүнүн аты-жөнүн шайлоочулардын тизмесинен таба алышкан эмес жана 
10 жылдан бери ошол участоктон шайлоого катышып келген бир жаранды ал участок-
тон эмес, башка бир алыс участоктон шайлайсыз деп, башка жерге жиберишкен1. 

Ошондой эле, референдум жана шайлоо участогу тууралуу кабарлоо барагы мамле-
кеттик каттоо кызматынан белгилүү бир дарекке жөнөтүлгөн, бирок билдирүүдө аты-
жөнү жазылган жаран чындыгында бул дарек боюнча эч качан жашаган да, катталган 
да эмес. 

Мисалга алсак, 

№1047 участогунда Ш. Руставели көч., үй №54, батир №39 дареги боюнча Турсунали-
ева Турсун Абаскановнанын атына кабарлоо барагы жөнөтүлгөн, тилекке каршы, ушул 
даректе жашаган батирдин ээсинин айтуусу боюнча, аталган жаран бул дарек боюн-
ча эч качан жашабагандыгын жана катталбагандыгын билдирген. Ушундай фактылар 
1316, 1104, 1138, 2114 шайлоо участкаларында да катталган.

Ушуга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоо кызматы, Шай-
лоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы ушуга окшогон 
мүчүлүштүктөргө жол бербеши керек. 

Байкоочулар өз ишин добуш берүүнүн жол-жоболорунан баштап, участкалык шайлоо 
комиссияларынын ишине байкоо жүргүзүштү жана участкалык шайлоо комиссиялары, 
тийиштүү органдар тарабынан шайлоонун жүрүшү үчүн бир катар байланыш каражат-
тары менен камсыз кылуу милдеттерин жетиштүү деңгээлде аткарылбагандыгын бил-
диришти. 

Мезгил менен биометрикалык маалыматтарды таануу аппараттары иштебей калып 
жатты2, сегиз адамды веб-камера таанып, паспортторунун идентификациялык номер-
лерин жана биометрикалык маалыматтарын сканерден ийгиликтүү өткөргөндүгүнө 
карабастан, термопринтер шайлоо үчүн аларга чек чыгара албай койгон3. Мындай 
кемчиликтер Бишкек шаарында4 жана аймактык5 шайлоо участкаларында байкалган. 
Ошондой эле, Бишкек ш. №1333 шайлоо участогунда добуштарды саноо үчүн шайло-
очунун бюллетенин көпкө чейин кабыл албай койгон. Манжалар боюнча таануу үчүн 
сканерлердин жетишпестигине окшогон кемчиликтердин айынан көптөгөн шайлоочу-
лар күтпөстөн добуш бербей кетип калышкан. Баткен облусунун Ленин атындагы мек-
тебинде жайгашкан шайлоо участкасында саат 10:40 мүнөт өткөндөн баштап жарым 
саат бою электр жарыгы өчүп калгандыгына байланыштуу тиешелүү техникалык жаб-
дыктар иштебей калган. Көпчүлүк шайлоо участкаларында мындай көйгөйлөрдү тез 
арада чечүү үчүн техникалык адистердин керек экендиги байкалды.

КРнын Акыйкатчысы (Омбудсмени) Аппаратынын кызматкерлери Кыргыз Республи-
касынын Конституциясына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү боюнча рефе-

1 №1324, №1335 шайлоо участкалары
2 №1324, 1104, 2114, 2096, 1328, 1316, 1104 шайлоо участкалары
3 №1326 шайлоо участогунда
4 №1138, 1105, 7179,
5 Нарын облусунда №4080 уч., Жалал-Абад облусунда №2114 уч.,
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рендумга жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча бюллетендерди 
даярдоодогу укук бузууларды байкашкан. 

Мисалы,

№1105 шайлоо участогунда жергиликтүү кеңешке шайлоо үчүн бюллетендер жалаң 
гана орус тилинде болгон, ал эми, референдум боюнча бюллетендер жалаң гана кыр-
гыз тилинде болгон, ошондой эле, №1333, 1316 шайлоо участкаларында бюллетендер 
бир гана кыргыз тилинде болгон. 

Шайлоо участкаларында шайлоо үчүн бюллетендер мамлекеттик жана расмий тил-
дерде болбогондуктан, шайлоо жөнүндөгү мыйзамдын1 талаптары бузулган. 

Көзүнүн көрүүсүнө байланышкан, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адам-
дар үчүн атайын трафареттер жок болгон2. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү 
адамдар үчүн мындай көрүнүштөр алардын улуттук мыйзамдарда кепилдикке алын-
ган укуктарынын бузулушу болуп саналат.

Кээ бир шайлоо участкаларында шайлоо үчүн мониторлор, тийиштүү жабдыктар жана 
көчмө үкөктөрү шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө, саясий партиялардын талапкер-
леринин өкүлдөрүнө жана байкоочуларга бир эле убакытта каралып, байкалгандай 
абалда коюлган эмес.

КРнын Акыйкатчысы мониторингдин жыйынтыгы боюнча белгиленген жарандар-
дын шайлоо укуктарынын бузулушун жакшыртуу боюнча Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 
борбордук комиссиясына өзүнүн сунуштарын берип кат3 жөнөткөн. 

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Кыргыз Республикасы-
нын Мамлекеттик каттоо кызматынан - КРнын Акыйкатчысынын сунуштары эске алын-
ды жана аларды оңдоо боюнча иштер жүрүп жатат –деген жооп4 келген.

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына ре-
спубликанын бардык аймактарында шайлоочулардын тизмесиндеги сандык жана 
сапаттык көрсөткүчтөрдү жакшыртуу ишин жүргүзүүгө тескеме берилсин;

2. Бардык шайлоо участкаларында техникалык жабдуулардын үзгүлтүксүз иштешин 
камсыз кылсын.

1 “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамынын 
5-беренсинин 1-бөлүгү
2  №1333 жана 1322 шайлоо учаскаларында
3  Чыг., №12-4132., 12.12.2016-ж.,
4 КРӨ караштуу МКК чыг., №3-25-3/6988., 30.12.2016-ж.,
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Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча борбордук комиссиясына

1. “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” конституциялык мыйзамында 
жазылган участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн кызматтык милдетте-
рин так билүүгө, шайлоочулардын тизмелери менен иштөөгө, ошондой эле добуш 
берүүнү уюштуруу эрежелерин жакшыртуу боюнча окутууну жакшыртсын.

2. Шайлоо участкаларында автоматтык түрдө саноо үкөктөрүнүн борбордук саноо 
үкөктөрү менен байланышынын сапатын тийиштүү түрдө камсыз кылууга чаралар 
көрүлсүн.

5.2. СӨЗ ЭРКИНДИГИНЕ ЖАНА ТЫНЧ ЧОГУЛУШТАРГА БОЛ-
ГОН УКУК

Сөз эркиндиги - өз оюн жана пикирин эркин билдирүү. Ар бир адамдын сөз эркин-
дигине укугу мамлекет тарабынан кепилденген коомдук, мамлекеттик жана башка 
мүнөздөгү ар түрдүү маселелер боюнча оозеки же басма түрүндө, жыйналыштарда, 
митингдерде жана башка каражаттар аркылуу өз оюн жана пикирин тоскоолдуксуз 
билдирүү мүмкүнчүлүгүн түшүндүрөт.

Өз пикирин эркин билдирүү укугу өз пикирин кармануу эркиндигин жана маалыматты 
жана идеяларды ар кандай каражаттар менен бийлик тарабынан жана мамлекеттик 
чек аралардан көз карандысыз маалыматты издөө, алуу жана таркатуу эркиндигин 
түзөт (Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 19-статьясы, Жарандык жана сая-
сий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 19-статьясы). Ойду жана пикирди билдирүү 
эркиндиги башка көптөгөн, мисалы, шайлоого катышуу укугу, тынч чогулуштарга ка-
тышуу укугу, бирикмелерге катышуу эркиндиги, соттук коргоого ж.б. укуктардын жана 
эркиндиктердин өзөгүндө жатат. 

Ой эркиндигине укук, анын ичинде өз пикирин билдирүүгө, сөз эркиндиги жана ба-
сылма эркиндиги Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 31- жана 33-беренеле-
ри менен кепилденген. Бул укуктар ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Массалык 
маалымат каражаттары жөнүндө” жана “Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана 
эркиндиктери жөнүндө” мыйзамдары менен жөнгө салынат.

Бирок сөз эркиндигине укукту ишке ашыруу боюнча биз тараптан жүргүзүлгөн ана-
лиз көрсөткөндөй, өлкөдө интернет-ресурстарды массалык маалымат каражаттарына 
теңөө аракети көрүлүүдө. Интернетке эркиндик адамдын фундаменталдуу укуктары-
нын бири, бул ченем өлкөнүн мыйзамдык деңгээлинде жөнгө салынган эмес. Ошого 
карабай интернет-сайттарга жазган авторлор мезгилдүү ММКлардын авторлору сыяк-
туу эле толук көлөмдө жоопкерчилик тартуу менен жана сот процесстерине тараптар-
дын бири катары чакырылышы мүмкүн. 

Бирок, белгилеп коюу керек, КР мыйзамдарына ылайык интернет-ресурстар массалык 
маалымат каражаты болуп саналбайт, демек, массалык маалымат каражатында жа-
рыяланбаган маалыматтар массалык маалымат каражатынын продуктысы болуп са-
налбайт.

Ушуга байланыштуу сот мындай шартта КР Конституциясынын 5-беренесинин 
3-бөлүгүндө айтылган “Мамлекет, анын органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
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органдары жана алардын кызмат адамдары ушул Конституцияда жана мыйзамдарда 
аныкталган ыйгарым укуктардын алкагынан чыга алышпайт”,-деген ченемди бузушу 
ыктымал деп эсептейбиз. 

Тынч чогулуштар эркиндигине укук

Тынч чогулуштар эркиндиги адамдын фундаменталдык укугу болуп саналат жана анын 
башка укуктарын, анын ичинде өз пикирин билдирүүгө укуктарды ишке ашыруунун 
ажырагыс шарты болуп саналат. Чогулуу эркиндигинин негизги принциптери Адам 
укуктарынын жалпы декларациясында (20-статья), Жарандык жана саясий укуктар 
жөнүндө эл аралык пактынын (21-статья), Көз карандысыз мамлекеттердин шерик-
тештигинин адамдын укуктары жана негизги эркиндиктери жөнүндө конвенциясында 
(12-ст.), КР Конституциясында (34-берене) жана “Тынч чогулуштар жөнүндө” КР Мый-
замында чагылдырылган.

Жогоруда саналып өткөн эл аралык, аймактык жана Кыргыз Республикасынын мый-
замдык актыларында бүтүндөй алганда жарандардын тынч чогулуштарга эркиндигин 
бекемдейт жана ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери Кыр-
гыз Республикасынын укуктук системасынын курамдык бөлүгү болуп саналат жана ат-
карууга милдеттүү күчүнө ээ.

Кыргыз Республикасынын “Тынч чогулуштар жөнүндө” №64 мыйзамынын жаңы ре-
дакциясы 2012-жылдын 23-майында кабыл алынган, ал ар кимдин тынч чогулуштарга 
укугун жаңыча жөнгө салган.

Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамда мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруу органдарынын милдеттенмелери аныкталган. Тынч жыйындарга эр-
киндик укугун камсыздоо боюнча конкреттүү чаралар каралган. Анын катышуучулары-
нын жана уюштуруучуларынын укуктары жана милдеттери, тынч чогулуштарды чектөө 
жана токтотуу боюнча негиздер жазылган.

Мисалы, “2016-жылдын 13-июлунда Бишкек шаарынын мэриясына И.А.Трофимовдон 
2016-жылдын 18-20-июлунда саат 8.30дан 9.30га чейин Кыргыз Республикасынын 
Ички иштер министрлигинин имаратынын жанында митинг уюштуруу ниетин билди-
рип, анда 20га жакын адам катышаарын маалымдаган. 

Бирок Бишкек шаарынын Биринчи май райондук ИИБнын 2016-жылдын 15-июлун-
дагы чечими менен митингдерди өткөрүү орду чектелип, Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн имаратынын алдында, 
“Ала Тоо” аянтында, ошондой эле Фрунзе көчөсү менен Эркиндик жана Тыныста-
нов көчөлөрүнүн кесилишкен жериндеги аллеяда 2016-жылдын 6-июлунан тартып 
2016-жылдын 15-сентябрына чейин өткөрүү чектелген, митинг жана нааразычылык 
акциялары сыяктуу ар кандай иш чараларды өткөрүү Исанов көчөсүндөгү М.Горький 
атындагы скверге көчүрүлгөн.

Мунун айынан И.А.Трофимов тарабынан Бишкек шаарынын Биринчи май райондук 
сотуна борбор калаанын Биринчи май райондук ИИБдин чечимин мыйзамсыз деп та-
буу жөнүндө доо арыз берилген.

Андан ары Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соту Кыргыз Республикасынын 
“Тынч чогулуштар жөнүндө” мыйзамынын 14-беренесинен улам Бишкек шаарынын 
Биринчи май райондук Ички иштер башкармалыгынын чечимин негиздүү жана мый-
замдуу деп тапкан. Анткени жогоруда көрсөтүлгөн беренеде “Ички иштер органдары-
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нын аймактык бөлүмдөрү жана ведомстволук караштуулуктагы аймактарында чогулуш 
өтүп жаткан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ушул мыйзамда каралган 
негиздер болгондо жана чогулушту өткөрүү убактысы, өткөрүү орду же кыймылынын 
каттамы боюнча чектөө же өткөрүлүп жаткан чогулушка тыюу салуу жөнүндө, ошондой 
эле, чечим кабыл алууга укуктуу” деп жазылган эле. 

Трофимов И. А. андан кийин Биринчи май райондук сотунун чечимин Бишкек шаардык 
сотуна даттанган. 

Бишкек шаардык сотунун коллегиясы “Бишкек шаарынын Биринчи май райондук со-
тунун 2016-жылдын 15-июлундагы чечими күчүндө калтырылсын, И.А. Трофимовдун 
кассациялык даттануусу канааттандырылбасын”,-деп токтом чыгарган. 

2016-жылдагы тынч чогулуштарга өткөрүлгөн мониторинг көрсөткөндөй, укук колдо-
нуу тажрыйбасын практикада жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, соттор 
кош стандарт менен колдоноору белгилүү болду. Алар бир учурда ар кандай шылтоо-
лор менен тынч чогулуштарды конкреттүү көрсөтүлгөн жерде өткөрүүгө тыюу салыш-
са, башка учурда башкаларга ошол эле жерде, мурда тыюу салынган жерде жыйын 
өткөрүүгө уруксат беришет. 

Белгилеп коюу керек, эреже катары, өлкөнүн коомдук-саясий жана социалдык-эконо-
микалык турмушунда туруктуулуктун жоктугу көбүнчөсүн калктын корголбогондугунан 
көрүнүп, нааразычылык акцияларынын себеби болуп жатат. Мындай кырдаалда ачык 
акциялар коомдук пикирди билдирүүнүн жападан-жалгыз каражаты болуп калат. 

Администрациялык имараттарга жакын жерлердеги тынч чогулуштар тууралуу сөз 
болгондо, тынч чогулуштарды өткөрүү эркиндигине адамдардын укуктарын кооп-
суздуктун жана коомдук тартиптин кызыкчылыгында мамлекеттик органдар, о.э. 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан чектөө Кыргызстандагы кон-
фликттик жагдайдын очогу болуп калат.

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппараты тарабынан 
өткөрүлгөн мониторингдин анализи митингдердин негизги бөлүгү көбүнчөсүн соци-
алдык-экономикалык мүнөзгө ээ экендегин көрсөттү. Бул турак-жайдын, инфраструк-
туранын, жарыктын, суунун жана коммуникациялардын жоктугу сыяктуу социалдык 
маселелер. 

Мамлекет өз учурунда митингдерде көтөрүлгөн маселелерди чечүү үчүн эмне кылуу 
керектигин, алар кандай мөөнөттө чечилээрин, көйгөйлөрдү чечүүгө ким түздөн-түз 
жооп берээрин так аныктоого тийиш деп эсептейбиз. Ушундай шартта гана эл өзүн 
мамлекеттик башкаруунун реалдуу катышуучусу катары сезет. 

КР Ички иштер министрлигинин маалыматтарын талдоо көрсөткөндөй, 2016-жылы ре-
спубликанын аймагында тынч чогулуштардын саны 2015-жылдагыга караганда өскөн. 
Республикада 2016-жылдын 12 айында нааразычылык акциялары жана митингдердин 
саны 596ны түздү, 2015-жылы ушундай эле аралыкта алардын саны 466 болгон. Сая-
сий мүнөздөгү тынч чогулуштардын саны азайган: 2015-жылы-230, ал эми 2016-жылы 
- 156. Бирок КР ИИМде социалдык-экономикалык мүнөздөгү митингдердин саны так-
талбайт, башкача айтканда, жер маселелери, турак-жай, суу, эмгек жана башка масе-
лелер боюнча канча тынч чогулуш өткөрүлгөнү белгисиз.

Мамлекеттик бийлик органдарынын өлкөнүн калкы менен иштөөсүнүн жетишээр-
лик натыйжалуу эместиги жарандардын ачык акцияларынын санынын өсүшүнө шарт 
түзүшү мүмкүн. 
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СУНУШТАМАЛАР

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна:

1. Адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө кош стандарттарды болтурбоо жана сот ади-
леттигинин натыйжалуулугун арттыруу максатында жергиликтүү соттор тарабынан 
Кыргыз Республикасынын тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамдарын колдонуунун 
тажрыйбасын иликтөө жана аларга эл аралык ченемдерди сактоо боюнча өз ишин-
де жетекчиликке алуу үчүн тиешелүү түшүндүрмөлөрдү берүү. 

2. Тынч чогулуштарга тыюу салуу, чектөө жана токтотуу маселелерин чечүүдө Консти-
туциянын, “Тынч чогулуштар жөнүндө” мыйзамдын талаптарын сактоону камсыз-
доо. 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына:

1. Кыргыз Республикасынын “Тынч чогулуштар жөнүндө” мыйзамынын жоболо-
рун тынч чогулуштарга чектөө же тыюу салуу бөлүгүндө чечимдерди кабыл алу-
уда мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 
тарабынан так жана бирдей аткарылышына натыйжалуу прокурордук көзөмөл 
жүргүзүүнү камсыздоо; 

2. Тынч чогулуштарды өткөрүүгө тоскоолдук кылган кызмат адамдарын мыйзамда 
белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартууну камсыздоо;

3. КР Кылмыш-жаза кодексинин 197-беренесинин талаптарын аткарууда жарандар-
дын тынч чогулуш өткөрүүгө болгон конституциялык укуктарын бузууга жол койгон 
адамдарды жоопкерчиликке тартуу.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

1. Адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына, анын ичинде тынч чогу-
луш эркиндигине укуктардын сакталышына дайыма мониторинг жүргүзүү; 

2. Укуктар жана эркиндиктер жөнүндө коомчулукту кеңири маалымдоону камсыз-
доо, адамдардын укуктары жана эркиндиктери боюнча мамлекеттик органдардын 
жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин ар дайым 
окутууну уюштуруу боюнча чараларды көрүү;

3. Мамлекеттик жана коомдук түзүмдөрдүн ыйгарымдарынын жана жоопкерчилиги-
нин чектерин аныктоо. 

4. Жарандардын тынч чогулуш өткөрүүгө укуктарын урматтоо жана демонстранттар-
га каршы негизсиз жана катаал күч колдонбоо боюнча эл аралык стандарттарды 
кармануу.
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Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине:

1. Кыргы Республикасынын “Тынч чогулуштар жөнүндө” мыйзамынын ченемдерин 
так аткаруу үчүн ИИО кызматкерлерине жетектөөчү түшүндүрмөлөрдү берүүнү 
камсыздоо; 

2. Тынч чогулуштарды тиешелүү деңгээлде өтүүсүн камсыздоо жана кайтаруу мак-
сатында анын уюштуруучулары жана катышуучулары менен өз ара байланышты 
камсыздоо үчүн ИИО кызматкерлерине адам укуктары жана эркиндиктери боюнча 
окууларды өткөрүү;

3. Мындан ары ошол тармакка көңүл бөлүү үчүн тынч чогулуштардын себептерин 
майда-чүйдөсүнө чейин талдоо жүргүзүү. 

Жарандык коомго жана эл аралык уюмдарга:

1. Тынч чогулуштарга укуктардын мамлекеттик органдар жана кызмат адамдары та-
рабынан сакталышына дайыма байкоо салуу. Бул чөйрөдөгү иштин чыныгы абалы 
жөнүндө обьективдүү маалымат алуу, проблемаларды аныктоо, кырдаалды жак-
шыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында туруктуу негизде коомдук 
мониторинг жүргүзүү;

2. Тынч чогулуштарга эркиндик укугу боюнча эл аралык жана улуттук стандарттар 
боюнча мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
өкүлдөрү үчүн билим берүү иш чараларын өткөрүүгө көмөк көрсөтүү.

5.3. КЫЙНООЛОРГО КАРШЫ КҮРӨШ

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана мамлекеттик бийлик органдары тарабынан 
мурунку жылдардагыдай эле кыйноолорго каршы күрөшүү боюнча жана аларды кол-
донгондорго карата кылмыш жоопкерчиликке тартууга багытталган иш чаралар менен 
иштөө улантылып келет. 

Мисалы, Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн 2013-2017-жылдарга карата 
стратегиясына кыйноолордун колдонулушуна жана кадыр-баркты басмырлаган мами-
ленин коркунучунан адамдарды бошотуу маселеси да киргизилген. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жана башка мамлекеттик органдарга Улуттук стра-
тегиянын жоболорун иштеп чыгуу маселеси тапшырылган, ошондой эле белгиленген 
тартипте иштеп чыгуу, кабыл алуу, конкреттүү чараларды аныктоо жана алардын атка-
рылыш мөөнөтүн, жооптуу органдарды, кызмат адамдарын бекитип, аймактык жана 
башка мамлекеттик программаларды жүзөгө ашыруу. 

Адам укуктары жаатында эл аралык милдеттенмелерди жүзөгө ашыруу боюнча мам-
лекеттик органдардын ишин камсыз кылуучу1 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
алдындагы адам укуктары боюнча ведомстволор аралык Координациялык Кеӊеш 
өлкөдөгү болуп жаткан кыйноолорду токтотуу үчүн мындан аркы стратегияны иштеп 
чыгуу максатында 2014-2015-жылдарга Кыйноолорго каршы иш-аракеттердин Улуттук 
планын аткарылышынын жыйынтыгын чыгарып жатат. 

1 2014-жылдын 17-мартындагы №155 КРӨ токтому
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Мындан тышкары, кыйноолорго карата көңүл бурулбаган саясатты практикалык жак-
тан ишке ашыруу үчүн, ошондой эле ушул жаатта тажрыйба алмашуу үчүн, Кыргыз Ре-
спубликасынын Өкмөтү жарандык коомдук уюмдар жана кыймылдардын активдүү ка-
тышуусу менен кыйноолорду жана катаал мамилелерди натыйжалуу тергөө иштерин 
жүргүзүү жана документтештирүү боюнча БУУнун негизги эл аралык стандарты болгон 
Стамбул протоколунун иш аракеттер Планынын принциптери боюнча эл аралык кон-
ференция уюштурулган. Кыйноолорду жана катаал мамилелерди натыйжалуу тергөө 
иштерин жүргүзүү жана документтештирүү боюнча тажрыйба амашуу жана талкуулоо 
үчүн 200 дөн ашуун аймактык жана эл аралык катышуучулар Бишкек шаарында (Кыр-
гыз Республикасынын) жолугушту.

Конференциянын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы K.T. Оторбаев 
Кыргызстан биринчи өлкөлөрдөн болуп зордук-зомбулук, кыйноолор жана катаал ма-
милелерди натыйжалуу документтештирүүдө медициналык кызматкерлер үчүн таж-
рыйбалык колдонмону иш жүзүнө ашырып жататкандыгын белгиледи.

БУУнун атайын баяндамачысы белгилеп өткөндөй, кыйноолор боюнча күнөөлүүнү 
жоопкерчиликке тартуу үчүн соттук-медициналык эксперттер чечүүчү ролду ойнойт1. 
Кыйноолордон улам адамдын дене-боюндагы алган жаракатын, көзгө көрүнгөн да, 
көрүнбөгөн да дене-бой жана акыл-эс залалдарды бир гана соттук-медициналык 
экспертиза кылдат иликтеп, өз убагында документтерди камсыз кылат. Кыйноолор 
көбүнчө күбөлөр жок учурда колдонулат, ошондуктан объективдүү далилдердин жок-
тугу үчүн медициналык негизделген документтер эң маанилүү ролду ойнойт. Соттук-
медициналык эксперттин иши күнөөлүүлөр жазаланбай калышына түздөн-түз бай-
ланышы бар, анткени анын билдирүүсү кыйноолор жөнүндөгү арыздарды кароодо 
далилдөөчү база катары каралат.

Тилекке каршы, иш жүзүндө Кыргызстанда буга чейин Соттук-медициналык экспертке 
кысым көрсөтүлгөн фактылар катталган.

2016-жылдын 13-июлунда саат 16.00 менен 17.00 ортосунда Бишкек шаарынын Ле-
нин райондук ички иштер органдарынын эки кызматкери, жогорудагы эрежелерди 
бузуу менен кармалган адамды соттук-медициналык экспертизадан өткөрүү учурунда 

1 БУУнун атайын баяндамачысы Х.Мендеса БА 2014-ж.,
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РСМЭБнун экспертинин ишине тоскоолдук жатаркан. Экспертизанын жүрүшүндө ык-
чам иликтөө кызматкерлери соттук-медицинлык эксперттин текшерүүнү токтотуп, анын 
чыгып кетүүсүн талап кылган, медициналык корутундуну алып коюп, медициналык 
жабдыктарды сындырып салуу менен коркутуп анын өзүнө жана үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
дарегине коркутуулар болгон. РСМЭБнун башка кызматкерлеринин кийлигишүүсүнүн 
натыйжасында, медициналык корутундуну кайтарып алууга жана экспертизаны аягы-
на чыгарууга араң үлгүргөн. Бул факты боюнча 2016-жылдын 15-июлунда Башкы про-
курордун атына арыз жазылган. Ушул баяндаманы жазып бүтөөр кезде, тилекке кар-
шы, бул иш дагы өзүнүн логикалык аягына чыкпагандыгы белгилүү болду. 

Укук коргоо органдарынын кызматкерлерин тарабынан медициналык кызматкерлерге 
өз милдеттерин аткарууда кысым көрсөтүлгөн биринчи жолу эмес экендиги өкүнүчтүү 
көрүнүш. Алыскы жерлерде жана кичи шаарларда, ар бир адам бири-бирин жакшы 
билгендиктен, мындай көрүнүштөр көп кайталанат жана ачыкка чыгарылбайт, анткени 
ал жакта так статистика жок.

Мындай окуялардын кайталанышын алдын алуу жана келечекте ушуга окшогон укук 
бузуулар, зордук-зомбулук, кыйноолор жана ырайымсыз мамилелер фактыларын на-
тыйжалуу документтештирүүнү жакшыртуу максатында Кыргыз Республикасынын Са-
ламаттык сактоо министрлиги Ички иштер министрлигинин жетекчилиги тарабынан 
мындай жагдайларды болтурбоо үчүн экспертизадан өткөрүүдө анын купуялуулугун 
камсыз кылсын жана Стамбул протоколунун стандарттарын бузган кызматкерлер жо-
опкерчиликке тартылсын деп эсептейт.

Мындан тышкары, Стамбул протоколун толук ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтү зордук, кыйноолордун жана башка катаал мамиленин болгондугу боюн-
ча кайрылгандарды медициналык кароодон өткөзүү үчүн бардык саламаттык сактоо 
мекемелеринде бирдиктүү форма менен камсыз кылуу үчүн зарыл болгон бюджеттик 
каражатты бөлүштүрүүнү кароосу зарыл, анткени мындай форманын түрлөрүн таратуу 
өкмөттүк эмес уюмдардын колдоосу менен Кыргызстандагы кыйноолорго каршы Коа-
лициянын, Сорос-Кыргызстан Фондунун долбоору менен ишке ашырылат. 

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин («Кыйноо») деп аталган 305-1-бе-
ренесине толуктоолорду киргизилиши БУУнун Конвенциянын талаптарына толук ылай-
ык келтирилди. Анын натыйжасында кыйноолор оор эмес кылмыш категориясынан 
оор кылмыш категориясына которулду жана кылмыштын аныктамасы кеңейтилип, 
Конвенциядагы кыйноо түшүнүгүнүн аныктамасына максималдуу жакындады.

Тилекке каршы, укук коргоо тажрыйбасында криминалдашкан кыйноолордогу оң же-
тишкендик деп айтылуучу натыйжалар жокко эсе. Кыйноолорго жана катаал мамиле-
лерге каршы ишеничтүү укуктук кепилдиктин жоктугу бизде буга каршы колдонулган 
мыйзамдын жок экендиги сыяктуу атмосфераны жаратат.

Кыйноонун жайылышынын себептери

Тажрыйба көрсөткөндөй, Кыргыз Республикасында кыйноолор бүгүнкү күнгө чейин 
уланып келет. Бул биз жүргүзгөн мониторинг иш-чараларында жана жарандардын дат-
танууларында ачык-айкын көрүнүп турат. Кыйноолорду колдонуунун негизги себеп-
теринин бири, бул коомчулугубузда кыйноолорду зордуктун актысы катары караган 
мамиленин түзүлбөгөндүгү болуп саналат.
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Кыйноолорду жайылтып жана аны колдонгондугу үчүн жазаланбай калып жаткандар 
бар, бул мыйзамдагы жана сот укуктарынын кемчиликтери сыяктуу башка бир систе-
малык фаторлор болуп эсептелет. 

Кыйноолорду колдонгондугу үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууну белгилеген 
улуттук мыйзамдарда мындай иш-аракеттерди эч качан колдонбош керек экендиги-
не кесе тыюу салынган эмес. Мындай тыюуларды Конвенциянын 2-беренесинин 2,3- 
бөлүктөрү талап кылат.

КРнын ЖПК да, «Ыкчам-иликтөө иши жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 
да адам кылмышка катыштыгы бар экендиги текшериле элек учурда, ыкчам-иликтөө 
иши жүргүзүлүп жаткан «сүйлөшүү», «сурамжылоо» учурунда жактоочунун катышуусу 
каралбайт. Белгилүү болгондой, так ушундай сүйлөшүү учурунда мажбурлап моюнга 
алдыруу методу колдонулат.Ошондуктан, ыкчам-иликтөө иш-чараларынын бардык 
учурларында жактоочунун катышуусун камсыз кылган, так белгиленген ченемдерди 
иштеп чыгуу зарыл.

Иш жүзүндө, бөгөт коюу чараларын тандоо учурунда соттор бир гана санкцияны гана 
карайбыз деп, кыйноолор колдонулгандыгы тууралуу арыздарды карашпайт. Жа-
зык, административдик укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо учурунда, бардыгына 
мыйзамды туура жана бирдей колдонуу тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Сотунун Пленумунун токтому1 аткарылбай келет. Ошондой эле, КРнын КЖКнын 
25-беренесине ылайык, соттордун милдеттерин караган 14-бөлүмүндө укук коргоо ор-
гандарынын кызматкерлери тарабынан колдонулган кыйноолор болгондугу тууралуу 
арызданууга укуктары бар экендигин соттор түшүндүрбөйт. 

Мамлекет Конвенциянын 15-беренесинин талаптарын аткарбай келет, анткени кыйно-
ого байланышкан маселелерде ар бир арыз соттук териштирүү учурунда далил катары 
каралбайт.

Камактагы адамдар ар кандай себептер менен арыз берүүгө мүмкүнчүлүгү жок, антке-
ни арыздарды жазуу үчүн каражаттын жана шарттын жоктугунан, ал үчүн дагы кошум-
ча жазаланам деп корккондуктан, компетенттүү жактоочунун жоктугунан жана жалпы 

1 Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Пленумунун токтому 2016-жылдын 25-марты №7



140

системага ишенимдин жоктугунан да арыздар жазылбайт. Көпчүлүк учурларда, кый-
ноолордун курмандыктары арыздарды жазуудан таптакыр баш тартышат.

Кыйноолордун болгондугун бышыктоо үчүн УКИ, ТИЗОлорго көз карандысыз эксперт-
терди таруу керек.

Кыйноолордун колдонулгандыгы тууралуу билдирүүлөр боюнча текшерүүлөр 
көзөмөлдүк кылган прокуратура органдары тарабынан үстүртөн жүргүзүлөт. Алар бол-
гону тартиптик мүнөздөгү укук бузууларды гана чектешет жана кылмыш иштерин коз-
гошпойт.

Текшерүү иши бул - тергөө эмес. Кыйноолор колдонулгандыгы тууралуу арыздарга 
текшерүү эмес, тергөө жүргүзүү керек. Бул жерде олуттуу айырма бар, тергөө учурунда 
суралып жаткан адамдар жалган көрсөтмөлөрдү бергендиги үчүн кылмыш жоопкер-
чилигине тартылаары эскертилет, ал эми текшерүү учурунда жалган көрсөтмө берген-
диги үчүн жоопкерчиликке тартылбайт. Ушуга байланыштуу, прокуратура тарабынан 
жүргүзүлгөн бардык текшерүүлөр натыйжасыз экендигине толук негиз бар, ал эми 
адан баш тартуу жөнүндөгү чечимдери көбүнчө негизсиз жана мыйзамсыз.

2010-жылдын 29-мартында№263 «Убактылуу кармоочу жайларда кылмышка шектүү 
деп кармалган адамдарды кайтаруу жана конвоирлөө жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын Ички иштер министрлигинин буйругу менен бекитилген Жобого ылайык, Убактылуу 
кармоочу жайлардагы кабыл-алуу бөлүштүрүү жайын жана жашы жете электерди адап-
тациялоо жана реабилитациялоо борборун текшерүү милдети мекемелери ага караган 
ички иштер органдарынын жетекчилигине жүктөлгөн. Адамдарды кыйнап кармаган 
жайлардагы иштин жүрүшү контролсуз калып жаткандыгынын себеби ушунда. 

Жер-жерлерде өткөрүлгөн мониторингдин жүрүшүндө инспекторлук текшерүүлөрдүн 
журналдарын карап чыгып, көзөмөл жүргүзүү органдары текшерүү учурунда, негизи-
нен ички иштер бөлүмү тарабынан текшерилген мөөнөтүнүн убактысына көңүл буру-
шат жана нөөмөттө турган кызматкердин журналга жазгандарына караганда, кармал-
гандар тарабынан арыз жокпу ошону гана текшеришээри белгилүү болду.

Инспекторлук текшерүү журналына стандартка ылайык: «Нөөмөт учурунда эч кандай 
мыйзам бузуулар богон жок, кармалгандар тарабынан арыз түшкөн жок»-деп, гана 
чектелишет. 

Камакка алуу үчүн соттук санкция жөнүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүүнү талап кы-
лынат. Негизи, мындай эрежелерди киргизүү - эл аралык милдеттенмелерди сактоодо 
бул - мамлекеттик үчүн жакшы кадам. Ошол эле учурда, аны тажрыйбада колдонууда 
бир канча нааразычылытар туулат. Камакка алуу жөнүндө соттор колдонуу үчүн эч кан-
дай такталган мыйзамдык механизм жок. Адатта, соттор камакка алуу түрүндөгү бөгөт 
коюу чаралары жөнүндөгү тергөө органдарынын алардын оор кылмыш жасады деген 
өтүнүчүн канааттандырышат, мындай жагдай адамдын укугунун жана эркиндигинин 
сакталышы бүлүгүндөгү жана жеке кол тийбестикке укукту сыйлоодогу эл аралык стан-
дарттарга карама каршы келет.

Камакка алуу жөнүндөгү соттук санкцияны кароодо соттор бир гана иштин материал-
дары менен таанышып, чектелишет. Шектүүнү алгачкы тергөө учурундагы фактыларга 
анын мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө баа берүү соттордун түздөн-түз милдетине 
кирбейт. Мындай маанилүү маселе дагы эле прокурорлордун милдети болуп калууда.

Ошондой эле, санкция учурунда соттор шектүүдөн мүмкүн анын укуктарынын бузул-
гандыгы тууралуу сурашпайт атап айтканда, кыйноордун болгондугу жана алардан 
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коргонуу сыяктуу ж.б., анткени ал соттун милдетине кирбейт, ошондуктан зордук-зом-
булукка жана кыйноого шектүү болгон денедеги тактарга, издерге көңүл буруу меха-
низми каралган эмес.

Камакка алуу үчүн санкция учурунда, шектүү адамдын, айыпталуучунун жактоочусу-
нун болушу милдеттүү эмес, албетте ушундай учурларда алардын абалдары оорлойт. 

Иш жүзүндө коргоочунун укугунун сакталышы

КРнын ЖПКнын талаптары боюнча, адам кармалып, алгачкы тергөө органдарга алы-
нып келген учурдан тартып юридикалык жардам алуу үчүн жактоочу алууга укуктуу. 
Шектүүнү жана айыпкерди сурак учурунда анын жактоочунун катышуусу болуш керек. 
Бирок, бул талап көпчүлүк учурларда колдонулбайт.

Кылмыш-жаза мыйзамдарына ылайык, жактоочу өзүнүн коргоочусу менен убакыттын 
узактыгына чек койбостон жекеме-жеке жана тоскоолдуксуз сүйлөшүүгө укугу бар. 

Тилекке каршы, көпчүлүк учурларда, жактоочулар өздөрүнүн коргоочусу менен толук 
купуялуулук шартта сүйлөшө албай жатышат.

Бекер юридикалык жардам көрсөтүү боюнча мамлекеттик саясат натыйжасыз иштеп 
жатат. Тергөө, сот жана адвокаттык мекемелеринин ортосунда эч кандай координаци-
ялык иштер жок. 

Мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү (МКЮЖ) үчүн, жак-
тоочулардын ишинин сапаттуулугуна көзөмөл жүргүзүү жүзөгө ашырылбай келе жатат. 
Жарандар мындай жардам көрсөтүү ишине канааттанбай, көпчүлүк учурларда алар-
дын кызматынан баш тартышат. 

МКЮЖ жардам көсөтүү үчүн жактоочулар берилген тапшырмага көңүл кош, пассивдүү 
карашат. Алар бир гана квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүүдөн гана эмес, 
териштирүү учурларында да процесске катышпай, болгону протоколго жана тиешелүү 
документтерге кол коюу менен гана чектелишет. Демейде, мындай жактоочулар укук 
коргоо органдарынын кызматкерлери менен сүйлөшүп алышат, ал тургай кыйноо 
жана катаал мамиленин колдонгондугуна да көңүл бурушпайт.

Мындай жактоочулардын ишинин сапаттуулугун текшерүүнүн механизмдеринин жок-
тугунан улам акысыз укуктук жардам берүүгө шек жаратып, жактоочулардын этикасы-
нын кесиптик стандарттарынын бардык жерде бузулушуна алып келүүдө.

Соттук-укуктук ситемасында жактоочулук кесип өзгөчө орунду ээлегендиктен, негизи-
нен адам укуктары боюнча ишмердүүлүктүн абалын аныктайт, бул институт жөнүндө 
мыйзамдар укуктук мамилелердин заманбап мүнөзүн чагылдырышы керек. Биринчи 
кезекте, бул рычагдарды жана чынчылдыкты, ак ниеттүүлүктү, жогорку кесипкөйлүктү 
жактоочу стимулдар адвокаттык институтта болуусу зарыл.

Азырынча, мамлекеттин эсебинен көрсөтүлүп жаткан юридикалык жардам натыйжа-
сыз экендиги көрүнүп турат. Түнкү убакта, башкача айтканда, жумуш учурунда эмес 
убакыттарда мамлекет тарабынан кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү дээр-
лик мүмкүн эмес. Кармалгандар иш убактысын түнү бою күтүшөт.

Кармалгандардын жана камактагылардын укуктарынын бузулган фактылары
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Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын берген маалыматтары боюнча 
2010-жылдан баштап кыйноолорго байланышкан кылмыш иштеринин саны болжол 
менен 1,5 эсеге өскөн.

• 2010-жылы Кылмыш-жаза кодекси боюнча 34 кылмыш иши козголгон эле, алардын 
ичинен 28и 305-берененин 2-бөлүгүнүн 3-пункту менен, ал эми 6 кылмыш иши 305-бе-
рененин 2-бөлүгүнүн 3-пункту жана 305-1 беренесине ылайык козголгон.

• 2011-жылы 54 кылмыш иши козголгон.

• 2012-жыл ичинде өлкөдө кыйноолор боюнча 371 арыздар жазылган жана тергөөнүн 
жыйынтыгы боюнча 31 кылмыш иши козголгон.

• 2013-жылдын ичинде кыйноолор боюнча 265 арыз катталган. Алардын ичинен 20 
гана кылмыш иши козголгон жана 2си иштен кыскартылган, б.а. текшерүүлөрдүн 
жүрүшүндө 93 пайызы тастыкталган эмес. Чындыгында бул категориядагы иштер бо-
юнча шектүүлөрдү жана айыпкерлерди шылдың кылып жатышат. Дээрлик бардык 
учурларда мындай кылмыш иштери ички иштер кызматкерлерине карата козголгон.

• Акыркы 5 жыл ичинде республикада прокуратура органдары тарабынан Кылмыш-
жаза кодексинин 305-1-беренесине ылайык 100 кылмыш иши козголгон (2012-жылы 
- 13, 2013-жылы -19, 2014-жылы - 16, 2015-жылы – 34жана 2016-жылы - 18).

• Акыркы 2016-жыл ичинде укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан 
кыйноолорду колдонгондугу боюнча КР Акыйкатчысынын дарегине жарандардан 60 
арыз түшкөн. 

Мисалы,

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) дарегине Б. Жалгашев 
арыз менен кайрылган.

2014-жылдын 25-августунда Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Улуттук коопсуз-
дук кызматынын кызматкерлери Бишкек шаардык БИИБнын 10-бөлүмүнүн кызматкер-
лери менен биргеликте А. Марат уулун жана 

А. Эшмамбетовду кыйноо жолу менен Кыргыз Республикасынын МУККнин имаратына 
алып келип, «Хизбут-Тахрир» уюмунда тийиштүүлүгү бар экендигин коркутуу жолу ме-
нен моюнуна алдыруу максатында  эртең мененки саат 09:00дөн баштап, кэчки саат 
21:00гө чейин суу бербей кармашкандыгы тууралуу Б. Жалгашевдин арызында билди-
рилген.

Ошондой эле, арыз ээси Б. Жалгашев кылмыш иш боюнча Кыргыз Республикасынын 
Аскер прокуратурасынын тергөөчүсү К. Биримкулов аны жабырлануучу катары таппай 
жаткандыгын көрсөткөн.

Аталган арыздарды кароодо Акыйкатчы Аппараты эки жыл бою Кыргыз Республикасы-
нын Башкы прокуратурасы, Аскер прокуратурасы жана башка тийиштүү мамлекеттик 
органдар менен биргеликте иштерди жүргүзүп, жыйынтыгында Кыргыз Республикасы-
нын Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы Республикалык психикалык ден 
соолук борборунун 2015-жылдын 30-майындагы №642 сандуу корутундусу боюнча, Б. 
Жалгашевге карата жүргүзүлгөн иликтөө иштери анын психикасынын убактылуу бузу-
лушуна алып келгендигин аныкталган.



143

2016-жылдын 17-февраль күнү Кыргыз Республикасынын Аскер прокуратурасы тара-
бынан Кыргыз Республикасынын КЖКнын 

305-1 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон.

Азыркы убакытта Мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлеринин 
жана Бишкек шаардык БИИБнын 10-бөлүмүнүн кызматкерлеринин мыйзамсыз ара-
кеттери боюнча тергөө иштерин жүргүзүү Кыргыз Республикасынын Башкы прокурату-
расы тарабынан Мамлекетик улуттук копсуздук кызматынын кароосуна  жиберилген.

Тилекке каршы, кыйноолорду колдонгондугу тууралуу Акыйкатчы Аппаратына келген 
арыздардын көпчүлүгү соттук-медициналык жана соттук-психологиялык-психиатрия-
лык экспертизанын жыйынтыгы боюнча фактылар тастыкталбай келет.

Мисал катары алсак,

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчынын (Омбудсменинин) дарегине Бишкек ш. 
ТИЗО-1де кармалган В. Сулугин өзүнүн бузулган укуктарын коргоого жардам берүү 
өтүнүчү менен кайрылган.

В. Сулугин 2015-жылдын апрель айында Бишкек ш. ИИБнын Биринчи май райондук 
МШБ №8 «Дөөлөт» жана “Улан» аттуу кызматкерлери тарабынан кылмышты моюнуна 
алдыруу максатында, ага карата кыйноолорду колдонушкандыгын билдирген. 

Арыздагы билдирүүлөргө ылайык биз тараптан Бишкек ш. Биринчи май райондук 
прокуратурасына кат1 жөнөтүлгөн. Бул иш боюнча Бишкек ш. Биринчи май райондук 
райондук прокуратурасы тарабынан текшерүүлөр жүргүзүлүп, Бишкек ш. ИИБнын 
Биринчи май райондук ИИБнын ыкчам иликтөө кызматкерлери Д.Калкамбаев жана 
У.Абдыкеримовго ЖПКнын 28-бер., 1-бөл., 2-пунктуна боюнча кылмыштын курамын-
да кылмыштуулук жок деп, анын жыйынтыгы боюнча 2015-жылдын 13-декабрында 
чечим чыгарылган. 

Биз тараптан В. Сулугиндин сабалгандыгы тууралуу көрсөтүлгөн далилдер боюнча 
Стамбул протоколунун талаптарына ылайык, комплекстүү соттук-психологиялык-пси-
хиатриялык жана соттук-медициналык экспертизадан объективдүү жана ар тараптуу 
текшерүү жөнүндө, Бишкек ш. прокуратурасына кайрылуу жөнөтүлгөн. Алардын бер-
ген жообу боюнча В. Сулугин өзү соттук-психологиялык текшерүүдөн өтүүдөн баш тарт-
ты деп билдиришкен.

Жогоруда айтылгандай, көпчүлүк учурларда тергөө үчүн экспертизадан өтүүдөн арыз 
ээлери өздөрү баш тартышат (Ошол эле учурда, Стамбул протоколунун талаптарына 
ылайык, ал адамдан экспертизадан өтүү үчүн жазуу жүзүндө макулдугун алуу талап 
кылынат). Натыйжада, прокуратура органдары тарабынан кылмыш ишин козгоодон 
баш тартуу тууралуу Кыргыз Республикасынын ЖПКнын 28-бер., 1-бөл., 2-пунктуна бо-
юнча кылмыштын курамында кылмыштуулук жок деп, процессуалдык чечим кабыл 
алынат. Ошентип, кыйноолор боюнча далилдер дагы эле такталбай келет.

Кыйноолор көбүнчө иш жүзүндө учурап жаткандай кармалганда жана алгачкы тегөө 
учурундагы биринчи сааттардын ичинде укук коргоо органдарынын кызматкерлери 
тарабынан моюнга алдыруу максатында колдонулат.

Улуттук мыйзамдарда сот тарабынан кармалгандарга карата бөгөт коюу чарасын бел-
гилегенге чейин жол-жоболук кепилдиктер каралган.

1 Чыг., №13-873 01.04.2016-ж.,
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КР ЖПК ченемдерине ылайык, алгачкы тергөө органдарынын кылмышты аныктоо 
үчүн КР ИИО УКЖда кармоо, кармалган учурдан тартып 48 саат өткөнгө чейин тез ара-
да аныкташ керек.

Кылмыш ишин кароодо мыйзамдарга ылайык, сурак учурунда мыйзамдуулуктун сак-
талышына, бардык органдардын жана адамдардын укуктары менен эркиндиктерин 
урматтайт жана камсыз кылат, ошондой эле тергөө жана сот иштеринде шектүү деп 
кармалган камактагы адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч болбостугуна 
мыйзамда кепилдик берилген.

Тилекке каршы, тажрыйбада укуктук ченемдик актыларда кепилдик берилген укуктар 
шектүү жана айыпталуучуларга карата колдонулбай келет.

Кармалгандарга карата протоколду түзүүнүн жол-жоболорунун талаптары сакталбайт 
жана өз учурунда жазылбайт. 

Кармалган жана камакка алган учурларда аларды кармоонун себептери жөнүндө ма-
алымат берилбейт жана укуктары түшүндүрүлбөйт. Мыйзам боюнча алгачкы тергөө 
органдары милдеттендирген эмес.

Укук коргоо органдарынын кызматкерлери көп учурда аларды өз мекемелеринде, жер 
төлөлөрүндө, күзөт унаасына үч сааттан ашык протокол түзбөстөн кармашат жана ал 
жөнүндө үй-бүлө мүчөлөрүнө, жактоочуга жана медициналык кызматкерлерге айтыш-
пастан тышкы дүйнө менен байланышсыз кармашат.

Мындай жагдайлар кыйноолор жана катаал мамиле үчүн шарттарды мүмкүнчүлүктөрдү 
түзөт.

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Аппаратына келип түшкөн арыздарга ана-
лиз жүргүзсөк, даттануулардын көпчүлүгү укук коргоо органдарынын иш-аракеттерине 
(аракетсиздигине) экендигине көрүнүп турат. Бирок, жарандардын даттануулары өз 
убагында кайрылбагандыктан жана көптөгөн себептерден улам, көрсүтүлгөн далил-
дер көпчүлүк учурларда тастыкталбай жаткандыгын белгилей кетүү керек.

Мындай көрсөткүчтөрдү салыштыруу үчүн, мурунку маалыматтарга таянсак УКЖдагы 
шектүүлөргө жана айыпталуучуларга карата укук коргоо органдарынын кызматкерле-
ри тарабынан кыйноолор болгондугун ачык айтуудан коркушат. алардын коркунучу 
негизсиз эмес экендигин биз моюнга алышыбыз керек. Милиция кызматкерлери кый-
ноонун курмандыктары кармалган УКЖларга тоскоолдуксуз киришээри мониторинг-
дин жүрүшүндө белгилүү болду. 

Шектүүлөрдүн жана айыпталуучулардын укуктарына жана эркиндиктерине мыйзам-
дагы кепилдиктер сакталбайт. ТИЗОдо кармалган адамдар канча мезгил өтсө дагы 
телефон чалууларга, кат жазууга жана туугандары менен жолугууга тергөөчүнүн урук-
сатысыз эч нерсе кыла алышпайт.

2012-жылы Кылмыш-жаза кодекси («кыйноо») боюнча 305-1-беренеси менен толук-
талды, ошондой эле бул кылмышты жасагандыгы үчүн жоопкерчилик күчөтүлдү.

Бирок, бул берене кабыл алынса дагы, мындан башка маселелер да жаралууда, ал-
сак, кыйноолорго каршы Конвенциянын 1-беренсинин аныктамасына ылайык катаал 
мамилени “кыйноо” деп квалификалаштырсак, анда КЖКнын 305-1-беренси боюнча 
кыйноодо денесинде катуу ооруган жерин көрсөтүү талап кылынбайт, мындай жагдай 
кыйноолордогу башка катаал мамилелердин болгондугун кароону чектеп коёт. 
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 КЖКнын 305-1-беренси “кыйноо” жана кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адам-
герчиликке жатпаган же кадыр-баркты басмырлаган мамилеге жана жазалардын 
түрлөрүн айрымалоого ылайык келбегендик болуп саналат. «Шалаакылык», «көрсөтмө 
берүүгө мажбурлоо» же «кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган» деген 
Кылмыш-жаза кодексинин беренелери боюнча азыркы учурда Конвенциянын 1-бе-
ренсининдеги кыйноого каршы күрөшүү же Конвенциянын 16-беренесиндеги кыйно-
олорго же ырайымсыз, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин 
башка түрлөрүнө каршы күрөшүүдө кыйноолордун болгондугун чектебейт.

Мындай көрүнүш тергөөчүлөр өздөрүн коргош үчүн прокурор же соттордун ойлору бо-
юнча Кылмыш-жаза кодексинин 305-1-беренесине ылайык квалификалаштыруу масе-
лесинде ага макул болушпайт жана бул катаны оңдоо үчүн ишти кайрадан тергөөчүгө 
кайтарып берүүнү туура көрүшөт, анткени ушул берене менен иштегенден көрө, кай-
тарып берүүнү артыкчылык катары баалашат. Натыйжада, кыйноолор дагы эле көнүп 
калган «шалаакылык» же «кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган» деген 
беренелер менен квалификалаштырылат.

Колдонулуп жаткан жазык-процесстик мыйзамдарга ылайык кыйноолор жөнүндөгү 
арыздар кылмыш ишин козгоо үчүн жетиштүү негиздер менен жазылып жатат.

Бирок, иш жүзүндө кыйноолор тууралуу арыздарды алуу жана аны менен иш жүргүзүү 
мыйзамдарга баш ийбей башкача түрдө каралып жатат. Бизге бул тууралуу арыздар-
ды кабыл албай жаткандыгын билдирип, арызданып жатышат. Көпчүлүк учурларда, ар 
кандай шылтоолор менен жабырлануучу ага каршы кыйноолорду колдонулгандыгы 
жөнүндө арызын алууга аргасыз болот.

Мындан тышкары, кыйноолорду алдын алуу максатында эркинен ажыратылган кар-
моочу жайларда үзгүлтүксүз негизде текшерүүлөр жүргүзүлүп турду. 2016-жылы Кый-
ноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мами-
лени же жазалоону алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбордун 
жана прокуратура органдарынын кызматкерлери менен кызматкерлери менен бирге-
ликте 677 текшерүүлөр жүргүзүлдү. 

КРнын ЖПКнын 45-беренесине ылайык, жактоочунун катышуусуна шектүүнүн, айып-
кердин, соттолуучунун укугу тергөөчү, сот тарабынан камсыз кылынгандыктан, КРнын 
ЖПКнын 40-беренеси боюнча биринчи сурак жүргүзүлгөн учурдан тартып, ал эми кар-
малганда - аны алгачкы текшерүү органына иш жүзүндө жеткирген учурдан тартып 
жактоочу алууга укуктуу деген беренеге басым жасалып, алардын укуктарын коргоо 
боюнча Бишкек шаарындагы жана республика аймактарындагы ИИБ, УКЖ, МШБ, МПБ 
текшерүүлөр жүргүзүлдү.

Жыл сайын Акыйкатчы Аппараты аймактык өкүлчүлүктөр менен бирге Кыйноолордун 
курмандыктарын колдоо боюнча БУУнун эл аралык күнүн белгилеп, 26-июнга карата 
бир айлык жарыяланып, атайын иш чаралар жүргүзүлөт.

Бул иш чаранын алкагында укук коргоо органынын кызматкерлери тарабынан камакка 
алынгандарга карата кыйноо жана катаал мамиле кылуу учурларын алдын алуу жана 
аныктоо үчүн атайын текшерүүлөр жүргүзүлдү. Алдын-ала айтылбаган текшерүүлөр 
КРнын Башкы прокуратурасынын жана Кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адам-
герчиликке жатпаган же кадыр-баркты басмырлаган мамилеге жана жазалоолордун 
түрлөрүнө бөгөт коюу боюнча КРнын Улуттук борборунун кызматкерлери менен бир-
геликте ИИБ, УКЖ, МШБ, МПБларда жүргүзүлдү.



146

Статистика

КРнын Башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча 2016-жылы КЖКнын 305-1-бере-
неси боюнча болгону18 кылмыш иши козголгон, анын ичинен 1 иш сотко жөнөтүлгөн, 
3 иш өндүрүштөн кыскартылган, 8 иш убактылуу токтотулган жана 6 иш боюнча иш 
каралып жатат.

Ошондой эле, КРнын Башкы прокуратурасынын маалыматы боюнча 2016-жылы кый-
ноолор жөнүндөгү кылмыш иштери боюнча 2015-жылы кылмыш иши козголгон эки 
адам соттон акталып чыккан. 2016-жылдын 31-декабрына карата биздеги маалымат-
тарга караганда мурунку жылдагы бүткөн иштер менен биргеликте 97 адамдын ичи-
нен 34 адамдга карата КЖКнын 305-1-беренеси боюнча козголгон кылмыш иши кара-
лып жатат. 

№ Аймактардын/органдардын
аталыштары

Иштин саны Адамдардын 
саны

1 Бишкек 6 14
2 Чүй областы 15 33
3 Жалал-Абад областы 1 3
4 Ош областы 3 19
5 Ысык-Көл областы 2 7
6 Баткен областы 2 5
7 Талас областы 3 9
8 Аскер прокуратурасы 1 3
9 Жаза аткаруу системасынын органдары жана 

мекемелеринде мыйзамдардын сакталышына көзөмөл 
жүргүзүү боюнча прокуратурасы 

1 4

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, төмөнкүдөй жыйынтыкка келдик:

КРнын Өкмөтүнө караштуу ЖАМК, КРнын ИИМ, КРнын УКМК, КРнын Башкы прокурату-
расы жана башка тиешелүү ведомстволор өз катарына кызматка алуу үчүн кызматкер-
лерди тандап алуу тартибин түп тамырынан өзгөртүүсү зарыл. Репутациясы бузулган 
адамдарды укук коргоо органдарына кызматка кирүү мүмкүндүгүн жокко чыгаруу за-
мандын талабы. Бул кызматка алуу үчүн ар бир талапкер боюнча сунуштар жана ке-
пилдиктер системасын иштеп чыгуу зарыл. Кызмат боюнча өсүү тепкичтерин караган 
өзүнүн ордун басуу үчүн кызматкерлерди даярдап кызматы боюнча жогору жылдыруу 
үзгүлтүксүз жүргүзүлүп, ага карата стимулдарды пайда кылууга шарттарды түзүү.

Укук коргоо органдарынын бардык кызматкерлеринин укуктук тарбия жана билим 
берүү системасын жакшыртуу, атап айтканда, ыкчам иликтөө, жана абактагы адам-
дарды кармоодогу шарттарын камсыз кылуу боюнча, тергөө бөлүмдөрүнүн жана кыз-
маттарынын кызматкерлери. Алардын адеп-ахлактык жана кесипкөйлүк сапаттарын 
жогорулатууга өзгөчө көңүл буруу.

Кыйноолор колдонулгандыгы жөнүндө адамдарды экспертизалардан өткөрүү жана 
медициналык корутундуларды чыгарууда дыкаттык менен көңүл бөлүп, алардын жеке 
жоопкерчилигин аныктоо зарыл.
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Сунуштар:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине

КРнын Жазык-аткаруу кодексине жана «Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган 
жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына УКЖ, ИИБ, ТИЗО, жана ЖАМКда 
чоңдор менен жашы жете электерди бир камерада чогуу кармоого болбойт экендиги-
не байланышкан толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин.

КРнын Жазык-аткаруу кодексине «Ыкчам-иликтөө иши жөнүндө» Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамында адамдын кылмышка катыштыгы бар экендиги текшериле элек 
учурда, ыкчам-иликтөө иши жүргүзүлүп жаткан «сүйлөшүү», «сурамжылоо» учурунда 
жактоочунун катышуусу каралсын.

Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган 
мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы күрөшүүгө багытталган укуктук, адми-
нистративдик сот жана башка мыйзамдар мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын жана жарандардын күч-аракеттери бириктирилип 
чогуу талкуулап, комплекстик иш чаралар ишке ашырылсын.

КРнын Башкы прокуратурасына

Жазык-аткаруу кодексинде белгиленген кылмыш иштерин кароо мөөнөтүн орой буз-
ган учурларда күнөөлүү судьялар жоопкерчиликке тартылсын. 

Кылмыш-жаза кодексинин 305-1-беренеси боюнча жалпы мүнөздөгү жана башка 
кылмыштар үчүн эмес кыйноолор үчүн кызмат адамдарынын жазык жоопкерчилигин 
караган, тиешелүү иштер боюнча квалификация бирдиктүү жүргүзүлүшү үчүн укуктук 
практикаларды жакшыртуу боюнча механизм иштелип чыксын. 

Кыйноолордун жана башка катаал мамиленин болгондугу боюнча кайрылгандардын 
андан ары кайталанбашы үчүн алардын коопсуздугун коргоо жөнүндө зарыл болгон 
чаралардын механизмдерин иштеп чыксын. 

Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине

Экспертизадан өткөрүүдө анын купуялуулугун камсыз кылуу боюнча чараларды 
көрсүн, соттук-медициналык экспертизадан өтүүгө тоскоолдук кылган адамдар жооп-
керчиликке тартылсын.

Милиция кылмыштын бетин ачуунун санына эмес анын коомдук ишенимге ээ болушу-
на аракет кылсын жана ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүнө баа берүү крите-
рийлерди ишке ашырсын.

УКЖда видеокөрмөлөр көзөмөлдүк кылуучу прокурорлор менен онлайн - түз байла-
нышта боло турган системанын иштешин жөнгө салуучу ченемдер иштелип чыксын. 
Видеожазма материалдар отчеттук документтер катары кабыл алынсын.
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УКЖда кармалган адамдарды медициналык текшерүүдөн өткөрүү маселелери боюн-
ча Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен биргелешкен иш-
аракеттерди жөнгө салууну камсыз кылсын.

УКЖда аял кызматкерлери штатка алынсын.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине

Зордук, кыйноолордун жана башка катаал мамиленин болгондугу боюнча кайрылган-
дарды медициналык кароодон өткөзүү үчүн бардык саламаттык сактоо мекемелерин-
де бирдиктүү медициналык форма менен камсыз кылуу үчүн зарыл болгон бюджеттик 
каражат каралсын. 
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6-БӨЛҮМ. АСКЕР КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН 
ЖАНА ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН КЫЗ-
МАТКЕРЛЕРИНИН УКУКТАРЫ

6.1. АСКЕР КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН УКУКТАРЫ

2017-жылга чейин Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясында Кыр-
гыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүн реформалоого өзгөчө көңүл бурулган, ант-
кени аскер кызматчыларынын укуктарын камсыз кылуу маселелери, аскер кызматын 
өтөө үчүн татыктуу шарттарды түзүү артыкчылыктуу милдеттердин бири болуп саналат. 

Бул бөлүм аскер кызматчыларынын, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн укуктарын жана 
социалдык кепилдиктерин ишке ашыруунун социалдык-укуктук көйгөйлөрүн талдоо-
го, атап айтканда, акчалай үлүштү укуктук жөнгө салуу, аскер кызматчыларынын үй-
бүлө мүчөлөрүн санаториялык-курорттук камсыз кылуу, мектеп билими менен, турак-
жай чөйрөсүндөгү укуктарын камсыз кылуу көйгөйлөрүнө арналган. 

Белгилеп кетүү керек, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) инсти-
туту өз ишинде аскер кызматчыларынын укуктарын жана эркиндиктерин сактоого 
өзгөчө көңүл бурат. 

2015-2016-жылдары аскер кызматчыларынын социалдык-экономикалык укуктарын 
ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү боюнча көп сандаган суроолор келип түшкөнүнөн 
улам Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) институту «Кылым шамы» 
КФнын өкүлдөрү менен бирдикте аскер кызматчыларынын социалдык кепилдиктерге 
укуктары сактылышына мониторинг жүргүздү. 

Алсак, “сизге баш ийгендердин аскер кызматын өтөөсүнүн шарттары кандай” деген 
суроого 3 командир “мыкты” деп жооп берген, 17 командир “жакшы” деп баалаган 
жана бирөө гана “шарттар начар” деп көрсөткөн. 



150

Эң төмөнкү эмгек акы Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматчыларында, 
эң жогорку айлык чек экени аныкталды.

Мөөнөтүнөн ашык иши үчүн кошумча акы төлөнөбү деген суроого 7 командир «ооба» 
деп жооп берген, 13ү «жок» деп көрсөткөн. Оң белгилегендер бул же акча, же болбосо 
кошумча бош күн деп тактаган. 

Азык-түлүктүн ордуна акчалай компенсацияга укук

Сурамжылоо учурунда аскер кызматчылары мындай деп белгилеген: акчалай эквива-
лентте азык-түлүктүн өлчөмү бир кишинге айына 1 800 сомду түзөт (күнүнө тамак-ашка 
60 сом). Мында соттолгон бир адамга күнүнө тамак-ашка 86 сом бөлүнө тургандыгын 
тактоо керек. Берилип жаткан тамактын порциясынын өлчөмү жана сапаты канааттан-
дырарлыксыз деп белгиленген, азык-түлүк үлүшүнүн ченеми инфляцияны эске алган-
да менен төмөн болуп эсептелет. 

Практикада бул маселе боюнча төмөнкүдөй кырдаал түзүлгөн. Аскердик прокуратура-
нын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 2015-жылдын 14-майындагы №988 жазган 
катына ылайык: 

2002-жылга чейин акчалай компенсациянын ченеми КР Өкмөтү тарабынан так 
өлчөмдө: суткасына 26 сом деп белгиленген (мөөнөттүүлөр үчүн);

акчалай крмпенсациянын ченемдерин килокалорияларда белгилегенден кийин 
(2002-жылы суткасына кеминде 4008,0) Коргоо министрлигинин аскер кызматчылары 
үчүн ченем министрдин 2004-жылдын 1-мартындагы №34 буйругу менен 2009-жылга 
чейин суткасына 34 сом өлчөмүндө белгиленген;

2009-жылдын апрелинде КР Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы саясат жана 
атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин маалыматынын жана 
өлкөнүн базарларындагы орточо рыноктук бааларды иликтөөнүн негизинде ӨКМ 
эсептерди түзгөн, ага ылайык жалпы аскердик үлүштүн ченеми боюнча азык-түлүктүн 
иш жүзүндөгү наркы суткасына 103 сомду түзгөн. Бирок бөлүнгөн бюджеттик каражат-
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тар жетишсиз болгондугуна байланыштуу ӨКМнын буйругу менен 103 сомдун ордуна 
суткасына 84 сом деген ченем белгиленген; 

суткасына 60 сом деген ченем ошондой эле Чек ара кызматынын, Улуттук гвардиянын, 
Аскердик прокуратуранын, Түзөтүү мекемелерин кайтаруу жана соттолгондорду кон-
вой менен коштоо боюнча департаменттин аскер кызматчылары үчүн белгиленген.

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн, башка аскердик 
түзүлүштөрүнүн, мамлекеттик органдарынын аскер кызматчылары жагынан чөлкөмдүн 
орточо рыноктук бааларын эске алуу менен акчалай компенсациянын ченемдерин 
эсептөөнүн бирдиктүү методикасы жок деп тыянак чыгарууга болот. Колдонуудагы че-
немдер аскердик түзүлүш жайгашкан жердеги тамак-аш азыктарынын иш жүзүндөгү 
наркына шайкеш келбейт. 

Санаториялык-курорттук дарыланууга укук

20 командирдин ичинен 14ү гана өздөрүнө санаториялык-курорттук дарылануу ка-
ралган деп белгилеген. ЖАББнын Кайтаруу жана конвой менен коштоо боюнча де-
партаментинин жана КР Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматчыларына 
«Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» Мыйзам жайылтылганына карабастан 
жолдомолорду албайт.

Мыйзамдын 13-статьясынын 7-бөлүгүнүн колдонуудагы редакциясына ылайык аскер 
кызматчылары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү аскердик санаторияларда гана, эс 
алуу үйлөрүндө, пансионаттарда жана туристтик базаларда дарыланууга укуктуу. Бул 
2014-жылдын апрелинде мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилгенине байланыштуу: 13-ста-
тья жаңы редакцияда баяндалган.1 Өзгөртүүнүн натыйжасында тизмектен жарандык 
санаториялык-курорттук мекемелер алып салынган. Төмөнкү таблицада көрүнүктүү 
болушу үчүн салыштырма баяндамалар келтирилген:

«Аскер кызматчыларынын статусу 
жөнүндө» Мыйзам 2014-жылдын 
15-апрелине чейинки редакцияда, 13-статья

«Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» 
Мыйзам 2014-жылдын 15-апрелинен кийинки 
редакцияда, 13-статья 

Аскер кызматчылары жана алардын үй-
бүлө мүчөлөрү (мөөнөттүк кызматтын аскер 
кызматчыларынын үй-бүлө мүчөлөрүнөн 
тышкары) аскердик санаторияларда жана 
эс алуу үйлөрүндө, ошондой эле жарандык 
санаториялык-курорттук мекемелерде 
жеңилдетилген шарттарда санаториялык-
курорттук дарыланууга укуктуу. 

Аскер кызматчылары жана алардын үй-
бүлө мүчөлөрү (мөөнөттүк кызматтын аскер 
кызматчыларынын үй-бүлө мүчөлөрүнөн 
тышкары) жылына бир жолудан ашык эмес 
аскердик санаторияларда жана эс алуу 
үйлөрүндө, пансионаттарда жана туристтик 
базаларда жеңилдетилген шарттарда 12 күндүн 
ичинде санаториялык-курорттук дарыланууга 
укуктуу. Көрсөтүлгөн аскер кызматчылары 
жолдомонун наркынын - 25 пайызын, ал 
эми алардын үй-бүлө мүчөлөрү - 50 пайызын 
төлөшөт.

Жобонун 1.3-пунктунун б) пунктчасына ылайык Коргоо министрлигинин аскердик 
санаторийине, пансионатына жана турбазасына жеңилдетилген шарттарда (жолдо-
монун 50 пайызын төлөө менен) жылына бир жолудан ашык эмес 12 күндүн ичинде 

1 КРнын 2014-жылдын 3-апрелиндеги №54 Мыйзамы. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирген. 
2014-жылдын 15-апрелиндеги №28 «Эркин Тоо» газетасына жарыяланган
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медициналык көрсөтүүлөрдүн негизинде жана каршы көрсөтүүлөр жок болгон учурда 
төмөнкүлөр жөнөтүлөт: аскер кызматынан бошотулган аскер кызматчылары. Мыйзам-
га ылайык аскер кызматчыларынын жободо көрсөтүлгөн категориялары саламаттык 
сактоонун аскердик жана жарандык уюмдарында акысыз медициналык жардамга 
гана укуктуу. 

Тиешелүү түрдө, Санаториялык-курорттук камсыз кылуу жөнүндө жобонун ушул бөлүгү 
«Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» мыйзамга шайкеш келбейт. 

Экинчи жагынан, айрым аскер кызматчылары жеңилдетилген шарттарда санатория-
лык-курорттук дарылануу укугунан ажыраган, анткени бардык эле ведомстволордо эс 
алуу үйлөрү, пансионаттар же туристтик базалар боло бербейт. Алсак, Түзөтүү мекеме-
лерин кайтаруу жана соттолгондорду жана камакка алынган адамдарды конвой менен 
коштоо боюнча департаменттин катында азыркы учурда департаменттин ведомство-
лук санаторийи, пансионаты жана туристтик базалары жок деп жазылган. Ошондуктан 
департаменттин аскер кызматчылары соңку 20 жылда жеңилдетилген шарттардагы 
жолдомолорду пайдаланбайт.1 

Турак-жай чөйрөсүндөгү укуктар

Көп учурда аскер кызматчылары ар кандай региондорго кызматка жөнөтүлөт, ал жер-
лерде аларга турак-жайды ижарага алууга туура келет. Бөлүнгөн сумма көп учурда ту-
рак-жайга иш жүзүндөгү чыгымдарды жаппайт (жети командирдин жообу), мындан 
тышкары, ижарага алуу процесси бюрократияга айланат, себеби ордун толтуруучу 
каражатты алуу үчүн аскер кызматчысы патентти, камсыздандыруу полисин, ижарага 
келишимди жана үй ээси дайыма эле ала бербеген башка бир катар документтерди 
корсотот. Бирок алар үчүн кошумча чыгымдар жана салык төлөө керек болгондуктан 
үй ээси ага барбайт.

Жаш офицерлердин көпчүлүгүнүн өз турак-жайы жок эгерде алар аны жалдоо шартта-
рында алып турса, анда буга өзүнүн акчалай үлүшүнүн үчтөн биринен тартып жарымы-

1 Департаменттин жооп каты №10/825, 18.08.2015-ж.
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на чейинкиси кетет. Эгерде аскер кызматчысынын багуусунда иштебеген аялы жана 
балдары болсо (жаш офицерлердин көпчүлүгүнүн үй-бүлөсүндөгү жагдай дал ушун-
дай), мындай үй-бүлөнүн тапканы кала берсе жашоо минимумуна да жетпейт.

Аскер кызматчыларынын үй-бүлө мүчөлөрүн мектеп билими ме-
нен камсыз кылуу

«Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» мыйзамга ылайык аскер кызматчысынын 
үй-бүлөсүнүн жашаган жери боюнча алардын балдарына мамлекеттик жана муници-
палдык жалпы билим берүүчү жана мектепке чейинки билим берүүчү мекемелерин-
де, мамлекеттик жайкы ден соолукту чыңдоо лагерлеринде орундар биринчи кезекте-
ги тартипте берилет.1 

Алсак, бир нече командирлер жана контракттык кызматтагы аскер кызматчылар мо-
ниторингдин жүрүшүндө алардын балдарын жергиликтүү мектепке же балдар бак-
часына баруудагы көйгөйдү ортого салышты. Натыйжада аскер кызматчысы аларды 
негизинен жеке транспорт, башкача айтканда, такси каттаган алда канча алыскы рай-
ондорго жөнөтүүгө аргасыз, бул кезектеги чыгымдарга алып келет.

Мыйзамдарга ылайык, аскер кызматчылары жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү темир 
жол, аба, дарыя, деңиз жана автомобиль транспортуна жеңилдиктерге укуктуу. Мын-
да мөөнөттүү кызматтагы аскер кызматчылары шаардык жүргүнчү транспортунун 
(буга такси кирбейт) жана айыл жеринде автомобиль транспортунун бардык түрлөрүн 
акысыз пайдаланат.2 Бирок бул ченем иштебейт, анткени транспорттун түрлөрүнүн 
көпчүлүгү, өзгөчө айылдык жана тоолуу жерлерде, жеке менчик болуп саналат. 

Акысыз медициналык жардамга укук

Аскер кызматчылары жана аскердик жыйынга чакырылган жарандар аскердик-меди-
циналык мекемелерде акысыз медициналык жардамга, дары-дармектер менен акысыз 
камсыз кылынууга, медициналык багыттагы буюмдар менен камсыздандырууга кылу-
уга укуктуу. Аскер кызматчылары аскер кызматын өтөп жаткан жер же жашаган жери 
боюнча аскердик-медициналык мекемелер же аларда тиешелүү бөлүмдөр же болбо-
со атайын медициналык жабдуу жок болгон учурда, ошондой эле шашылыш учурлар-
да медициналык жардам кайсы ведомствого таандык экендигине карабастан саламат-
тык сактоо мекемелеринде акысыз көрсөтүлөт.3 Бирок мониторингдин натыйжалары 
көрсөткөндөй, аскер кызматчылары аскердик медициналык мекемени гана пайдалана 
алат. Саламаттык сактоонун башка мекемелери акы төлөөнү талап кылат.

Эмгекке укук

«Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» мыйзамга4 ылайык, контракт боюнча кыз-
мат өтөп жаткан аскер адамдарынын үй-бүлө мүчөлөрүнө эмгектик укук мамилелери 
жана социалдык камсыз кылуу маселелеринде алардын укуктарынын төмөнкүдөй ке-
пилдиктери белгиленет:

1 14-статья.
2 «Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» Мыйзамдын 10-статьясы.
3 «Аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө» КР Мыйзамынын 13-статьясы. 
4 21-статья. 



154

• аскер кызматчыларынын жубайларына (алардын каалоосу боюнча) жубайынын 
өргүүсүнүн мезгилинде ар жылдагы эмгек өргүүнү берүү;

• аскер кызматчыларынын жубайларына жубайы башка жерге кызматка которулу-
шуна байланыштуу алар менен эмгек келишимин бузган учурда орточо айлык эм-
гек акынын өлчөмүндө жөлөкпул төлөө;

• адистиги боюнча ишке орношуу мүмкүнчүлүгү жок болгон жерлерде жубайы ме-
нен бирге жашаган бүткүл, бирок 15 жылдан ашпаган, мезгилди курагы боюнча 
пенсия чектөө үчүн зарыл болгон жалпы иш стажына кошуу. 

Тилекке каршы, акыркы пункт жөнүндө аскер кызматчыларынын өздөрү да билбейт. 
Ушундай укук жөнүндө билесиңерби, деген суроого бир командир гана туура жооп 
берген. 

СУНУШТАМАЛАР

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү – индексацияны эске алуу менен азык-түлүк 
үлүшүнүн ченемдерин кайра кароо жана иш жүзүндөгү наркка ылайык келтирүү.

2. Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабы жана Кыргыз 
Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети –аскердик 
түзүлүштөргө статусту кеңейтүү менен Ысык-Көл областынын Тамга айылындагы 
Аскердик санаторий жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү – Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана 
ЖАББнын Кайтаруу жана конвойирлөө боюнча департаментинин аскер кызматчы-
ларын турак-жай менен камсыз кылуу жөнүндө маселени кароо.

6.2. АСКЕРГЕ ЧАКЫРЫЛУУЧУЛАРДЫН УКУКТАРЫ

Кыргыз Республикасынын жарандары өңү-түсүнө, тилине, улутуна, саясий же башка 
ынанымдарына, билимине, тегине, мүлкүнө жана башка абалына, ошондой эле башка 
жагдайларына карабастан аскердик кызмат тууралуу мыйзамда каралган Кыргыз Ре-
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спубликасынын Куралдуу күчтөрүнүн катарында, башка аскердик бөлүктөрүндө жана 
мамлекеттик органдарында аскер кызматын өтөөгө милдеттүү. 

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга тиешелүү аскердик милдети, 
аскердик жана альтернативдик кызматы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйза-
мына ылайык райондук (шаардык) аскер комиссариаттарында аскердик каттоодо тур-
ган, милдеттүү түрдө аскердик жана альтернативдик кызмат өтөөгө жараган он сегиз-
ден жыйырма беш жашка чейинки эркектер аскерге чакырылуучулар деп аталат.

Жарандарды аскердик жана альтернативалык аскер кызматына чакыруу Кыргыз Ре-
спубликасынын Президентинин Жарлыгына ылайык бардык жерде жыл сайын эки 
жолу (март-май жана сентябрь-ноябрь айларында) жүргүзүлөт.

Аскерге баруу үчүн эркек балдар бир нече этаптан (тандоодон) өтүүгө милдеттүү:

• Биринчи этабы алгачкы аскердик каттоого тургузуу үчүн 15-16 жашында башталат, 
ушул мезгил ичинде медициналык текшерүүдөн өткөзүп, өнөкөт ооруларын бай-
коого жана аскерге чакырууга чейин аны дарылоого мүмкүндүк болот.

• Экинчи маанилүү этабы 18 жашка толгон учурдан тартып башталат. Бул мез-
гил ичинде өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө чакыруу келет. Бул мезгил өтө кылдат 
текшерүүнү талап кылат, анткени аскердик кызмат өтөөгө шайкеш келбеген ооруу-
ларын жана терс жүрүм-турум жактарын аныктоо зарыл.

Мамлекет жана коомчулук көңүл буруу үчүн, аскерде болуп жаткан чыныгы көйгөйлөрдү 
аныктоо максатында КРнын Акыйкатчы (Омбудсмен) Институту Куралдуу күчтөр жана 
жарандык коом менен биргеликте аскерге чакыруу учурунда жарандардын укуктары-
нын сакталышына үчүнчү жылы мониторинг жүргүзүп келет.

Биргелешип жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыктары мыйзамдык жана укуктук жаат-
та болуп жаткан кемчиликтерди түзөтүүгө жардам берээрине, аскерге чакыруунун тар-
тибинин сапатын жогорулатууга, аскерге чакыруу чөйрөсүндөгү маселелерди негиздүү 
уюштурууга мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-
ры тийиштүү көңүл бураарына, КРнын Куралдуу күчтөрү тарабынан жүргүзүлүп жаткан 
реформага өз салымын кошот деп КРнын Акыйкатчысы (Омбудсмени) үмүттөнөт. 

Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн катарында аскердик милдетин өтөөгө 
негизинен айыл жергесинде жашагандар, ошондой эле ата-энелери акча табуу макса-
тында чет мамлекетте иштеген, аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн балдары барып жат-
кандыгын тажрыйбадан көрүп жатабыз.
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Куралдуу күчтөрдүн катарында аскердик милдетин өтөөгө чакыруу жол-жоболорун 
тийиштүү уюштуруу жана бардык чакырылуучуларга мыйзамды так аткаруу маселеси 
КРнын көпчүлүк жарандарын кызыктыраарын эске алсак, бул иштер аскерге чакыруу 
компаниясынын ийгиликтеринин ачкычы болуп саналат.

Өткөн жылга караганда быйыл бардык райондук аскер комиссариаттарында УДИ ап-
параттары орнотулган, аскерге чакырылуучуларга акысыз тамак берүү уюштурулган 
жана жыйын пунктуна чейин бекер транспортто жеткирүү уюштурулган.

2016-жылдын 15-сентябрынан тартып 15-ноябрына чейин күзгү аскерге чакыруу учу-
рунда 14 райондук (шаардык) аскердик комиссияларында мониторинг жүргүзүлдү, 
жалпысынан 355 адам сурамжылоого катышкан. 

Аскерге чакырылуучуларды сурамжылоонун ичинен 142 адам жашаган жерин “шаар-
дык”, 192 адам “айылдык” жана 21 адам “райондук борбор” деп, белгилешкен. Улуту 
боюнча 333 адам «кыргыз», 8 адам «орус», 9 адам «өзбек», 2 адам «дунган», 2 «ка-
зак» жана 1 адам «украин» деп көрсөткөн.

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн катарында аскердик милдетин 
өтөөдөгү жакшы өзгөрүүлөрдүн катарында бир катар мүчүлүштүктөрдүн бар экенди-
гин дагы белгилей кетүү керек.

Жарандарды аскерге чакыруу участкаларына келтирүү тартиби

“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, 
аскердик жана альтернативалык кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйза-
мына ылайык жарандарды армияга чакыруу кагазы райондук (шаардык) аскер комиссари-
аттарынын кызмат адамдары же иштеген (окуган) жери боюнча жетекчилери, уюмдардын 
башка аскердик-каттоо иштери үчүн жооптуу кызмат адамдары (жумушчулары) тарабы-
нан жаранга жеке өзүнө же анын ата-энесине же аялына кол койдуруу менен тапшырылат.

Чакыруу кагазын жарандын жеке өзүнө же анын ата-энесине же аялына тапшыруу 
мүмкүн эмес болгон учурда, жарандын чакыруу комиссиясына келүүсүн камсыз кылуу 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлөт1. Мындан ары мыйзамда 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан чакыруу кагазын тапшыруу 
үчүн аскер комиссариаттары үчүн белгиленген тартип сакталабы же башка тартип бар-
бы такталган эмес.

1 Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтерна-
тивалык кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-бер., 3-б.,
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1.”Чакыруу кагазы кимге берилген?” – деген суроого аскерге чакырылуучулардын 
жооптору.

2. “Чакыруу кагазы кимге берилиши керек?”- деген суроого аскер комиссарлары-
нын жооптору.

Аскерге чакыруу участкаларына келүү

Чакыруу участкаларына жарандардын келишинин так мөөнөттөрү райондук (шаар-
дык) аскер комиссарларынын буйруктары менен аныкталат, бирок аскерге чакыры-
луучу көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин канча убакыт мурда аскерге чакыруу барагын ала-
ары мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Бирок, аскерге чакыруу иш-чаралары мыйзамдарга 
ылайык Президенттин Жарлыгы жарыялангандан кийин башталат.

“Аскерге чакыруу комиссиясынан өтүү үчүн аскерге чакырылуучу канча күн мурда бил-
дирилиши керек ?”- деген суроого сурамжылоого катышкан 13 аскер комиссарынын 
ичинен экөөсү “3 күн мурда”,бирөөсү “3-5 күн мурда”, бири “5-7 күн мурда”, дагы бири 
“так 5 күн калганда”, башка бирөө“5-10 күн мурда”,дагы бири “10-15 күн мурда”, десе 
дагы бир комиссар“август айында” жөнөтүлөт, ал эми, 3 аскер комиссары “изилдөө 
мезгили” деп, жооп беришкен. Кайсы учурларда “изилдөө мезгили” жүргүзүлөөрү 
мыйзамдарда аныкталган эмес.

Мониторингге катышкан аскерге чакыруу комиссиялары 

 Аскерге чакыруу комиссиялары Сурамжыланган аскерге 
чакырылуучулардын саны

Октябрь РАК Бишкек ш. 28
Биринчи май РАК Бишкек ш. -
Ленин РАК Бишкек ш. 29
Токмок РАК Чүй областы 34
Ысык-Ата РАК Чүй областы 29
Москва РАК Чүй областы 27
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Каракол ШАКБ 30
Нарын ШАКБ . 24
Ноокат РАК Ош областы 30
Кара-Суу РАК Ош областы 30
Араван РАК Ош областы 29
Базар-Коргон РАК Жалал-Абад областы 18
Ноокен РАК Жалал-Абад областы 26
Сузак РАК Жалал-Абад областы 21
 Бардыгы: 355

Аскерге чакырылуучуларды медициналык текшерүүдөн өткөрүү

Медициналык текшерүүдөн өткөрүү аскер комиссиясынын негизги иштеринин бири. 
Бул жерде аскерге чакырылуучулардын укук бузулуулары көбүнчө кызматынан кыя-
наттык менен пайдалануу, паракорчулук себептерден улам болушу мүмкүн. Ошондук-
тан, комитеттердин төрагалары, аскердик комиссариаттардын кызматкерлери мындай 
укук бузулууларга абдан маани бериш керек. Аскерге чакырууга байланышкан бардык 
чыгымдар мамлекеттин милдети экендигине карабастан, медициналык текшерүүдөн 
өтүүдө өз чөнтөктөрүнөн да төлөшөөрү маалым болду. 

Жарандардын саламаттыгын сактоо боюнча мамлекеттик кепилдиктер программа-
сында1 аскердик-медициналык комиссиянын багыты менен нөөмөтсүз аскерге чакы-
рыла турган жарандар лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү талап 
кылуучу, анын ичинде кан жана зааранын жалпы анализи, көкүрөк клетка органда-
рынын флюрографиясы, ЭКГ үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда акысыз алынат. 
2016-жылдын күзгү аскерге чакыруу учурунда аскерге чакырылуучулар өз убагында 
анализдерди тапшыруу үчүн Саламаттыкты сактоо министринин буйругу менен респу-
бликалык аскерге чакыруу участоктору борбордук медициналык мекемелерге беки-
тилгендигин белгилей кетүү керек. 

«Сиз анализ берүү үчүн акча төлөдүңүзбү?» - деген суроого 334 аскерге чакырылуу-
чулардын ичинен 300ү “жок”, деп жооп беришкен, калган 34ү «ооба, төлөдүм»- деп, 
жооп берген жана алардын көрсөткөн суммасы ар кандай болгон. Азыркы учурда мам-
лекеттик саламаттык сактоо мекемелеринде анализдер үчүн бирдей баанын тизмеси 
жок экендигин белгилей кетүү керек. Ар бир саламаттык сактоо уюмдары анализдер 
үчүн баанын тизмесин монополияга каршы комитетинен өздөрү өткөрүшөт, ошондук-
тан суммадан айырмачылыктар чыгат. 

1 КР Өкмөтүнүн токтому2015-жылдын 20- ноябрындагы № 790, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/98211?cl=ru-
ru
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Таблица. “Анализ берүү үчүн акча төлөдүңүзбү”- деген суроого төлөгөн акчанын 
суммасын көрсөтүү менен жооптор

Медициналык ко-
миссиялар рентген үчүн кан үчүн заара үчүн УДИ

башка 
анализ-
дер

Октябрь РАК, Биш-
кек ш.

6 
адам

50 сом – 1 
адам
100 сом -3 
адам
200 сом – 2 
адам

60 сом - 1 адам
200 сом- 1 
адам

100 сом – 2 
адам   

Ленин РАК, Бишкек 
ш.

15 
адам

50 сом– 3 
адам
100 сом – 2 
адам
150 сом – 6 
адам
200 сом – 4 
адам

100 сом – 2 
адам
130 сом – 1 
адам
200 сом - 2 
адам
230 сом - 4 
адам
320 сом – 2 
адам
400 сом - 1 
адам

50 сом - 1 
адам
100 сом - 3 
адам
150 сом - 1 
адам
200 сом - 1 
адам
300 сом - 1 
адам

100 
сом - 1 
адам

800 
сом - 1 
адам

Ысык-Ата РАК, Чүй 
областы

1 
адам  60 сом - 1 адам 50 сом - 1 

адам
Москва РАК Чүй об-
ласты

1 
адам  100 сом – 1 

адам
100 сом – 1 
адам   

Нарын ШАКБ . 1 
адам   100 сом – 1 

адам
100 сом – 1 
адам   

Ноокат РАК, Ош об-
ласты

3 
адам  

50 сом - 1 адам
60 сом - 1 адам
100 сом – 1 
адам

Кара-Суу РАК, Ош 
областы 

3 
адам

50 сом – 1 
адам

60 сом - 1 адам
100 сом – 1 
адам 

   

Ноокен РАК, Жалал-
Абад областы

4 
адам

50 сом – 2 
адам

60 сом - 2 адам
100 сом – 2 
адам

50 сом - 1 
адам
100 сом – 2 
адам 

  

Медициналык жабдыктар жана буюмдар

Медициналык комиссиянын дарыгерлери жетиштүү дары-дармектер (инструменттер, 
жабдуулар) менен камсыз болушпайт. Кээ бир медициналык комиссиялардын кабинет-
тери эмгек шарттарынын (эмерек, жуунуучу жай, суу, жылуулук) минималдуу талапта-
рына да жооп бербейт. Армияга чакырылуучу биринчи айда дарыгерлердин иши бир 
кыйла көбөйөт, ал эмгеги үчүн (ашык иши үчүн) кошумча коэффициент эске алынбайт.
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Аскерге чакыруу комиссияларын УДИ жана МРТ жабдыктары менен камсыз кылуу ак-
туалдуу маселе экендигин белгилей кетүү керек. Ушундан улам, «УДИ жана МРТдан 
өткөрүү мүмкүнчүлүгү барбы»- деген суроого сурамжыланган 17 аскер комиссарла-
рынын ичинен төртөө УДИден жана 8и МРТдан өткөрүү мүмкүнчүлүгү жок экендигин 
белгилешкен. 

Чүй областынын Аламүдүн районунун аскерге чакыруу комиссия-
сы

Медициналык комиссияда тиш доктур жок «Тиш доктур» деген кабинетте медицина-
лык комиссиянын башка мүчөлөрү отурушат. Тиш доктур үчүн эч кандай текшерүүдөн 
өткөрбөстөн, текшерилди деп хирург жазып жөнөтөт.

Хирургдун кызмат кабинетинде дерматолог-венеролог дарыгери да чогуу отурушат. 
Отоларинголог керектүү жабдыктарды өзү менен кошо ала келет, бул кулак көптүктөр 
жана башка өз ишине тийиштүү жабдыктар. Эгерде аскерге чакырылуучунун кулагын-
да кулкун бар болсо, аны жууш керек жана анын өздүк ишине жазыш керек, бирок, 
кулактагы кулкуну жууганга шарт каралбагандыгын дарыгер белгилеп өттү.

Медициналык комиссиянын бардык мүчөлөрү халаттарын жана текшерүү үчүн зарыл 
жабдыктарды өздөрү менен кошо ала келээрин белгилешти. Дарыгерлерде ошол кез-
де медициналык жабдуулардын жоктугу жана болсо да өтө аз экендиги аныкталды.

Эмгек үчүн коэффициент

17 райондук (шаардык) медициналык комиссияларынын бардык дарыгерлери аскер-
ге чакырууда медициналык экспертизадан өткөрүү учурунда жол кире жана тамак-аш 
чыгымдары, ошондой эле ашыкча иш үчүн кошумча акы төлөнбөйт экендигин жооп 
беришти. Дарыгерлердин иштеген жеринде медициналык мекемелерде белгилүү иши 
үчүн эмгек акысы каралган, эгерде белгиленген иштен ашыкча иштесе, анда анын эм-
гек акысына кошумча коэффициент төлөнүшү керек экендигин белгилей кетүү керек.

Медициналык текшерүүдөн өткөрүүнүн тартиби

Шаардык (республикалык) жыйын пункттарында Куралдуу күчтөр үчүн дарыгерлердин 
иши жыйынтыктоочу этап болуп эсептелинет. Бул жерде аскерге чакырылуучуларга 
жолдомо бербөө максатында, медициналык текшерүү учурунда райондук (шаардык) 
медициналык комиссиялардын кетирген каталары чыгып калат. Мисалы, аскердик 
кызматка ден соолугунун абалы боюнча жараксыз же кызмат кылуу үчүн атайын бел-
гиленген аскер бөлүктөрүнө жөнөтүү, ошондой эле ден соолугунун абалы боюнча 
аскер мөөнөтүн кийинкиге калтыруу сыяктуу белгилер.

Областтык (республикалык) чогулуу пункттарында медициналык текшерүүнүн натый-
жасында аскерге чакырылуучулардын аскердик кызмат өтөөгө туура келбеген ооруу-
лары аныкталса алар өз жерине аскер комиссияларына кайра жиберилет. 
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Алардын ар бири үчүн республикалык аскер комиссиясынын төрагасы райондук (ша-
ардык) аскер комиссарына эмне себептен аскерге чакырылуучу кайра кайтарылган-
дыгын көрсөтүү менен расмий кат жөнөтөт. Кайтарылган ар бир аскерге чакырылуучу 
кайталап медициналык текшерүүдөн өтүүгө жана аскерге чакыруу комиссияларына 
сунушталууга тийиш.

«Сиз медициналык текшерүүдөн кайталап өттүңүз беле»- деген суроого 207 аскерге 
чакырылуучулардын ичинен 180ни “ооба” деп жооп берген, ал эми калган 27 си 
өтпөгөндүгүн белгилешкен.

Жыйын пункттарында бир катар аскерге чакырылуучулар медициналык текшерүүдөн 
кайталап, дарыгерлердин кароосунан өтпөгөндүгү белгилүү болду.

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) Институтунун кызматкерлеринин 
мониторинг жүргүзүү учурунда жыйын пункттарында тамак-аштын жетишпестиги, ук-
тоочу жабдыктардын жетишпестиги, ашканалардагы жабдуулардын, атап айтканда 
идиш жуучу өзүнчө орундун жоктугу жана шейшеп жуу үчүн (кир жуучу) шарттардын 
жоктугу белгиленди. 

Ош областынын жана Ош шаары боюнча жыйын пункттары:

Бөлүштүрүүгө ылайык тамак-аш берилет, б.а. аскерге чакырылуучулардын такталган 
санына жараша. Эгерде аскерге чакырылуучулар көп болсо, анда белгиленген ченем-
ден ашык тамак берүүгө мүмкүн эмес. Адатта 45-50 адамга тамак берилет, ал эми ар-
мияга жөнөтүү учурунда 50 дөн ашык, кээде 100 адамга чейин болот.

Ысык-Көл жана Нарын областарынын бириккен жыйын пунктта-
ры:

Аталган аймактык жыйын пункттарында шейшептер, матрас, жаздыктар жетишпести-
ги, шейшептер алмаштырылышы керек, кийгизүүчү шейшеп ордуна салынуучу шей-
шеп колдонулаары белгиленди. Эсептелген уктоо орундарынан аскерге чакырылган-
дардын саны ашык, ошондуктан ашкананын жанын ремонт жасоого тийиш, анткени 
ал буга чейин уктоочу жай болуп келген жана имарат-жайды калыбына келтирүү, 
тийиштүү болгон жабдуулар жана буюмдар менен жабдуу зарыл.
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Жалал-Абад областынын жыйын пункту:

Ашканадан идиш-аяк жуу үчүн жабдыкталган өзүнчө орун менен камсыз болушу ке-
рек.

Жыйынтык

Мониторингдин жыйынтыгында, бүгүнкү күндө Кыргызстандын Куралдуу күчтөрүнүн 
катарында башка улуттук өкүлдөрү бардыгына карабай ал негизинен түпкү улуттун 
өкүлдөрүнөн турат деп тыянак чыгарууга болот.

Мыйзамдарга тактоолор киргизүү маселелери аныкталды - бул “чакыруу күнү”, 
“изилдөө мезгили”, “укуктары жана милдеттери”, “чакырууга чейинки укуктары” кай-
сылар деген.

Ченемдик укуктук актылар 18 жашка чейинки курактагы адамдарга чакыруу тууралуу 
билдирүүнү жеткирүү мөөнөтүн аныктаган эмес.

Аскер комиссариатынын кызматкерлери тарабынан жыйын пункттарына аскерге ча-
кырылуучуларды жеткизген учурлар да кездешкен.

Медициналык комиссиялар толугу менен керектүү медициналык жабдуулар жана ма-
териалдар, квалификациялуу медициналык адистер менен камсыз кылынган эмес.

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине

1. Аскерге чакырылуучуга чакырууну берүүдө мөөнөтүн көрсөтүү менен мыйзамдар-
га толуктоолор киргизилсин.

2. Мыйзамдардагы “чакыруу күнү”, “изилдөө мезгили” деген сөздөргө тактоолор 
киргизилсин.

3. Мыйзамдарга “укуктары жана милдеттери”, “чакырууга чейинки укуктары” деген 
бөлүмдөр киргизилсин. 

4. Аскерге алууда чакыруунун жол-жоболорун тийиштүү жүргүзбөгөндүгү үчүн мам-
лекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-
рынын жоопкерчилигин бекитсин.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

1. Аскерге чакыруу пункттарын медициналык жабдуулар жана инвентарлар менен 
камсыз кылуу программасын иштеп чыксын.

2. Медициналык комиссиянын иши учурунда ашык иштеген иши үчүн дарыгер-ади-
стерге кошумча акы төлөп берүү программасын иштеп чыксын.
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Жергиликтүү мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өзүн өзү 
башкаруу органдарына:

1. Чакыруу убагында аскер комиссариаттарын жетиштүү транспорт менен камсыз 
кылсын.

2. Дарыгерлердин кабинеттерин жабдууга багытталган (жуунчу жай, суу, жылуулук) 
чыгымдарды бюджетке киргизсин.

3. Жыйын пункттарында аскерге чакырылуучуларды ысык тамак-аш менен камсыз 
кылууну уюштурсун.

4. Жыйын пункттарындагы уктоочу жайларын тийиштүү жабдыктар менен камсыз 
кылып, толуктасын.

Аскер комиссарларына жана аскер комиссариатынын кызматкер-
лерине:

Жарандарды аскер комиссариаттарына алып келүү, жыйын пункттарына жиберүү үчүн 
аскерге чакыруу баракчаларын берүүгө байланышкан мыйзамдын ченемдерин сакта-
сын. 

6.3. ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН КЫЗМАТКЕРЛЕРИНИН 
УКУКТАРЫ

2016-жылдын 28-декабрында КР Акыйкатчысы (Омбудсмени) тарабынан Кыргыз Ре-
спубликасынын Жогорку Кеңешине “Кыргыз Республикасынын ички иштер органда-
рынын кызматкерлерин социалдык-укуктук жактан коргоонун абалы жөнүндө”атайын 
баяндаманы сунуштаган. Анда ички иштер органдарынын (ИИО) кызматкерлеринин 
социалдык-укуктук жактан корголушунун маселелери ар тараптан ачылып берилген.
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Кыргыз Республикасынын коомдук жана саясый түзүлүшүндө глобалдык өзгөрүүлөр 
жалпысынан мамлекеттин ишине, анын ичинде укук коргоо кызматтарына олуттуу 
таасирин тийгизди. Бирок, бардык өзгөрүүлөргө карабастан, ички иштер органдары 
(мындан ары ИИО) өлкөдө коомдук тартипти камсыз кылуучу башкы орган болгон 
жана болуп кала берет. 

Кылмыштык кол салуулардан жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин корголу-
шун камсыз кылуу боюнча кеңири чөйрөдөгү ыйгарым укуктарга ээ болуу менен, ИИО-
нын кызматкерлери өздөрү да корголбогон бойдон калышат. Милиция кызматкерле-
ринин эмгек укуктарын коргоо боюнча орган жок, аларга иш таштоо же митинг сыяктуу 
коргонуу чараларын колдонууга тыюу салынат. Ошондуктан, өздөрүнүн укуктарынын 
бузулушуна тушукканда, кызматкерлер же өздөрүнүн укуктарын коргоодон баш тарты-
шат, же аларды ИИОнын укуктук жардамысыз, өз алдынча соттордо коргошот.

ИИО кызматкерлеринин мамлекет тарабынан кепилденген бардык социалдык укук-
тары аткарыла бербей тургандыгы тууралуу тыянак чыгарууга өбөлгө түзөт, ошондой 
эле алардын эмгек укуктарынын бузулгандыгы айкын болду. ИИО жөнүндө Мыйзамда 
каралган социалдык кепилдиктердин бөлүгү заманбап шарттарга жооп бербейт жана 
жаңыланууга муктаж. Алардын ичинен кызматтык иш сапарда болгондо мейманка-
надан орундун берилишин жана батирдик телефон менен камсыз болууну белгилей 
кетүү керек. Азыркы учурда социалдык кепилдиктердин айрым бөлүгү аткарылбайт. 
Мындай кепилдиктердин катарына ИИО кызматкерлеринин коомдук транспортто 
акысыз жүрүү укугун, кайтарылуучу ишканалардын/мекемелердин кызматкерлери 
үчүн белгиленген күзөт кызматынын кызматкерлеринин социалдык кепилдиктерин 
пайдалануусун, санатордук-курорттук дарылоо менен камсыз болуусун кошууга болот.

Мониторинг көрсөткөндөй ИИО кызматкерлеринин түнкү убактардагы, дем алыш 
жана майрам күндөрүндөгү иш үчүн компенсациянын берилишин, ошондой эле иш 
убактысынан белгиленген мөөнөттөн узак иштөөнү компенсациялоо түнкү сааттарда 
иштөөнүн өзгөчөлүгүн эске албайт жана толук көлөмдө берилбейт.

Алардын кызматтык милдеттерине жараша белгиленген иш убактысынын жалпы узак-
тыгы жумасына 40 сааттан ашыкты түзөт деп эсептешкен анкетирлөөнүн катышуучу-
ларынын үлүшү 35,3 пайызды түздү (1-сүрөт). Ар бир бешинчиси (19,6 пайызы) алар 
үчүн иш убактысынын жалпы узактыгы жумасына 40 саатты, 6,0 пайызы – жумасына 
40 саатка чейин түзөт деп эсептейт. 29,3 пайызды түзүп бул суроонун жообун эстей 
алышпаган катышуучулардын жетишерлик жогорку үлүшүнө көңүл бура кетүүгө болот, 
ошондой эле жооп бербегендер – 9,9 пайызды түздү. 

Мониторингдин маалыматтары боюнча, анкетирлөөнүн катышуучуларынын дээрлик 
жарымы (47,0 пайызы) өткөн айда 28-31 күн иштешкен. Төрттөн бири (26,8 пайызы) 25-
28 күндөн иштешсе, ар бир онунчусу (9,7 пайызы) 22-24 күндөн иштеген. Өткөн айда 21 
жана андан аз күн иштеген ИИО кызматкерлеринин саны 16,5 пайызды түздү (2-сүрөт).
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1-сүрөт. Кызматтык милдеттерине жараша жумасына белгиленген кызмат убакты-
сынын узактыгы,%

2-сүрөт. Өткөн айдагы иш күндөрүнүн саны, % 

 

3-сүрөттөгү маалыматтар боюнча, иш күндөрүнүн саны ИИОнун ар кайсы кызматта-
рында бир кыйла айырмаланып турат. Алсак, милициянын аймактык инспекторлору-
нун (МАИ), тергөө башкармалыгы (ТБ), кылмыш иликтөө (КИ) кызматтары өткөн айда 
28-31 күн иштеген кызматкерлеринин эң жогорку үлүшү менен белгиленип турат (56-
67 пайызы). 

Күзөт кызматында (КК) анкетирлөөнүн катышуучуларынын 75,0 пайызы өткөн айда 21 
же андан аз күн иштешкен. Жашы жете электердин иштери боюнча инспекциясында 
(ЖЖЭИИ) 25-27 же 28-31 күндөн иштеген кызматкерлердин үлүшү болжол менен бир-
дей (тиешелүү түрдө 39,1 жана 40,6 пайызы). Административдик жана маалыматтык 
бөлүмдөрдө өткөн айда 22-24, 25-27 жана 28-31 күндөн иштегендердин үлүшү да бол-
жол менен бирдей, бирок үчтөн бирине жакынды түзөт. 

Ошентип, эң чоң эмгек жүктөмүн КИ, ТБ, МАИ жана ЖЖЭИИ кызматтарынын кызмат-
керлери баштарынан өткөрүшөт, анда өткөн айда 25 жана андан көп күн иштегендер-
дин үлүшү 80ден 90го чейинки пайызды түзөт. 

3-сүрөт. ИИОнун кызматтары боюнча өткөн айдагы иш күндөрүнүн саны, % 
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Сурамжылоонун катышуучуларынын көпчүлүгү (70,2 пайызы) алардын жетекчиле-
ри кызматкерлердин иштөө графигин пландаштырат деп эсептешет, ар бир бешинчи 
(20,9 пайызы) жетекчилеринин өздөрүнүн кызматкерлеринин иштөө графигин план-
даштырбай тургандыгын билдиришти, 6,2 пайызы суроого жооп берүүдөн кыйналыш-
кан жана 2,7 пайызы эч кандай жооп беришкен эмес. 

Анкетирлөөнүн катышуучуларынын 85 пайызга жакыны акыркы 12 айдын ичинде бел-
гиленген убакыттан ашык иштегендиктерин билдиришти (12-сүрөт). Жумасына бир 
нече жолу алардын 28,3 пайызы айына бир нече жолу белгиленген убакыттан ашык 
иштешкен, 21,1 пайызы - жумасына бир нече жолу, 13,3 пайызы айына бир жолу же 
анда-санда, 5,6 пайызы – жумасына бир жолу иштеген. Башка кызматтардан көбүрөөк 
тергөө бөлүмдөрүнүн (43,3 пайызы), кылмыш иликтөө бөлүмдөрүнүн (41,5 пайызы) 
кызматкерлери жана милициянын аймактык инспекторлору (36,3 пайызы) белгилен-
ген убакыттан ашык иштешкен. Башка кызматтарда мындай нормадан ашык иштеген-
диктерин анкетирлөөнүн катышуучуларынын төрттөн бири белгилеген.

4-сүрөт. Акыркы 12 айдын ичинде белгиленген убакыттан ашыкча кызматтык мил-
деттерин аткаруунун жыштыгы

Белгиленген убакыттан ашык иштеген кызматкерлердин арасынан, дээрлик 82 пай-
ызы же кызматтык зарылдык боюнча (52,8 пайызы), же жетекчиликтин тапшырмасы 
боюнча (29,1 пайызы) иштеген, жана ар бир онунчусу гана (10,7 пайызы) жумушка өз 
демилгеси менен чыккан. 

5-сүрөт. Белгиленген убакыттан ашыкча иштөөнүн себептери



167

ИИО кызматкерлери менен жолугушуудагы материалдардан: 

«Бизде иш ушундай жүргүзүлөт: эгер менин начальнигим үйүнө кетпесе, анда мен дагы 
үйгө кете албайм. Ал эми менин начальнигим өзүнүн убактысынан эрте кетпейт жана 
министрге чейин ушундай. Эгер министр жумушта болсо, анда бүтүндөй министрлик 
дагы жумушта отурат деп эсептей бер. Кокусунан ага бир нерсе керек болуп калбасын 
деп бардыгы коркуп турушат, ал эми жооптуу кызматкер эчак үйүнө кетип калган. Ми-
нистрликте да, бардык РИИБларда да ушундай».

Мониторингдин маалыматтары боюнча Кызмат өтөө жөнүндө жобонун ашыкча иш-
тегендик үчүн бир айдын ичинде кошумча эс алуу күндөрүн берүү талабы аткарыл-
байт: он кызматкердин сегизи (81,5 пайызы) белгиленген убакыттан ашыкча иштин 
эч кандай жана эч нерсе менен компенсацияланбай турганын билдиришти (14-сүрөт). 
Анкетирлөөнүн катышуучуларынын онунан бирөөсү гана (9,3 пайызы) ашыкча иште-
гендик үчүн кошумча эс алуу күндөр же сааттар берилерин айтты. Ашыкча иштегендик 
үчүн акчалай компенсацияларды алган кызматкерлердин үлүшү өтө аз – 1,4 пайыз, 
мындан акчалай компенсация берүү механизми иштебейт, же такыр эле жок деп тыя-
нак чыгарууга болот. Мындай жагдай кайсы ИИО кызматтары жана регион болбосун, 
бардык жерде байкалат.

6-сүрөт. Белгиленген убакыттан ашыкча иштегендиги үчүн кошумча эс алуу 
күндөрүнүн же компенсациянын берилиши,%

Кезметке тургандан кийин өргүмө милдеттүү түрдө берилүүгө тийиш экендигине кара-
бастан, иш жүзүндө жарымынан азы (41,9 пайызы) такай аны алып турушат (15-сүрөт). 
Ошону менен бирге ар бир үчүнчү кызматкерге (35,8 пайызы) өргүмөлөр кээде гана 
берилет жана ар бир алтынчысына (16,0 пайызы) – дээрлик эч качан берилбейт.
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7-сүрөт. Кезметке тургандан кийин өргүщлөрдүн берилиши,%

Ушул көрсөткүч боюнча кызматтарда кыйла айырмачылыктар бар экендиги айкын 
көрүнүп турат. Күзөт кызматы жана кезмет бөлүмү өргүмөлөрдү такай алып жүрүүчү 
кызматкерлеринин эң чоң үлүшү менен бөлүнүп турат (тийиштүү түрдө 76,6 пайызы 
жана 63,4 пайызы). Калган кызматтарда бул үлүш төрттөн биринен жарымына чейин 
түзөт: милициянын кайгуул-күзөт кызматында (МККК) - 49,7 пайыз, жашы жете элек-
тердин иши боюнча инспекцияларда (ЖЖЭИИ) - 39,2 пайыз, жол-кайгуул кызматында 
(ЖКК) - 37,5 пайыз, кылмыш иликтөө бөлүмүндө (КИ) – 30,2 пайыз, тергөө башкарма-
лыгында (ТБ) – 25,7 пайыз.

8-сүрөт. Ар кайсы кызматтарда кезметке тургандан кийин өргүмөлөрдүн берили-
ши,%

9-сүрөттө берилген маалыматтар ИИОнун кызматкерлеринин дээрлик үчтөн эки бөлүгү 
түшкү тамакка тыныгууну толук көлөмдө колдонушаарын көрсөтүп турат: 47,8 пайы-
зы эгер шашылыш иш болбосо гана тыныгууну толугу менен колдонушат жана 16,6 
пайызы –тыныгууну эч качан толук пайдаланышпайт. Түшкү тыныгууну эч качан толук 
колдоно албаган кызматкерлердин эң чоң үлүшү милициянын кайгуул-күзөт кызма-
тына (МККК) - 30,2 пайыз, милициянын аймактык инспекторлоруна - 22,8 пайыз жана 
тергөөгө (ТБ) - 19,8 пайыз туура келет. Ошону менен бирге административдик жана 
маалымат бөлүмдөрүнүн кызматкерлери кыйла жайлуу абалда турушат, алардын кыз-
маткерлеринин жарымынан көбү (52,1 пайызы) тыныгууну толук көлөмдө пайдалана 
алышат. 
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9-сүрөт «Сиз түшкү тамакка тыныгуу убагын толук көлөмдө пайдалана аласызбы?» 

деген суроонун жоопторунун бөлүштүрүлүшү,% менен

Ашыкча иштөө орун алганына карабастан көпчүлүк учурларда (73,1 пайызы) алар-
дын эсебин алуу жүргүзүлбөйт (18-сүрөт). Ашыкча иштөөнүн эсебин алуунун жоктугу 
тууралуу билдиришкен кызматкерлердин көбүрөөк үлүшү тергөө, кылмыш иликтөө 
бөлүмдөрүндө жана милициянын аймактык инспекторлорунун кызматында белгилен-
ген (80 пайыздан көп). Күзөт кызматында ашыкча иштегендиктин эсебин алуу иши жак-
шы жолго коюлган деп айтууга болот, анда эсептин болгондугу тууралуу анкетирлөөнүн 
катышуучуларынын 35,9 пайызы билдиришкен. 

10-сүрөт. Ашыкча иштеген сааттардын эсебин алууну жүргүзүү,%
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Ошол эле учурда аракеттеги социалдык кепилдиктер төмөнкү деңгээлде аткарылуу-
да. Ага азык-түлүк паегун, турак-жай менен камсыз кылууну, ссудалардын берилишин, 
менчик машинасын пайдалангандыгы үчүн компенсациянын, ошондой эле турак-жай-
ларды ижарага алгандыгы үчүн компенсациянын төлөнүшүн кошууга болот. ИИО кыз-
маткерлеринин балдарын бала бакчаларындагы орун менен камсыз кылуу боюнча 
мамлекеттик кепилдиктер бузулуп жатат.

Кызматкердин укугун коргоо механизми Кызмат өтөө жөнүндө жободо жана Тартип-
тик уставда жетишсиз жазылган. Атап айтканда, кызматкердин адвокаттык коргоого 
укугу кепилденилбейт, кызматкер тарабынан өзүнүн күнөөлүү эместигинин далилде-
рин жыйноо жана берүү тартиби жазылбаган.

ИИО системасында кызматкерлердин эмгек укуктарынын корголушун камсыз кылган 
орган жок, ал эми иштеп жаткан өздүк коопсуздук кызматы милиционерлердин ишин-
деги кемчиликтерди ачып көрсөтүүгө гана багытталган. 

Социалдык кепилдиктердин аткарылбагандыгы ИИО кызматкерлеринин мо-
ралдык-психологиялык абалына таасирин тийгизет, алардын арасында өкмөткө 
ишенбөөчүлүктү жаратат. Дал ошол себептүү мамлекеттик органдар милиция кыз-
маткерлеринин социалдык кепилдиктерин жана эмгек укуктарын камсыздоо үчүн ке-
чиктирилгис чараларды көрүүсү керек. Бул кылмыштуулук менен күрөшүүдө, ИИОнун 
кадрдык жана кесипкөйлүк потенциалын күчтөндүрүүдө, бүтүндөй биздин коомдун 
жыргалчылыгы үчүн милициянын ишинин натыйжалуулугун жогорулатууда алардын 
күжүрмөн жана моралдык духун көтөрүүгө өбөлгө түзөт.

Акыркы 20 жыл аралыгында ички иштер органдарындагы кызмат мурунку кадырын 
жоготту. Рыноктук экономика жылдарында социалдык кепилдиктер кыскарды, алар-
дын бир топ бөлүгү аткарылбайт. Милиция кызматкерлеринин көпчүлүгү пенсияга 
чыкканга чейин турак-жайга, мектеп жашына чейинки мекемелердеги орунга же са-
натордук-курорттук тейлөөгө болгон укугун жүзөгө ашыра алышпайт. Кызматкерлер-
дин коомдук транспортто акысыз бекер жүрүү укугу иш жүзүндө токтотулган, менчик 
транспортун колдонгондугу үчүн компенсациялар берилбейт. Ошону менен бирге 
милиционерлердин көпчүлүк бөлүгү белгиленген нормадан ашык, түнкү убакта, дем 
алыш жана майрам күндөрү иштегендиги үчүн эмгек акынын төлөнүшү жана компен-
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сациялардын берилиши тууралуу биле беришпейт, анын себеби бул маселелерди 
жөнгө салуучу документтерде «кызматтык колдонуу үчүн» грифинин тургандыгында.

Өлкөдөгү укук тартибин сактоо менен жана күн сайын өз өмүрлөрүн жана ден со-
олуктарын тобокелдикке салуу менен, ар бир кызматкер мамлекет анын укуктарын 
коргойт жана өз мойнуна алган социалдык кепилдиктерди аткарат деген ишенимде 
болууга тийиш.

Мунун бардыгы ИИОнын кызматкерлеринин моралдык-психологиялык жана матери-
алдык абалына терс таасирин тийгизет, кадрдык потенциал төмөндөйт – кесипкөйлөрү 
кетип, жаш, таланттуу кызматкерлердин келиши азаят. Мындай процесстер милиция-
нын кылмыштуулукка каршы туруу жөндөмдүүлүгүн төмөндөтөт. Мыйзамдуулуктун, 
кызматтык тартиптин бузулушу, профессионализдин төмөнкү деңгээли сыяктуу ар кан-
дай терс көрүнүштөргө алып келет. 

Өлкөдөгү укук тартибин сактап, күн сайын өз өмүрү ден соолуктарын тобокелдикке 
салуу менен, ар бир кызматкер мамлекет анын укуктарын коргойт жана өз мойнуна 
алган социалдык кепилдиктерди аткарат деген ишенимде болууга тийиш. 

ИИОнын кызматкелеринин социалдык корголуусун жөнгө салуучу ченемдик-укук-
тук база жетишерлик тарам-тарамдуу, маанилүү документтердин бир бөлүгү ачык 
жеткиликтүүлүктө эмес

Өргүү башталганга чейин эмгек эс алуу акчаларын алышпаган кызматкерлердин ай-
мактык инспекторлор, кылмыш иликтөө, жашы жете электердин иштери боюнча ин-
спекция жана кайгуул-күзөт кызматынын кызматкерлери арасындагы үлүшү 40тан 
49%га чейин. Күзөт, тергөө кызматтарында жана кезмет бөлүктөрдө – үчтөн биринен 
ашуун (34,9%).

Кызмат өтөө жөнүндө жободо ИИОнын кызматкерлерин түндө ишке тартууну чектеген 
(кечки 22ден эртең мененки саат 6га чейин) нормалар каралган. Мындай кызматкер-
лердин катарына эмгек мыйзамдарында каралгандай, түнкүсүн иштөө жакпаган кош 
бойлуу аялдарды кошуу туура болмок. Мындан тышкары, 3 жашка чейинки баласы 
бар аялдарды алардын макулдугусуз түнкүсүн ишке тартууну чектөө керек. Кызмат 
өтөө жөнүндө жободо кош бойлуу аялдарга өздөрүнө ылайыктуу каалаган убакта, а 
аялдары кош бойлуулуктан жана төрөгөндүктөн улам өргүүдө болгон кызматкерлерге 
ошол отпуска убагында өргүү алууга уруксат берүүчү норма жок. Кызмат өтөө жөнүндө 
жободо алар үчүн өргүүдөн чакыртып алууга тыюу салынган ИИОнын кызматкерлери-
нин категориясы каралган эмес. Мындай категорияга кош бойлуу аялдарды, 3 жашка 
чейинки баласы бар аялдарды жана эмгектин зыяндуу жана (же) коркунучтуу шартта-
ры бар иштерге тартылган ИИОлордун кызматкерлерин да кошуу керек. 

Жобо кызматкерлердин түнкү убакта, дем алыш жана майрам күндөрдө иштегени үчүн 
кызматкерлерге Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ко-
шумча эс алуу күндөрү же компенсация берилиши мүмкүн экендигин караштырат.

Изилдөө жүргүзүлгөндө белгилүү болгондой, кызматкерлердин эмгек акысы бир нече 
бөлүктөн турат: кызматтык айлык акы, наам үчүн төлөм, кызмат стажы жана чен азык-
ты акчалай компенсациялоо. ИИО кызматкерлеринин эмгек акысынын курамдарынын 
бирин да индексациялоо механизми каралбаган. Ошол эле мезгилде “Мамлекеттик 
кызмат жөнүндө” КРнын 2004-жылдын 11-августундагы №114 мыйзамында баш-
ка ведомстволордун мамлекеттик кызматкерлеринин эмгек акыларын жана башка 
төлөмдөрүн индексациялоо механизми каралган. 
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Азыркы убакка чейин КРнын Өкмөтү тарабынан КРнын Жогорку Кеңешинин “Кыргыз 
Республикасынын Премьер-министринин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-
жыл үчүн иши жөнүндө отчету жөнүндө” №3101-V токтому аткарылбай келет. Анда 
КРнын Премьер-министрине укук коргоо органдарынын кызматкерлери үчүн чен 
азыктын бирдей өлчөмүн (суткасына 256 сомдон) камсыз кылуу боюнча өзгөчө көңүл 
буруу жана конкреттүү чараларды көрүү жана аскер кызматкерлеринин, укук коргоо 
органдарынын жана прокуратура органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысын 
аларды КРнын Коргоо министрлигинин жана КРнын Улуттук коопсуздук мамлекет-
тик комитетинин аскер кызматкерлери менен кызматкерлеринин эмгек акысынын 
деңгээлине чейин жеткирүү жолу менен эмгек акыларынын бирдейлигин камсыз кы-
луу талап кылынары белгиленген. 

ИИОнын кызматкерлерине карата КРнын Өкмөтү тарабынан КРнын Жогорку 
Кеңешинин 2013-жылдын 20-июнундагы N3313-V токтому да аткарылбаган, анда 
аскер кызматкерлеринин жана укук коргоо органдарынын жана прокуратура органда-
рынын, КРнын Коргоо министрлигинин жана улуттук коопсуздук органдарынын кыз-
маткерлеринин пенсияларынын өлчөмүн, чен азыктарынын өлчөмүн жана эмгек акы 
деңгээлин бирдей мааниде белгилөө зарылчылыгы жөнүндө айтылган. 

Мониторинг менен ИИОы жөнүндө мыйзамда каралган транспортто акысыз жүрүү 
укугун иш жүзүндө жүзөгө ашыруу токтотулуп коюлганы аныкталды. 

Турак-жай алууга укуктарын ишке ашырбаган ИИО кызматкерлери пенсияга чыккан-
дан кийин мындай укугун жоготот. 

ИИО кызматкерлеринин балдарына орун берүү ИИМдин ведомстволук мектепке чей-
инки мекемелеринде гана жүзөгө ашырылат. ИИО кызматкерлеринин балдарына му-
ниципалдык мектепке чейинки билим берүү мекемелеринен орун берүү механизми 
каралган эмес. 
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Кызматкердин укугун коргоо механизми Кызмат өтөө жөнүндө жободо жана Тартип-
тик уставда жетишсиз жазылган. Атап айтканда, кызматкердин адвокаттык коргоого 
укугу кепилденилбейт, кызматкер тарабынан өзүнүн күнөөлүү эместигинин далилде-
рин жыйноо жана берүү тартиби жазылбаган. 

Биринчи кезектеги чаралар катары КРнын Жогорку Кеңешинин 2013-жылдын 20-ию-
нундагы “Кыргыз Республикасынын 2014-жылга бюджеттик резолюциясы жана 2015 – 
2016-жылдарга прогнозу жөнүндө” N3313-V жана 2013-жылдын 23-майындагы “Кыр-
гыз Республикасынын Премьер-министринин Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
2012-жыл үчүн иши жөнүндө отчету жөнүндө” N3101-V токтомдорун токтоосуз аткаруу 
болуп калууга тийиш. 

Кийинки маанилүү кадам катары ИИОнын кызматкерлеринин коомдук транспорттун 
бардык түрлөрүнөн акысыз пайдалануу боюнча бузулган укугун калыбына келтирүү 
болуп калууга тийиш. Ушуга байланыштуу Өкмөткө ИИО кызматкерлерине 2010-жыл-
дан 2013-жылдын 3-июнуна чейинки (КРнын Өкмөтүнүн 1992-жылдын 16-январын-
дагы №14 токтомуна акыркы өзгөртүүлөрдүн датасы) иш жүзүндөгү карызды жабуу, 
ИИМдин атайын эсептерине түшкөн жана чыгымдалган каражаттардын анализин 
жүргүзүү жана ал анализдин натыйжаларын эске алуу менен бул мамлекеттик кепил-
диктин аткарылуусун камсыз кылуу боюнча чараларды иштеп чыгуу сунушталат. 

ИИОнын кызматкерлеринин эмгек укуктарын жана социалдык кепилдиктерин кам-
сыз кылуу жолундагы маанилүү кадам катары ИИОнын кызматкерлеринин кесиптик 
бирлигин түзүү болуп калууга тийиш. Бул максатта ИИОнын кызматкерлеринин про-
фсоюзун түзүү жана иштөөсү боюнча ченемдик базаны иштеп чыгуу жана кабыл алуу 
сунушталат. 

ИИОнын кызматкерлерин турак жай аянты, мектепке чейинки мекемелерде орундар, 
санатордук-курорттук тейлөө менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктер-
ди камсыз кылуу боюнча натыйжалуу чаралардын комплексин кароо милдети турат.

2016-жылдын 28-декабрында КР Акыйкатчысы (Омбудсмени) тарабынан Кыргыз Ре-
спубликасынын Жогорку Кеңешине “Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары-
нын кызматкерлеринин социалдык-укуктук жактан коргоонун абалы жөнүндө”атайын 
баяндаманы сунуштап, анын натыйжасында КР Жогорку Кеңеши тарабынан №1221 
токтому кабыл алынган. Анда мындай деп айтылат:

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын жогоруда көрсөтүлгөн атайын баянда-
манын жыйынтыктары боюнча иштелип чыгылган сунуштары кабыл алынсын жана 
төмөнкүлөр тапшырылсын:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкү маселелерди кара-
сын:

- ички иштер органдарынын (мындан ары - ИИО) кызматкерлерин турак жай аянты, 
санатордук-курорттук тейлөө менен камсыздоо жаатында социалдык кепилдиктердин 
аткарылышынын натыйжалуулугун жогорулатуу жөнүндө;

- ИИОнын атайын бөлүкчөлөрүнөн тышкары, ИИОнын кызматкерлеринин эмгектик 
укуктарын жана социалдык кепилдиктерин жөнгө салган негиз болуучу документтер-
ден «кызматтык пайдалануу үчүн» грифин алып салуу жөнүндө;
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- ИИОнын кызматкерлерин эмгек акы, азык-түлүк паегу, социалдык камсыздандыруу-
ну алардын өлчөмдөрүн Кыргыз Республикасынын башка укук коргоо органдарынын 
деңгээлине чейин жеткирүүнү эске алуу менен камсыздоо боюнча бирдиктүү саясатты 
иштеп чыгуу жөнүндө;

- социалдык камсыздандыруу өлчөмүн көбөйтүү жана ИИОнын кызматкерлерин кам-
сыздоо учурларынын тизмегин толуктоо жөнүндө;

- ИИОнын кызматкерлери үчүн азык-түлүк паегунун акчалай компенсациялоо өлчөмүн 
Кыргыз Республикасынын Куралдуу күчтөрүнүн аскер кызматчылары үчүн белгилен-
ген деңгээлден төмөн эмес белгилөө жөнүндө;

- ИИОнын кызматкерлеринин эмгек акысынын курамдык бөлүктөрү үчүн (кызматтык 
оклад, наам үчүн, кызмат өтөө стажысы үчүн акы төлөөлөр, кызматтык милдеттерин 
белгиленген убакыттан тышкары аткарууга тарткандыгы үчүн, ошондой эле азык-түлүк 
паегу үчүн акчалай компенсациялоо) индексациялоону белгилөө тууралуу;

- кызматкерлерди кызматтык милдеттерин белгиленген жумушчу убактысынан тыш-
кары аткарууга тартуу учурларынын, дем алыш жана майрам күндөрүн кошуп алганда, 
толук тизмеги каралган ИИО жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү жөнүндө;

- кызматтык иш максаттарында пайдаланылуучу уюлдук байланыш боюнча чыгымдар-
дын ордун толтуруунун социалдык кепилдиктерин иштеп чыгуу тууралуу;

- ИИОнын кызматкерлеринин укуктук жана социалдык жактан коргоо кепилдиктерин 
сактабагандыгы үчүн кызмат адамдарынын жоопкерчиликтерин ИИО жөнүндө мый-
замдарда белгилөө жөнүндө;

- мектепке чейинки билим берүү муниципалдык балдар мекемелеринде ИИОнын кыз-
маткерлеринин балдарына орун берүүнүн тартибин жөнгө салган ченемдик укуктук 
актыны иштеп чыгуу тууралуу;

- ИИОнын кызматкерлеринин формалык кийим-кечектеринин сапатын кездеме-
нин курамына жана тигүү сапатына коюлуучу ченемдерге ылайыктуулугуна изилдөө 
жүргүзүү жөнүндө;

- ИИОнын кызматкерлеринин эмгек шарттарын эмгекти коргоо талаптарына ылайык 
келишине изилдөө жүргүзүү тууралуу;

- ИИОнын кызматкерлеринин коомдук транспортту бекер пайдалануу укугун калыбы-
на келтирүү тууралуу;

- Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы 
өкүлчүлүгүнүн штаттык санын көбөйтүү жөнүндө.

Парламент Токтому менен ошондой эле Кыргыз Республикасынын Ички иштер минис-
трлигине мындай иштер тапшырылган:

- ИИОнын кызматкерлеринин эмгектик укуктары жана социалдык кепилдиктери 
жөнүндө маалымдуулугунун деңгээлин жогорулатсын;

- 2018-жылдын башталышына чейинки мөөнөттө ИИОнын кызматкерлеринин эмгек-
тик жана социалдык укуктарын коргоо боюнча кесиптик орган түзүүнү сунуштасын;
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- «Кыргыз Республикасынын Ички иштер органдарынын катардагы жана жетектөөчү 
курамынын кызмат өтөөсү жөнүндө» Жобону төмөндөгү ченемдер менен толуктоо ту-
уралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш иштеп чыксын жана киргизсин:

катардагы жана кенже жетектөөчү курамга, окууга өткөн учурдан тартып Кыргыз Ре-
спубликасынын ИИМнин Академиясынын курсанттарына биринчи атайын наамдарды 
ыйгаруунун тартибин белгилөө жөнүндө;

Кыргыз Республикасынын ИИМнин Академиясынын курсанттарынын укуктук статусун 
жана алардын социалдык камсыздандырууга жана ИИБнын кызматкерлери үчүн ка-
ралган башка социалдык кепилдиктерге укуктарын аныктоо тууралуу;

түнкү мезгилдерде, дем алыш жана майрам күндөрү иштегендиги үчүн, ошондой 
эле белгиленген убакыттан тышкары иштегендиги үчүн кошумча эс алуу күндөрүн 
берүүнүн тартиби жөнүндө;

түнкү мезгилдерде, дем алыш жана майрам күндөрү иштегендиги үчүн, ошондой эле 
белгиленген ченемден тышкары иштегендиги үчүн компенсация берүү боюнча кепил-
диктердин сакталышын камсыздоо жөнүндө;

анын терс жүйөөлөр же ден соолугунун абалы боюнча бошоткон учурлардан тышкары, 
көп жылдык эмгеги үчүн пенсиялык куракка жеткенге чейин үч жылдан ашуун убакыт 
калган кызматкерди ИИОдан бошотууга чектөө белгилөө тууралуу;

жеке менчик укугунда жарандарга тийиштүү турак жайларды жалдоого алуу же жал-
доо келишими боюнча пайдаланган ИИОнын кызматкерлерине, анын ичинде башка 
жерге кызматка ротация тартибинде жөнөтүлгөн кызматкерлерине, компенсациянын 
ордун толтуруунун тартиби жөнүндө;

ИИОнын кызматкерине анын эмгек өргүүсү башталганга чейин 3 күндөн кечиктирбе-
стен төлөөнүн тартиби жөнүндө;

ИИОнын кызматкерлерин-кош бойлуу аялдарды жана зыяндуу жана (же) кооптуу 
эмгек шарттарында иштегендерди эмгек өргүүсүнөн чакырып алууга тыюу салууну 
белгилөө тууралуу;

ИИОнын кызматкерлерин-3 жашка чейинки курактагы балдары бар аялдарды түнкү 
мезгилдердеги иштерге тартууга чектөө белгилөө жөнүндө;

ИИОнын кызматкерине-кош бойлуу аялга ар кандай ыңгайлуу мезгилинде кезектеги 
эмгек өргүүсүн алууга укук берүү жөнүндө;

ИИОнын кызматкерине кезектеги эмгек өргүүсүн жубайынын кош бойлуулугу жана 
төрөтү боюнча өргүүсүнүн мезгилинде алууга укук берүү тууралуу;

ИИОнын кызматкерине-эркекке, эгерде ал баланы жалгыз тарбиялап жатса, баланы үч 
жаш куракка жеткенге чейин багуу боюнча өргүүсүн алууга укук берүү жөнүндө;

Белгилеп коюу керек, эгер КР Акыйкатчысынын Атайын баяндамасы боюнча Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган Токтом толугу менен ат-
карылса, анда ИИО кызматкерлеринин шарттары бир топ жакшырат деген ишенимде-
биз. Ошондой эле бул өз кезегинде өлкөдөгү адам укуктарын жана эркиндиктеринин 
сакталышына оң таасирин тийгизет деген ойдобуз.
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7-БӨЛҮМ. ЖАЗА АТКАРУУ СИСТЕМАСЫ. ЭР-
КИНДИГИНЕН АЖЫРАТЫЛГАН АДАМДАР-
ДЫН УКУКТАРЫ

7.1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖАБЫК (ЖАЗА АТКА-
РУУ) МЕКЕМЕЛЕРДИН ЖАЛПЫ АБАЛЫ

Акыйкатчы Институту арыздар боюнча эркиндигинен ажыратылган жайларда система-
луу түрдө мониторинг жүргүзүү, текшерүү жолу менен адамдын жана жарандын укук-
тары боюнча абалды үзгүлтүксүз көзөмөлдөп турат.

ЖАМКнын түзүмдөрү:

• Жаза өтөө мекемелерин кайтаруу жана соттолгондорду, камактагыларды 
конвоирлөө боюнча департаменти: 

• 11 түзөтүү мекемелери, анын ичинде жашы жете электер үчүн бир тарбиялоо аба-
гы;

• 6 тергөө изолятору;

• 1 түрмө;

• 13 түзөтүү абагы;

• 50 аймактык жазык-аткаруу инспекциялары;

• ЖАС ишмердүүлүгүн камсыздаган объекттер (Окутуу борбору, Борбордук база, 
Бейтапкана).

ЖАМКнын мекемелеринде 2016-жылдын 20-декабрына карата 10 3281 адам 
(01.01.2016-ж. - 10 147, 01.01.2015-ж. – 9581 адам) жана ЖАИ да 4 300 адам каттоодо.

1 ЖАМК 30.01.2017 чыг.№100/02-252 каты
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“Кыргыз Республикасынын 2016-жылга республикалык бюджети жана 2017-2018-жыл-
дарга божомол жөнүндө” мыйзамына ылайык КРнын жазык-аткаруу системасын кар-
моо үчүн бекитилген чыгашалардын көлөмү 1 млрд. 088 млн. 343,5 миң сомду түзгөн, 
талап кылынган керектөөлөр 3 млрд. 092 млн. 127,2 миң сом.Башкача айтканда жал-
пы талаптын 35,2 % берилген. 2016-жылга карата такталган пландарга толуктоолорду 
жана өзгөртүүлөрдү киргизүүгө байланыштуу берилген каражат 1 млрд. 320 млн. 203 
миң 200 сомду түзүп, б.а. 231 млн. 859 миң 700 сомго жогорулады.

2016-жылдын 26-декабрына карата 1 млрд. 218 млн. 546 миң 100 сом суммасындагы 
каржылоо ачылган, б.а. тастыкталган пландан 92% 1.

Өндүрүш

Азыркы учурда, ЖАМКнын мекемелеринде «Келечек» аттуу мамлекеттик ишкананын 
9 филиалы бар, түзөтүү мекемелеринин үчөөсүндө өндүрүштүк участкалары иштейт 
(жыл мезгилине жараша) жана 13 жатак абактарында ар кандай буюмдарды жасашат 
жана айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча иш жүргүзүшөт.

ТА, ТИЗО, ЖАда 5825 эмгекке жарамдуу соттолгон адамдардын ичинен 1383адам жу-
мушка орноштурулган б.а. 23,7% (ар кандай себептерден улам жумушка иштей алба-
ган адамдарды кошпогондо: жашы жетпегендерди, түрмө режимине, ТИЗОдогу адам-
дар, кургак учук менен ооруган адамдар ж.б.):

- өзүнүн өндүрүшүндө - 41 адам (200 адам мезгил-мезгили менен иштейт);

- «Келечек» мамлекеттик ишканасында – 181 адам;

- чарбалык иштерде - 578 адам;

- жатак абактарында контрагенттик келишимдер боюнча - 583 адам.

Материалдык-техникалык камсыздоо

2016-жылдын 20-декабрына карата соттолгондор жана камактагы адамдар 19 түрдүү 
аталыштагы, ал эми дарылоо мекемелеринде 26 аталыштагы 100% тамак-аш менен 
камсыз болгон.

2016-жылы бир адамдын тамак-аш азыктарына кеткен чыгым төмөнкүлөрдү түздү:

- нөөмөттүү мекемелер боюнча - 72,94 сом, энергиялык баалуулугу - 3499 ккал;

- балдар мекемелери боюнча - 89,41 сом, энергиялык баалуулугу - 3632 ккал;

- дарылоо мекемелери боюнча - 103,53 сом, энергиялык баалуулугу - 4509 ккал.

КАРМОО ШАРТТАРЫНА МОНИТОРИНГ

 «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) жөнүндө” КР мыйзамынын 
8-беренесинин 10-пунктуна ылайык КР Акыйкатчысы кайсы убакта болбосун кармал-

1 КРӨ караштуу ЖАМК 2016-жылдагы маалыматынан
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гандар турган жерлерге, алдын ала камоо жайларына, соттолгондор жазасын өтөөчү 
жайларга, мажбурлап дарылоочу, кайра тарбиялоочу мекемелерге, психиатриялык 
ооруканаларга барууга, анда кармалып турган адамдар менен аңгемелешүүлөрдү 
өткөрүүгө, аларды кармоонун шарттары тууралуу маалымат алууга укуктуу.

КР УКМК ТИЗОсу

8-апрелде 2016-жылы КР Акыйкатчысы К.Оторбаев КР УКМК ТИЗО мекемесинде мони-
торинг өткөрүп, жаткандардын кармалуу шарттары жана укуктарынын сакталышынын 
абалы менен таанышты.

Акыйкатчы камераларга кирип, президенттин мурдагы аппарат жетекчилери Данияр 
Нарымбаев, Каныбек Жороев, мурдагы Башкы прокурор Нурлан Турсункулов, өкмөттүк 
аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Алтынбек Муралиев, “Альфа-Телеком” (Мега-
ком) ААК башкы директорунун мурдагы кеңешчиси Алмазбек Абеков, Жалал-Абад об-
лусунун мурдагы губернатору Бектур Асанов, ИИМ министринин мурдагы орун басары 
Кубанычбек Кадыров, коомдук ишмер Эрнест Карыбековжана башкалардын кармалуу 
шарттары менен таанышты.

Акыйкатчы К.Оторбаев жекече инспектирлөөнүн жыйынтыгы менен 
төмөндөгүлөрдү белгилейт:

1). Кармалгандар жабык мекеменин жетекчилигине, өздүк курамына карата эч кан-
дай дооматтарды билдирген жок. Кыйноо жана башка адамгерчиликсиз мамилелер 
өздөрүнө карата колдонулбаганын билдиришти.

2). Санитариялык жактан алганда КР УМКК ТИЗО жайы канааттандыраарлык абалда. 
Тамак-аштын калориясынын ченеми стандартка ылайык келет.

3). Ал эми медициналык жактан тейлөөнүн абалы, медициналык шаймандардын, да-
ры-дармектердин тизмеси дагы жакшырта берүүгө муктаж.

№1 ТИЗО

Инспектирлөөнү өткөрүүдө Омбудсмен камераларга кирип кармалгандарды кармоо-
нун шарттары менен тааанышты. Мунун ичинде жазасын өмүр бою өтөөгө соттолгон-
дор, аялдар отурган жайдын шарттарын карап чыкты.

Башкы укук коргоочу мындан тышкары Бишкек шаарындагы №1 ТИЗО мекемесинин 
медициналык, чарбалык бөлүмдөрү, тамак-аштын рациону менен таанышты.

Мындан тышкары Омбудсмен мекеменин өздүк курамынын иштөө шарттары менен 
таанышты. 

Жыйынтыгында айлык акыларына, иштөө шарттарынын зыяндуулук боюнча кошумча 
төлөмдөрдүн жоктугу, кургак учук менен ооругандар менен иштеген кызматкерлерге 
жеңилдиктердин каралбагандыгы адам укуктарын буза турган экенин билдирди.

Омбудсмен мониторинг жасаган учурда №1 ТИЗО мекемесинде кармоого эсептелин-
ген 1300 адамдын ордуна 1700 адам жаткан.
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ЖАМКнын №27 мекемеси

20-июлда 2016-жылы Акыйкатчы Кубат Оторбаев КР Өкмөтүнө караштуу ЖАМ-
Кнын Молдовановка айылындагы №27 мекемесинде мерчемделбеген (күтүүсүз) 
инспектирлөө иштерин өткөрүп, жазасын өтөөгө соттолгондордун укуктарынын сак-
талышы, кармоо шарттары менен таанышты. Инспектирлөөнү жүргүзүүгө себеп болуп 
Омбудсмендин уюлдук телефонуна бир канча жолу жазма билдирүү түшүп, аталган 
мекемеде күндөн-күнгө абал курчуп бара жаткандыгы билдирилген.

Инспектирлөөнүн жүрүшүндө аталган мекеменин башчысы М.Адылбеков мекемедеги 
көйгөйлөр жана аткарылып жаткан иш-чаралар тууралу маалыматтарды берди.

Инспектирлөөнү жүргүзүү учурунда №27 күчөтүлгөн режимдеги мекемеде (колония-
да) 238 адам жазасын өтөп жатканы белгилүү болду.

Омбудсмен мекеменин аймагында соттолгондор менен жолугушуу өткөрүп, арыз-дат-
танууларын укту.

Жазасын өтөп жаткандар негизинен мекеменин жетекчилигинин аракеттерине, тамак 
аштын сапатына, санитардык шарттарга, жатаканалардагы начар жылытуу системала-
рына даттанышты. Мындан тышкары атайын кийимдердин өлчөмдөрүнө (размери-
нин), сапатынын начардыгы боюнча суроо талаптарын билдиришти. 
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Жеке инспектирлөөнүн жыйынтыгы менен Омбудсмен төмөндөгүлөрдү белгиледи:

1. Тамак-аштын сапаты жана өлчөмү жетишээрлик деңгээлде эмес. Менюда тамак-аш-
тын өлчөмү, ассортименти (граммы, көлөмү, ассортименти) көрсөтүлбөгөндүктөн 
жазасын өтөп жаткандар канча нормада тамак-аш бериле тургандыгын билиш-
пейт.

2. Мекеменин жетекчилигин айтуусунда берилген тамак аштын жарымы жугундуга 
кетет. Демек азык-түлүктөр максатсыз пайдаланылат. Бул жагдай азык-түлүктөрдүн 
сапатынын начардыгы, же болбосо калориянын стандарттарга жооп бербей тур-
гандыгы менен түшүндүрүлүшү мүмкүн.

3. Жазасын өтөп жаткандардын айрымдары акысыз тиш доктурлардын кызматынын 
жоктугуна нааразы болушту. Акча каражаттарынын жетишсиздигинен айрымдары 
тиши катуу ооруганда аргасыздан чыдоого мажбур боло тургандыктарын билди-
ришти. Медициналык кызмат көрсөтүүнүн жана дарылоонун деңгээли төмөн экен-
дигин, медициналык шаймандардын, дары-дармектердин жетишсиз экендигин 
көрсөтүштү.

4. Жазасын өтөп жаткандар жашап жаткан бөлмөлөрдүн бетон полдоруна нааразы. 
Жатаканалардын ички дубалдары ичинен жана сыртынан капиталдык ремонттон 
өткөрүүгө муктаж.

5. Жатаканалардагы айрым бөлмөлөрдө жылуулук батарейкалары жок. Кышкы мез-
гилге даярдыктар өз учурунда көрүлбөсө, мекемеде проблемалардын орун алы-
нышы толук ыктымал.

6. Дааратканалардын ж.б. санитардык бөлмөлөрдөгү абал канааттандырарлык эмес.

7. Мекеменин аймагында өндүрүш иштери жок, бирок айрым жазасын өтөп жаткан-
дар өздөрүнүн бөлмөлөрүндө кустардык жол менен шахмат, нардаларды, сандык-
тарды ж.б. буюмдарды жасашат.

8. Соттолгондор мекеменин аймагындагы бош аянтта футбол талаасын курууну талап 
кылышат.

9. Мекеменин жетекчилигинин билдирүүсүндө бош аянтка өндүрүш ишканасын ку-
руу үчүн инвесторлор изделип жаткандыктан, соттолгондордун бул талабы атка-
рылбай тургандыгын билдиришти. 

10. Соттолгондордун айтуусунда жолугушууга келген алардын карындаштарын, жа-
кын адамдарын-аялдарын чечинтип текшерүүдөн өтүүгө мажбурлашкандыктан, 
айрым аялдар бул абалды интимдик аракеттерди жасоого тымызын мажбурлоо 
катары карашат. Бирок мекеменин жетекчилиги муну жокко чыгарды.

Омбудсмен Кубат Оторбаев инспектирлөөнүн жыйынтыгы менен №27 мекеменин 
башчысы М.Адылбековго тийиштүү сунуштарын берди.
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Камактагылардын жаза өтөө мөөнөтүнүн сакталышына монито-
ринг.

Омбудсмен институтунун кызматкерлери мезгил-мезгили менен Бишкек шаарындагы 
№1 ТИЗО мекемесинде кармалган жарандардын укуктарынын сакталышына монито-
ринг өткөрүп турат.

Инпспекциялоону өткөрүүнүн жүрүшүндө бир катар укук бузуу фактылары 
ачыкталды,мунун ичинен эң негизгиси - сот органдары тарабынан соттолгондорду 
мыйзамдарда каралган мөөнөттөрдөн ашык кармоо фактылары болууда.

1-мисал:

Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Р.Нурматовдун мыйзамсыз ара-
кеттеринин натыйжасында, КР КЖК-нин 247ст.1.2п. 2б,1п.3б.1 менен айыпталып, 1 
жылдан ашык мезгилден бери Р.А.аттуу жаран Бишкек ТИЗО-1 мекемесинде карма-
лууда.

Аталган кылмыш иш боюнча соттук отурумдар 2014-жылдан бери өткөрүлүп келе жат-
кандыгын бегилөө зарыл, мунун ичинен 2015-жылы сот тарбынан 10 жолу сот отурум-
га катышуучулардын процесске келбегендигине байланыштуу башка мөөнөттөргө 
которулган. Учурда соттолуучу Р.Н.кылмыш иши КР ЖПК-ин 252ст. негизинде бардык 
мыйзамдуу кароо мөөнөттөрү өтүп кеткен.

Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы Р.Нурматовдун пенсияга чыккан-
дыгына байланыштуу бул иш судья Б.Сагынбаевге өткөрүп берилиши окуяны бир топ 
татаалдантап, анткени дело менен таанышууга дагы бир топ убакыт кетет.

25.12.2015-жылга карата Бишкек ш.№1 ТИЗО мекемесинде кармалгандардын саны- 
1608 адамды түздү, мунун ичинен тергөө органрдарынын кароосунда – 499, соттордун 
кароосунда 699 адам турат.

2-мисал:

Мисалы, адвокат М.Бахаутдинов өзүнүн жактоосундагы , Бишкектеги №1 ТИЗО ме-
кемесинде кармалып жаткан жаран Н.М. укуктарын коргоо боюнча КР Акыйкатчысы 
К.Оторбаевдин наамына арыз менен кайрылган. Адовкаттын билдирүүсүндө Бишкек 
шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы Н.Эсеналиевдин мыйзамсыз аракетте-
ринин натыйжасында анын жактоосундагы КР КЖК-инин 166 ст.2б. менен айыпталган 
айым 4 жылдан ашык мезгилден бери,тактап айтканда 29-август 2012-жылдан ушул 
мезгилге чейин №1 ТИЗО мекемесинде кармалууда.

Адвокат М.Бахаутдинов кармоо протоколу шектүүнү кармагандан 10 сааттан кийин 
гана түзүлгөндүгүн көрсөтүүдө.Мындан тышкары шектүү катары кармалган айымдын 
укуктары одоно түрдө бузулуп, жактоочусу менен жолугууга уруксат 1 суткадан кийин 
гана берилген.

1 247-беренеси. Баңгилик каражаттарды, психотроптук заттарды болбосо прекурсорлорду сатуу максатында мый-
замсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу, жөнөтүү же сатуу
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Судья Н.Эсеналиевдин бул кылмыш ишти 5 ай каралган. Бул факты боюнча КР Ом-
будсмен институтунун кызматкерлери КР Башкы прокуроруна кат жолдоп,судья 
Н.Эсеналиевдин аракеттерине укуктук жактан баа берүү суралды. 

Азыркы учурга карата убактылуу кармалган айымдын кылмыш ишин соттук отурум-
дарда кароонун КР КЖК-нин 252ст.каралган 2 айдан ашпаган мезгилде кароо мөөнөтү 
жана башка процессуалдык нормалар толук бузулду. Соттук отурумдар дээрлик 4жыл-
дан бери улантылууда жана Н.М., соттун чечимин Бишкек ш. ТИЗО №1 мекемесинин 
камерасында күтүүдө.

М.Бахаутдиновдун пикиринде соттук кароону создуктуруунун өзү – сот орган-
дары тарабынан атайылып кыйнап, адамдарды сындырып,жасабаган күнөнүү 
айыпкерлерге,соттолуучуларга алдыруунун бир ыкмасы. 

КР Омбудсменинин Пресс-кызматы Бишкек шаарындагы №1 ТИЗО мекемесинде 2-3 
жылдан ашык кармалып , кылмыш иштери соттун кароосунда турган жарандардын 
тизмесин жарыяланган:

1. М.Н. 1973ж.т., Бишкек ш,Свердлов райондук сотунун кароосунда, КР КЖК-нин 
166-ст.3-б. менен айыпталган.

2. А.Н. ,1960ж.т., Бишкек ш,Свердлов райондук сотунун кароосунда, КР КЖК-нин 166-
ст. менен айыпталган.

3. Б,М.1963ж.т., Бишкек ш,Биринчи Май райондук сотунун кароосунда, КР КЖК-нин 
129-ст.1-2-б,130-ст.1-2-б,168-ст.1-2-б.менен айыпталган.

4. А.Р.1966ж.т., Бишкек ш,Ленин райондук сотунун кароосунда, КР КЖК-нин 247-ст. 
2-б.1-2п.п. менен айыпталган

5. Т,А.1977ж.т., Бишкек ш. Ленин райондук сотунун кароосунда, КР КЖК-нин 247-ст. 
2-б.1-2п.п. менен айыпталган

6. А.С.1976 ж.т. Чүй облусунун Сокулук райондук сотунун кароосунда, КР КЖК-нин 97-
ст. 2-б.1.3.8.10.13.п.п. менен айыпталган.

3-мисал:

Бишкек шаарынын Свердлов райондук сот аткаруу системасынын айрым кызматкер-
леринин шалакылыгынан жазасын өтөп жаткандар мыйзамсыз ашыкча кармоодо ка-
лышууда. Бул жагдай жактоочусу М.А. аттуу жарандын Бишкек ш.№1 ТИЗО мекемеси-
не жатканын айтып, КР Акыйкатчысына кайрылгандан кийин белгилүү болуп калды.

Адвокаттын айтуусу боюнча, Бишкек ш. Свердлов райондук соту 2016-жылдын 26 сен-
тябрында М.А .аттуу жаранды камактан бошотуу тууралу токтом кабыл алган. Аталган 
токтомго нааразычылык билдирилген эмес жана 10 күндөн кийин мыйзамдуу күчүнө, 
тактап айтканда, 6 октябрь саат 17-30 чамасында кирген.Бирок №1 ТИЗО мекемесинин 
кызматкерлери М.А. аттуу кармалган жаранды бошотуу тууралу мыйзамдуу күчүнө 
кирген токтом туура эмес даярдалган деген шылтоо менен аны бошоткон эмес.

7-октябрда 2016-жылдын болжол менен саат 14-00 чамасында Акыйкатчы институту-
нун кызматкерлери жактоочу менен бирдикте М.А.аттуу жаран менен №1 ТИЗО ме-
кемесинде жолугушту. М.А. 2016-жылдын 6 октябры, саат 17-30 баштап мыйзамсыз 
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кармалып турган, бул факты боюнча акты түзүлдү.Текшерүүнүн жыйынтыгы менен 
ошентип, М.А.аттуу жаран бошотулду.

Жогорудагылардын негизинде КР Омбудсмени К.Оторбаев тарабынан КР Башкы про-
курору И.Джолдубаеванын наамына кайрылуу жолдонуп, №1 ТИЗО мекемесинин ай-
рым кызматкерлеринин жарандарды ашыкча мөөнөттө кармоо аракеттерине юриди-
калык жактан баа берип, бул жагдадйда адам укуктарын орчундуу бузуу фактыларына 
жол берилгендиктен, тийиштүү кызмат адамдарына карата чара көрүү жагы сунуштал-
ды. 

2016-жылдын 15-мартында Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдуулук, мам-
лекеттик түзүлүш, соттук-укуктук сурооллр жана Реглмамент боюнча комитетинин 
мүчөлөрү КР Омбудсмени К.Оторбаевдин маалыматын угушуп, баш коргоо чараларын 
тандоодо жана айыпкерлердин баш коргоо чараларынын мөнөөтүн узартууда адам 
укуктарынын сакталышы боюнча маалыматтарды көңүлгө алышты.

Кыйноолорду колдонуу фактыларына мониторинг.

Кызыл-Кыя шаарындагы №43 түзөтүү мекемесиндеги жазасын өтөп жаткан жаран аны 
кыйнаганын билдиргенден кийин мониторинг өткөрүлдү.

КР Акыйкатчысынын Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү, КР Кыйноолорду 
жана адамдарды басмырлоону алдын алуу боюнча улуттук борборун Баткен облусу 
боюнча кызматкерлеринин катышуусунда кайрылуунун ээси А.И. менен аңгемелешүү 
өткөрүү учурунда ага карата Түзөтүү мекемесинин кызматкерлери тарабынан кыйноо 
фактысы болгону белгилүү болду, себеби анын оң көзүндө көк-ала тактар бар.

Аталган факты боюнча соттук-медициналык экспертиза өткөрүлдү. Ушул факты бюонча 
КР Акыйкатчысынын Баткен облусу боюнча ыйгарым укукту өкүлү шаардык прокурату-
ра менен байланышып, тийиштүү чараларды көрүүнү сурады.

Өз жанын өзү кыюу фактыларына мониторинг 

№1 ТИЗОдогу өз жанын өзү кыюу

Акыйкатчы Институтуна өз жанын өзү кыюу фактылары жана оозун тигип алуу, ач-
качылык (тамак ичүүдөн баш тартуу) жана башка нааразычылык акциялары боюнча 
арыздар келип түшөт. Акция көбүнчөсүн соттун адилетсиз чечими менен макул болбоо 
жана тергөөнүн натыйжалары менен макул болбоо менен байланыштуу. Буга байла-
ныштуу ушундай жол менен соттолуучулар мекеменин жетекчилигинин, коомчулуктун 
көңүлүн адилетсиздикке бурушат. 

2016-жылы1 1995-жылы туулган Калчаев Айбек Медеровичтин Бишкек шаарындагы 
№1 ТИЗОдо асынып алган фактысы боюнча текшерүү жүргүзүлгөн. 

25-августта Акыйкатчы тарабынан болуп өткөн окуянын жагдайын аныктоо үчүн 1-ТИ-
ЗОго барган.

1 А. Калчаев алдамчылыкка шектелген. Буга чейин бир нече ирет соттолгон. Анын кармалуусунун мыйзамдуулугу 
Свердлов райондук соту тарабынан мыйзамдуу деп табылган. 2 айга, 27.09.2016-ж.га чейин камакка алынган.
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Белгилүү болгондой, ЖАМКнын тергөө башкармалыгы 23-августта жерине барып 
сөөктү карашкан. Эч кандай көзгө көрүнөөрлүк дене бой жаракаттары табылган эмес, 
андан сырткары моюндагы триангуляциялык из да болгон. Ошондой эле кызматкер-
лер жана камерада чогуу кармалгандар суралган, алар 23-августта саат 15-00дө сот-
толгондорду мончого алып чыгышканын айтышкан.А.Калчаев камерада жалгыз кал-
ган, ал ден соолугунун начар абалын айткан. ЖАМКдан алынган маалыматка ылайык, 
А.Калчаев кургак учук менен ооруган. Болжол менен 15-30дарда соттолгондорду кай-
радан камерага киргизишкенде А.Калчаевди даараткананын тосмосуна асынып турган 
жеринен табышкан. 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы Кубат Оторбаев да А.Калчаев менен каме-
рада чогуу отургандар менен маектешкен. Алдын ала алынган маалыматка ылайык 
А.Калчаев камералаштары менен конфликтте жана пикир келишпөөчүлүктө болгон 
эмес.

Бул маселе боюнча соттук-медициналык экспертиза дайындалган. Баяндама даярда-
лып аткан учурда иш териштирүү баскычында эле. 

№31 түзөтүү колониясындагы өз жанын өзү кыюу

 2016-жылы 7-июлда КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев Республикалык соттук-медици-
налык экспертизалар борборуна инспекциялоо жүргүзгөн. Ал жерге Омбудсмен №31 
ТКда каза болгон, 1991-жылы туулган Писанко Иван Владимировичтин сөөгүн кароо 
максатында барган. Мурда ММКларда бул боюнча маалымат тарап, КР ЖАМКнын 31-
ТКда уурулук үчүн соттолгон И.Писанко абактагы айып изоляторунда өз футболкасына 
асынып алганы жазылган болчу.

Маркумдун атасы В.Писанконун КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин дарегине кай-
рылган арызы инспектирлөөгө негиз болгон эле. Арызда уулунун өз жанын өзү кыюуга 
ээч кандай себеп жок болчу, деп суицидге чоң күмөнү бар экенин билдирген. Бирин-
чиден, уулун 4 айдан кийин бошотушмак. Экинчиден, маркумдун апасы акыркы жолу 
уулу менен сүйлөшкөндө уулу келечекке пландарды түзгөнүн кабарлаган болчу. Уулу-
нун өлүмү тууралуу арыз ээси интернет аркылуу билген. Күтүлбөгөн мындай кырсык 
тууралуу жакын туугандарынын эч кимисине мекеме жетекчилиги тарабынан билди-
рилген эмес.

Арыз ээси ошондой эле уулу сабалганы тууралуу ырастаган, буга байланыштуу КР 
Акыйкатчысы Кубат Оторбаев сөөктү өз көзү менен көрүп, анын денесинде сабалган-
дыктын жана кыйноонун белгилери болгонбу же болгон эместигин көрүү үчүн барган. 
КР Акыйкатчысы менен бирге Акыйкатчы Аппаратынын кызматкерлери жана маркум-
дун атасы кошо барган.

Моргдо сөөктү карап чыгуу жана бул иш боюнча тиешелүү материалдарды текшерүү 
жүргүзүлгөн. Сыртынан караганда мойну илмек менен кысылганы, колдору кесилгени, 
ошондой эле буттарында шишиктер болгон, анын баары сабалгандыктан кабар берип 
турган. Ошондой эле өлүк 2016-жылдын 3-июлунда 18-50дө алынып келингени туура-
луу жазуу каттоо журналында болгон. Ал эми КР ЖАМК тергөө башкармалыгынын ага 
тергөөчүсү Р.Мусаевдин токтомуна ылайык өлүк 3-июль күнү саат 10-30да табылган. 
Өлүктү өлүкканага ушунча кечиктирип алып келүүнүн себеби белгисиз бойдон калган.
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Бул текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Акыйкатчы Кубат Оторбаев тарабынан тергөө 
чараларын жүргүзүүчү органдарга жогоруда көрсөтүлгөн фактыларды дыкаттык менен 
териштирүү зарылдыгы көрсөтүлгөн. 

1-ТИЗОдогу ачкачылык

Бишкек шаарындагы №1 ТИЗОго 29-августта оозун тигип алган фактысы боюнча КР 
Акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин тапшырмасы боюнча Институттун кызматкерлери 
тарабынан 1-ТИЗОго барышты. 

Жолугушуу учурунда белгилүү болгондой абактагы Жолдошбек уулу Кубатбек Ысык-
Көл облусунда төрөлгөн, улуту кыргыз, мурда соттолгон. 2015-жылдын 21-февралын-
да киши өлтүрүү жана уурдоого шектелип Бишкек шаарынын Свердлов райондук ИИБ 
тергөө органдары тарабынан кармалган. Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту-
нун судьясы И.Гилязетдинованын 2015-жылдын 22-февралындагы токтому менен кар-
моонун мыйзамдуулугу таанылган жана Жолдошбек уулу Кубатбекке карата 2 айга, б.а. 
2015-жылдын 20-апрелине чейин Бишкек шаарындагы №1 ТИЗОдо кармалуусу карал-
ган. Ал эми 2015-жылдын 20-октябрындагы соттук териштирүүнү дайындоо жөнүндөгү 
чечиминде К.Жолдошбек уулуна карата бөгөт коюу чарасы соттук териштирүү аягына 
чыкканга чейин деп белгиленген. 

Соттолуучу менен маектешүүдөн белгилүү болгондой, ал ачкачылык жарыялап, оозун 
жип менен тигип алганынын себеби (анын сөзүнө караганда ал суюктукту гана ичүүдө) 
ал ага тагылып жаткан айып менен макул эмес. Свердлов райондук ИИБ кызматкер-
лери өз ыйгарымдарынан аша чабышып, сабашып, басмырлашып, кабинеттердин би-
ринде кыйноо колдонушкан. Соттолуучу ошондой эле прокуратура кызматкерлери ме-
нен соттун ишин да мыйзамсыз деп эсептейт, анткени анын оюнча кызмат адамдары 
анын моюнга алган көрсөтмөлөрү кыйноо колдонуу жана коркутуу менен алынганын 
эске албай жатышат. Соттолуучу менен көпкө созулган маектешүү ачкачылык акция-
сын токтотууга алып келбеди.

Кармоо шарттары боюнча мекеменин жетекчилигине К.Жолдошбек уулу тарабынан эч 
кандай даттануу жана сунуштар түшкөн эмес. 

Ошондой эле 1-ТИЗО мекемесинин башчысынын орун басары К.Дүйшөналиев менен 
маектешүү жүргүзүлгөн. КР Акыйкатчы Институтунун кызматкерлери К.Жолдошбек уу-
лун такай медициналык көзөмөлдө туруусун суранышкан. Мекеменин медициналык 
бөлүгүнөн берилген маалыматка ылайык анын абалы канааттандыраарлык, аң сезими 
жайында жана суроолорго маңызы боюнча жооп берет. Ага карата милиция кызмат-
керлери тарабынан кыйноо колдонулду деген факты боюнча КР Акыйкатчы Институту 
тарабынан Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын дарегине тиешелүү 
суроо-талап жөнөтүлгөн. 

№2 аялдардын түзөтүү абагына жүргүзүлгөн мониторинг

КРнын Акыйкатчысы К. Оторбаев 2016-жылы Чүй областынын Аламүдүн районундагы 
Степной айылында жайгашкан эркинен ажыратылган аялдардын №2 түзөтүү абагында 
текшерүү жүргүздү.
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К. Оторбаев камактагы аялдардын кармоо жайындагы шарттары менен таанышып 
чыкты, ошондой эле, ЖАМКнын №2 мекемесиндеги кызматкерлердин иш абагы ме-
нен дагы таанышты.

КРнын Акыйкатчысы соттолгон арыз-муңу бар аялдардын ар бири менен сүйлөшүп, 
алардын даттанууларына көңүл бурду. Дээрлик бардык учурларда, өзгөчө акыр-
кы жылдары, №2 мекеменин администрациясынын соттолгон аялдарды жаза өтөө 
мөөнөтүнүн аз эле бөлүгү калса да, аларды жатак абагына которуу, шарттуу түрдө 
эрте бошотуу өтүнүчүн сот эч бир канааттандырбай келээрине нааразы экендиктерин 
билдиришти. Ошондой эле, аларга жакындары менен телефон аркылуу сүйлөшүүгө 
жетиштүү убакыт берилбегендигин, анча-мынча үчүн абактын администрациясы алар-
дын укуктарына каршы айып салаарын айтышты. 

Мындан тышкары, Акыйкатчы К. Оторбаев №2 мекеменин аймагындагы аялдардын 
жумуш ордуларындагы иштөө шарттарын, чарбалык жана медициналык бөлүктөрүн 
карап чыкты, ашканадан алардын жеген тамак-ашынын рационуна да көңүл бурду.

Текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө №2 мекемеде 279 соттолгон аял жаза 
өтөп жатышкандыгы жана ал жаза өтөө режиминин түрлөрүнүн эч кандай бири-бири-
нен айырмасы жок экендиги белгилүү болду, мындай жагдай айрым мыйзам ченем-
дерине каршы келет. Мекемеде 140 аял тигүүчү цехте жана нан бышыруу цехте жумуш 
менен камыз болушкан. Бирок, алардын тикмечилик айлык акысы 1000 сомго жетет. 
Ошондой эле, ал жердеги кесиптик-техникалык окуу жайында беш багыт боюнча атай-
ын билим алууга мүмкүнчүлүктөр бар.

Алардын арызданууларынан кийин Акыйкатчы №2 мекеменин администрациясы-
нын соттолгон аялдарды жатак абагына которуу, шарттуу түрдө эрте бошотуу тууралуу 
өтүнүчүн жеринде караган Аламүдүн райондук сотунун сот отурумуна катышты, карал-
ган 9 соттук материалдын ичинен төртөөсү канааттандырылды.

Акыйкатчы №2 мекемедеги кызматкерлердин иштеген шарты менен да таанышып, 
чечилбеген бир катар маселелерге күбө болуп кайтты. Кийинчерээк ал ишке тиешелүү 
бөлүмдүн кызматкерлери барып, комплекстүү мониторинг жүргүзүштү.

Бул комплекстүү мониторингдин жыйынтыктары бонча:

Ушул баяндама жазылып жаткан учурда, аталган абакта 281 соттолгон аял жаза өтөп 
жаткан.
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Жаза өтөп жаткан аялдардын курамы:

а) биринчи жолусоттолгондор - 152
б) мурда соттолгон - 61,
в) бир нече жолу соттолгон - 89.

Кылмыштын оордугу боюнча:

Өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгондор – 233; 
Оор кылмыш үчүн соттолгондор – 50;
Анча оор эмес кылмыш үчүн соттолгондор – 19.

Көндүм:

Коркунучтуу өнөкөт кылмыштар үчүн соттолгондор – 32;
Өзгөчө коркунучтуу кылмыштар үчүн соттолгондор - 12.

Жаш курагы боюнча

1) 18 жашка чейин - 2;
2) 18-29 жаш - 46;
3) 30-34 жаш - 21;
4) 35-55 жаш - 194;
5) 56-60 жаш - 21;
6) 60 жаштан кийин - 18.
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Башка өлкөлөрдүн жарандары: бардыгы болуп чет элдик 17 жаран:

1. Тажикстан Республикасы - 7;
2. Россия Федерациясы - 3;
3. Казакстан Республикасы - 4;
4. Өзбекстан Республикасы - 3.

№2 колонияда №6 кесиптик окуу жайынын филиалы бар, ал жерде эмгек рыногуна 
керектүү кесипке окутуу боюнча 4топ ачылган (окуу мөөнөтү – 5 ай). Камалгандардын 
акыркы 3 жылда окуган тармактары:

Топтор 2013-14 2014-15 2015-16 Бардыгы 

1 Чач тарач 27 25 24 76

2 Тикме жабдыктарынын 
оператору, тигүүчү. 25 25 27 77

3 Улуттук буюмдарды даярдоочу 27 26 24 77

4 Наабайчы 28 29 24 82

5 Сүт чыгаруу боюнча оператор 24 24

Бардыгы 131 104 101 336

Окутуу бекер жүргүзүлөт,бирок, абактагы жашы жете элек кыздар үчүн мектептеги оку-
усун улантуу үчүн шарт каралган эмес.

Кесиптик-техникалык окуу жайынын мугалимдеринин айтымында, камалгандардын 
арасында 8 аялдын толук эмес орто билими жок. Демек, алар кесиптик-техникалык 
окуу жайларында окуй алышпайт, ошондуктан алардын тиешелүү адистиги боюнча 
күбөлүгү жок болгондуктан, абактан бошотулгандан кийин ишке орноштуруу маселе-
синде кыйынчылыктар жаралат.
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Билими барлар 

А. 1-9 классты бүтүргөндөр
В. 10-11 классты бүтүргөндөр
С. Жогорку билими барлар
D. Орто кесиптик билими барлар 
E. Жогорку окуу жайын бүтпөй калгандар

Психолог жана тарбиялык иштер боюнча бөлүмдөрдүн биринин башчысынын айтка-
нына караганда, жаза мөөнөтүн аяктагандан кийин, ишке жайгаштыруу мүмкүн бол-
богон учурларда алардын ичинен кээ бирлери жаңы кылмыш жасоого аракеттенишет, 
башкача айтканда, №2 ТА кайтып келүүнү каалап, кылмышты моюнуна алат. Анткени 
ал жерде мурда эле тааныш болуп калган адамдары бар жана жок эле дегенде эркин 
жашоодо ала албаган жашоо-турмушту камсыз кылуучу минималдык мүмкүнчүлүктөр 
бар.

Айрым администрациялык имараттарды ремонт кылуу жана көптөгөн чарбалык масе-
лелер эл аралык уюмдардын каржылоосу менен ишке ашырылаарын сурамжылаган 
адамдар айтышты.

Кире бериш жерде колго жасалган жылыткычтын тургандыгы байкалды. Окуу клас-
старынын дубалдары брезент менен капталган, анткени чатырдан суу агып, дубалдар 
ным болуп кеткендигин билдиришти.

Соттолгондорду паспорттоштуруу

Мекеменин администрациясынын айтымына караганда, азыркы учурда абакта отур-
гандарга паспорт берүү убактылуу токтотулган.

Паспорт алуу мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан, абактан чыккандан кийин социалдык 
камсыздоого жол жок, ишке орношууда да кыйынчылыктар туулат. 

Мониторинг учурунда абактагылардын өздүгүн күбөлөндүргөн документтери жок 
экендиги, атап айтканда, алардын ар бир төртүнчүсүнүн паспорту жок экендиги анык-
талды. 2014-жылдын июлунда өлкөбүздө паспортту жасап жатат деген чуулгандуу чыр 
көтөрүлгөндөн кийин, соттолгондорго паспорт берүү да токтотулган.
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Өз кезегинде, кээ бир соттолгондордун туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрүнүн жок 
экендиги да төмүнкүдөй көпчүлүк маселелерди чечүүнү кыйындатат.

Абактагылардын өздүгүн күбөлөндүргөн документтери жок экендиги №2 колонияда 
көз жарган балдарга туулгандыгы тууралуу күбөлүк алууга тоскоолдук кылат. Социал-
дык-экономикалык укуктарын ишке ашырууда бир катар көйгөйлөр жаралат, алсак, 
ишке орношууга, билим алууга, медициналык кызмат көрсөтүүгө, балдарын бала бак-
чаларга жайгаштырууга, окууга берүүгө, социалдык төлөмдөрдү алууга, иштеп келүү 
үчүн сыртка чыгууга жана шайлоого катышууга ж.б.

Соттолгондорду ишке орноштуруу системасы туура жөнгө салынган эмес. Мониторинг 
жүргүзүү учурунда соттолгондорго коопсуз эмгек шарттар каралбайт эмгек китепчеси 
толтурулбайт, эмгек келишимдери түзүлбөйт эмгек өргүү берилбестиги белгилүү бол-
ду. Иштеген иши тууралуу маалыматтар бир гана иш убактысын табелге киргизүү үчүн 
гана толтурулат. 

Соттолгон адамдын эмгек акысы «Бирдей эмгек үчүн бирдей акы» негизинде 
төлөнбөйт, башкача айтканда, эркиндиктеги аялдар бир эле иш үчүн көбүрөөк алышат. 
№2 колонияда «Келечек» мамлекеттик ишканасынын (тигүүчү цехи) иштейт. Ишкана-
сындагы, жумуш стаж катары катталып, пенсия алууга эсептелинет.

Коомго кайтып келүү мүмкүнчүлүгү үчүн, маанилүү шарттарынын бири бул абакта-
гылардын ден соолугун бир кыйла жакшыртуу үчүн медициналык жардам көрсөтүү. 
Ошондой эле, коомдон бөлүнгөн абактагы саламаттык сактоо кызматы жалпы негизги 
иш-милдеттерин так аткарбай жатат. Аялдардын жана өспүрүмдөрдүн атайын муктаж-
дыктары медициналык кызматта эске алынбайт. Саламаттыкты сактоо жана санитар-
дык контролдоо системасындагы көйгөйлөрдү жана баш-аламандыктарды белгилеш-
пейт. Сергек жашоо мүнөзүн камсыз кылуу үчүн жашоо шарттарында дене тарбия 
көнүгүүлөрүн жасоо жашоонун милдеттүү бөлүгү катары киргизилген эмес. Өздөрүнүн 
ден соолуктары үчүн гигиеналык шарттар сакталган эмес, бөлмөлөр начар желдети-
лет жана башка гигиеналык шарттар да каралган эмес. Дарыгерлер жетишсиз, адистер 
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көптөгөн чакыруулар менен араңдан келет, Эмгек кодекси боюнча эмгекке жараксыз 
баракчалары берилбейт, ошондой эле жеке сергек жашоо мүмкүнчүлүгү да жок. Мам-
лекеттик кайра калыбына келтирүү программалары толугу менен ӨЭУлардан, донор-
дук уюмдардан көз каранды.

Мамлекет, адамды эркиндигинен ажыратып, атайын мекемеде кармаган учурда Кон-
ституцияга жана эл аралык укук актыларына ылайык биринчи кезекте ага сапаттуу са-
ламаттыкты сактоо менен камсыз кылуу милдети турат.

Сурамжыланган респонденттердин айтымында, №2 ТАдагы медициналык бөлүктө 
тиш доктур жок жана башка дарыгерлер да жетишпейт.

Соттолгондордун саламаттыгына болгон талаптары бийик, тилекке каршы, дарыгер-
лер чакыруу менен (Пригородное) айылынан зарыл учурларда гана келишет, өзгөчө 
тиш доктурунун жетишпестиги (жумасына бир жолу) азыркы талаптарга жооп бербе-
генинен кабар берет.

№2 аялдардын абагына монторингдин жыйынтыгы

1. Абакта паспорт маселеси курч, мисалы, 09.02.2015-ж. карата 291 адам отурган, 
алардын ичинен болгону биометрикалык маалыматтарды 34 адам тапшырган. Ал 
эми калгандарынын өздүгүн күбөлөндүргөн документтери жок.

2. Көпчүлүгүнүн өздүгүн күбөлөндүргөн документтердин жоктугуна байланыштуу, со-
циалдык жөлөкпул да ала алышпайт. 

3. Аялардын көпчүлүгүнүн орто билими жок болгондуктан тийиштүү окуу күбөлүктөрүн 
да ала алышпайт.

4. Жазасын өтөгөндөрдү кооомго кошуу үчүн психологдордун жардамы зарыл. Стан-
дарт бонча 100 адамга бир психолог керек. Бирок, абакта бир гана психолог иш-
тейт.

5. Абактын штаттык бирдигине тиш доктур керек.

№47 түзөтүү колониясына мониторинг

2016-жылыОмбудсмен Кубат Оторбаевдин чыгарылган буйругунун негизинде КР 
Өкмөтүнө караштуу ЖАМКнын 47-түзөтүү колониясына комплекстүү мониторинг 
жүргүзүлдү.1Мониторингге Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы Сани-
тардык-эпидемиологиялык инспекциянын адиси да катышты.

№47 мекеменин алдында Борбордук оорукана жайгашкан, ал 361 орунга ылайыктал-
ган..

47-түзөтүү колониясында күчөтүлгөн режимде жазаларын 505 соттолгон адам өтөп жа-
тат, алардын 38и чарбалык бөлүктөрдө иштешет. 

Борбордук ооруканада 174 адам дарыланууда, алар статусу боюнча катаал, күчөтүлгөн 
режимге соттолгондор жана өмүр бою эркинен ажыратууга соттолгондор. Андан сырт-

1 Чыг. 01-1 №82, 26 .06.2016 ж.
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кары, ооруканада ТИЗОдон жана башка түзөтүү колонияларынан алынып келинген 
тергөөдөгүлөр, айыпталуучулар жана соттолуучулар да дарыланышат. 

Терапия бөлүмү – 70 керебетке ылайыкталган, 2 врач иштейт. 2016-жылдын 1-январы-
нан тартып мониторинг болгон күнгө чейин 286 бейтап дарылануудан өткөн, алардын 
ичинен 3 бейтап көз жумган (экөөсү жүрөк кан тамыр жетишсиздигинен, 1-боордун 
рагынан)..

Учурда бул бөлүмдө 46 бейтап терапевтикалык патологиядан дарыланууда, оор бей-
таптар жок. .

Медикаментоздук дарылоону бейтаптар клиникалык протоколдорго ылайык алы-
шат. Палаталарда инвентарлар эски жана тамтыгы чыккан, бир нече жылдан бери 
жаңыланган эмес. 

Хирургиялык бөлүм -60 керебетке эсептелген, 6 врач эмгектенет. Бөлүмдө операция-
лык блок бар, ал жерде операциялык стол 2 операциялык лампа менен орнотулган, 
электрокоагулятор, сухожаровой шкаф зарыл медициналык жабдыктары менен бар. 
Бөлүмдө тез жардам бөлүмү, ранимациялык блогу менен бар. Ал 10 адамга эсептел-
ген. 

2016-жылдын 1-январынан тартып жарым жылда 220 бейтап дарылануудан өткөн. 
Берилген маалыматка ылайык хирургия бөлүмүндө 5 адам көз жумган (1-ашказан-
дан кан агуу, ашказандын жарааты оорусу, 1-сепсистен,1-ичегидеги өткөрбөстүктөн, 
1-перитониттен,1-жүрөк-кан тамыр жетишсиздигинен). 

Жыл башынан тартып бөлүм тарабынан 55 операция жүргүзүлгөн, алардын 44ү-кичи 
операция, 11 чоң операциялар. 

Наркологиялык бөлүмдө мониторинг учурунда 46 бейтап болгон. Метадон терапи-
ясы администрациялык имаратта атайын бөлүнгөн жайда жүргүзүлөт, дары дыкат 
көзөмөлдө берилет. 
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Метадон бейтаптарды милдеттүү түрдө таразага тарткандан кийин тизме менен бери-
лет. Өлчөмү ар бир бейтапка жекече аныкталат. Метадон кабинетинде атайын орнот-
улган дозатор жок, ал өлчөөчү колба менен ченелет. 6 айдын ичинде метадон алган 
бейтаптардын саны 266 адамды түзгөн. Бөлүмдө психологиялык жактан алагды болуу-
чу кабинет бар, анда бейтаптар үчүн стол тенниси жана бильярд столу коюлган. 

Психиатриялык бөлүм 35 керебетке ээсептелген. Бул бөлүм толугу менен металл тор-
лор менен тосулган жана мекеменин кызматкерлери тарабынан кошумча кайтарылат. 
Бөлүмдө эс алуу бөлмөсү бар, анда телевизор, жумшак эмеректер, ошондой эле бул 
бөлүмдө сейилдөөчү короосу бар. Бейтаптар оорусуна жараша дарыланышат, турукту-
улукка жетишкен соң врачтын сунуштамасы боюнча ооруканадан чыгарылат.

Аралаш бөлүм 70 керебетке эсептелген. Алардын ичинен 25 инфекциялык ооруларга, 
25 тери-венерологиялык бейтаптарга, 20 неврологиялык бейтаптарга керебет бар. 

Аптекада дары каражаттарынын 174 түрү бар. Андан сырткары гуманитардык жардам 
боюнча (БУУӨПтүн глобалдык фонду) мокрота чогултуу үчүн контейнерлер жана ме-
дициналык маскалар сакталат. Сейфте күчтүү таасир этүүчү психотороптук каражаттар 
(азатол, фонтопил, галаферидол, аминазил ж.б.) сакталат. Бардык дары каражаттары 
борбордук ооруканага билдирме боюнча түшөт. 

Турак жай чөлкөмү – соттолгондор үчүн тосулган жана кошумча кайтарылат. Соттол-
гондорду кармоо үчүн төрт кабат имарат бар, анда 441 соттолгон күн кечирет, барак 
тибиндеги бир кабаттуу турак жай имаратында 65 соттолгон кармалат, алардын 19у 
улгайган адамдар, андан тышкары 1 майып бар. Тандап текшерүү учурунда барак ти-
биндеги имараттардын биринде 31 соттолуучу бар болуп чыкты. Алар менен мекеме-
нин жетекчисинин катышуусундагы маектешүүдө соттолгондор бир имаратта көп адам 
жашагандыктан ал жерде үп болуп, аба жетишпесине даттанышкан. Соттолгондордун 
арасында астма менен ооругандар жана дем алуу системасынын башка дарты менен 
жабыркагандар бар экени белгилүү болду. Ошондой эле соттолгондордун айрымдары 
колунда майыптыгы тууралуу маалымкаты болуп туруп, мекеменин медициналык кар-
таларында майыптык фактысы көрсөтүлбөгөн. 

Барак тибиндеги имаратка катарлаш сырткы туалет бар, бирөөсү жаңы тургузулган, 4 
көзөнөктүү, анын артында эски туалет бар, ал антисанитариялык абалда. 

2016-жылдын 1-январынан тартып 28-июлга чейин мекеменин атайын бөлүмү тара-
бынан соттолгондорду шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотуу жана режимдин түрүн 
өзгөртүп түзөтүү колониясынан жатак колониясына которуу боюнча атайын бөлүк та-
рабынан иштер жүргүзүлгөн. 

№
п/п  Режимдин түрүн өзгөртүү 2016-ж.1-январдан 

28-июлга чейин.
 1. Администрациялык комиссия тарабынан каралды: 155
 2. Шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотууга 58
 3. Анын ичинде баш тартуу өтүнүчүн кароо менен 10
 4. Жатак абагына которуу менен режимдин түрүн өзгөртүүгө 87
 5. Анын ичинде баш тартуу түрүндөгү өтүнүчтү кароо менен 9
 6. Оор дартка байланыштуу КР КЖКнын 71-беренесине ылайык 9
 7. Сот тарабынан бардык каралганы 118
 8. Шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотууга 48
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 9. Анын ичинде баш тартуу өтүнүчү менен 5
 10. Анын ичинде канааттандырылганы 25
 11. Анын ичинде баш тартылганы 18
 12. Жатак абагына которуу менен режимдин түрүн өзгөртүүгө 70
 13. Анын ичинде баш тартуу өтүнүчүн менен 6
 14. Анын ичинен канааттандырылганы 47
 15. Анын ичинен баш тартылганы 17
 16. Оор дартына байланыштуу КР КЖКнын 71-беренесине ылайык 3
 17. Анын ичинде баш тартылганы 1
 18. Көзөмөлдөө боюнча прокуратурадагылары 11
 19. Анын ичинде баш тартылганы 4

 20. Анын ичинде жатак абагына которуу менен режимдин түрүн 
өзгөртүүгө 7

 21. Соттогулар 42
 22. Анын ичинде мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууга 17

 23. Анын ичинде жатак абагына которуу менен режимдин түрүн 
өзгөртүүгө 25

Текшерүү учурунда 22 соттолуучунун материалдары каралып, аларга жатак абагына 
которуу менен режимин, мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу жана жаза мөөнөтүн 
өтөө боюнча мунапыс актысын колдонуу маселелери боюнча фактылары каралды. 

Омбудсмен комиссиясы турак жайды кыдырып, соттолгондор менен маектешкен, 
соттолгондор 2014-жылдагы мунапыстын колдонулбаганына даттанышкан. Алардын 
өздүк иштери колониянын атайын бөлүгүнөн алынып текшерилген. Белгилүү болгон-
дой, алардын көбүнө 2014-жылдагы мунапыс колдонулган. 

Соттолгон Нарматов Ашим Мухтарович КР КЖКнын 28-беренесинин 2-бөлүгү, 247-бе-
ренесинин 3-бөлүгүнүн 3-пункту менен соттолгон. Ага 2010-жылдагы жана 2014-жыл-
дагы мунапыс актылары колдонулган эмес. 

Андан сырткары, режимди бузгандыгы үчүн тартипке салынгандардын иштери да ка-
ралып чыккан.

Атайын бөлүктүн берген маалыматы боюнча 2016-жылдын биринчи жарым жылды-
гында мекеменин режимин бузгандардын, натыйжада, администрациялык жоопкер-
чиликке тартылгандардын саны 623тү түзөт.

1. Алардын ичинен чара көрүлгөн - 576

2. АИЗОго (ШИЗО) киргизилгени - 100

3. Камералык типке жайгаштыруу-1

4. Сөгүш жарыяланган - 151 

5. Аңгемелешүү менен чектелген - 322

6. Айып салынганы - 1 

7. Оозеки эскертүү - 47
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8. Текшерүүгө кечиккендер - 281

9. Тыюу салынган буюмдарды сактоо - 351

10.  Соттолуучулар ортосунда конфликттик кырдаалды түзүү - 5

11.  Администрациялык чөлкөмдө мыйзамсыз түрдө жүргөнү - 9

12. Администрацияга баш ийбөө - 54

13.  Спирттик ичимдиктерди ичүү - 3

14. Башка мыйзам бузуулар - 20 

Жумушчу топ буга чейин мекеменин айып изоляторуна (АИЗО) жайгаштырылган сот-
толгондордун айрымдарынын өздүк иштери менен таанышкан. Текшерүү учурунда 
АИЗОдо жана Камера тибиндеги имаратта эч ким кармалып турган эмес эле. 

Омбудсмен Аппаратынын кызматкерлери мындан тышкары каза болгон соттол-
гондор М.Бечеловдун жана Айтымбет уулу Нурадилдин өздүк иштери менен таа-
нышты. Акыйкатчы Аппараты тарабынан жогорудагы фактылар боюнча кызматтык 
териштирүүлөрдүн материалдары суратылды, бирок мекеменин жетекчилиги бул иш-
тин жашыруундуулугун айтып бул документтерди берген эмес. 

1.Бечелов Мурзадин Абилимович 1960-жылы туулган, соттолгон (бычак сайылган), 
2016-жылы 26-майда Бишкек шаарындагы №1 ТИЗОдон алынып келинген, 2016-жыл-
дын 3-июнунда 4-00дө №47 ТКдагы Борборлоштурулган ооруканада көз жумган. 

2.Айтымбет уулу Нурадил 1989-жылы туулган. (АИЗОдо 2016-жылдын 1-июлунда асы-
нып алган). 

Ал 2016-жылы 14-мартта АИЗОго 7 суткага жайгаштырылган, себеби эртең мененки 
текшерүүгө 20 минутага кечигип калган. 2016-жылы 24-июнда 3 суткага жайгаштырыл-
ган, себеби кечки текшерүүгө 30 минутага кечиккен. 2016-жылы 27-июнда 5 суткага 
АИЗОго жайгаштырылган, себеби кечки текшерүүгө 20 минутага кечиккен эле, 4-сутка-
да Айтымбет уулу Нурадил асынып алган.

№47 мекемеде улгайгандар жана майыптар үчүн турак жай чөлкөмүнүн санитардык-
техникалык абалы өтө начар. Мекеменин жетекчилиги жана прокуратура көрсөтүлгөн 
кемчиликтерди жоюу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзгөн эмес.

Турак жай чөлкөмдөрүндө желдеткич (вентиляция) жок. Канализациялык агындылар 
иштетилбейт, айрым имараттарда антисанитария орун алган. Түтүктөр жана резина 
шлангдары дат баскан жана козу карын сыяктуу желелер менен капталган. Соттол-
гондордун көпчүлүгү бронхиалдык астмага даттанышкан жана дары каражаттарынын 
жоктугуна тынчысыздануусун билдиришкен. 

Дерматологдор тарабынан тезинен байкоо жүргүзүү, медициналык жардамды уюш-
туруу керек, себеби, камералардын дубалдарын көк басып, козун карынчалар менен 
капталган. Көбүнчөсүн демейдеги аллергияны дубалдардагы көк баскан желелер да 
пайда кылат. Тамыры, мууну жана жалбырагы жок мындай козу карынчалар ар кандай 
буюмдардын үстүңкү катмарын басат. Көк датты ар кандай имараттан табууга болот. 
Көк даттын айрым түрлөрү оор түрдөгү бронхиалдык астманы пайда кылат. Көк датка 
реакциянын көрүнүшү катары муунуу, жыл бою мурду агуу, жаш агууну жана коньюн-
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ктивитти пайда кылат. Мындан тышкары көк дат оор кандидоз, аллергилездин инве-
зивдик формасына инфекциялык агент болуп калат. 

47-түзөтүү колониясында дезинфекциялык чаралар тиешелүү деңгэлде жүргүзүлбөйт, 
дезинфекциялык иштер инфекциялык ооруулардын ташуучулары болгон бүргө, бит, 
кене сыяктуу мителерди жоготмок. КР Өкмөтүнүн алдындагы ЖАМКнын тиешелүү 
түзүмдөрүнүн КР Саламаттык сактоо министрлигинин оорууларды алдын алуу жана 
экспертиза департаменти менен өз ара аракетинин бошоңдугу көрүнүп турат. Атайын 
прокуратура тарабынан жол коюлган толук аракетсиздиги сурамжылоо учурунда жана 
документтерди үйрөнүү учурунда санитардык абал боюнча мыйзамдардын бузулуула-
рын жоюу боюнча прокурордук актылардын жазылбаганына күбө болушту. Аткарууга 
мыйзам боюнча жооптуулар аныкталбаганы тынчсызданууну жаратат. Нускама боюн-
ча санитардык абалдын ченемдеринин сакталышына ким жооп бериши керек? 

Санитардык-эпидемиологиялык кырдаалга таасир этүүнү баалоо боюнча кошумча 
лабораториялык корутундуларды чыгаруу зарыл деп эсептейбиз. Дезинфекция, де-
зинсекция жана дератизация чараларын ар дайым сапаттуу жүргүзүп туруу зарыл деп 
эсептейбиз. Инфекциялык оорулардын ташуучулары болгон кемирүүчүлөрдү жоготуу 
зарыл. Дезинфекциялык иштердин сапаты саниардык-көрсөтмөлүү микрофлорага 
бактериологиялык көзөмөл аркылуу текшерилиши керек. 

Медициналык мекемеде 1956-жылы чыгарылган рентген аппаратын колдонуп ке-
лишкен, ал бузук. Мекеменин бардык обьектилерине санитардык-эпидемиология-
лык көзөмөл КР Өкмөтүнүн алдындагы ЖАМКнын медициналык кызматы тарабынан 
жүргүзүлөт, ошондуктан бул кызмат тарабынан санитардык-эпидемиологиялык абал-
дын сакталышына тиешелүү көзөмөлдүк жок. 

Оорукананын айрым палаталарында санитардык талаптар бузулуп, соттолгондор үчүн 
тамак ашты даярдоого электр плиталары коюлган, б.а. соттолгондор ооруканада тамак 
ашты өздөрү даярдашат. 
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Белгилеп коюучу нерсе, КР Кылмыш-жаза кодексинде ден соолукка зыян келтирүүгө 
жоопкерчиликтен башка да 256-берене “Саниардык-эпидемиологиялык ээрежелерди 
бузуу” деген ченем бар. Анын 2-бөлүгүндө оор залакалар үчүн (аларгаабактагылардын 
ден соолугуна массалык зыян келтирүү ) жаза каралган. Ушул эле жосундар оор кесе-
петтерге алып келсе, - үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө, же 
белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу менен же андай кылбастан эки жылдан беш 
жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат, деп жазылган.

2016-жылдын 6 айында чарба бөлүгүндө эмгектенген 38 соттолгондорго гана кий-
им берилген. Калган соттолгондорго кийим берилген эмес, 2016-жылга финансылоо 
ачылган эмес. 

Ошентип, соттолгондор үчүн оорукана палаталары санитардык жана өрткө каршы та-
лаптарга жооп бербейт. Улгайган соттолгондор жана майыптар үчүн турак жай чөлкөмү 
канааттандыраарлык эмес абалда. Ашканадагы көмөкчү иштерге тартылгандар ишке 
медициналык персоналдын көзөмөлүнөн өткөрүлүп, денесинде ириңдеген оорулар, 
тери ооруулары жок болсо гана уруксат берилет. Бирок, текшерүүдө аныкталгандай, 
соттолгондор медициналык кароодон өтүшкөн эмес жана тамак аш блогуна тартыл-
ган, бул мыйзамдардын талаптарын бузууга жатат.

Жабык мекемелерде жарандардын укуктарынын сакталышын камсыздоо максатында 
төмөнкүлөрдү сунуштайбыз:

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына

1.Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору шектүүлөр, айыпталуучулар жана сот-
толуучулар кармалып жаткан (УКИ, ТИЗО) жайлардагы мыйзамдардын сакталышына 
көзөмөлдү күчөтсүн.

2. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы соттук бөгөт коюу чарасын тандоо-
до жана камакта кармоонун мөөнөтүн узартууда мыйзамды сактоого жана Акыйкатчы-
нын адам укуктарынын сакталышы жөнүндөгү маалыматында келтирилген фактылар 
боюнча текшерүү жүргүзсүн. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКга:

1. Мыйзамсыз кармалып жаткан фактылар боюнча өз убагында укук бузууларды жоюу 
үчүн кечиктирилгис чаралар кабыл алынсын - камакка алынгандарга карата соттун че-
чими күчүн жоготкон учурда, алар тез арада бошотулсун.

2. Паспорт берүү үчүн, биометрикалык маалыматтарды алууга №2 аялдар колония-
сында уюштурулсун.

3.КРнын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКнын медициналык кызматын КРнын Саламаттык 
сактоо министрлигине өткөрүп берүү маселесин карасын.

4. ТИЗОдо кош бойлуу жана бала эмгизген аялдардын укуктарын сактоо үчүн, аларга 
шарттары тиешелүү талаптарга жооп берген өзүнчө камералар каралсын. 
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7.2. ЭКСТРАДИЦИЯ МАСЕЛЕСИ

Экстрадиция - бул башка мамлекеттин аймагында кылмыш жасаган адамды башка 
мамлекетке өткөрүп берүү болуп саналат.

Өткөрүп берүү тийиштүү мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде жүзөгө 
ашырылат. Бул эки тараптуу келишим же катышуучу мамлекеттердин сурап жаткан, 
ошондой эле суралып жаткан көп тараптуу конвенциясы да болушу мүмкүн.

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө 
Конвенцияга1998-жылдын 6-мартында кол койгон, бул конвенциянын катышуучулары 
болуп КМШнын 12 мамлекети эсептелет.

Ошондой эле, соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө Кыргыз Республикасы ме-
нен башка өлкөлөрдүн ортосунда бир катар макулдашуулар да бар.

• 1998-жылдын 27-апрелиндеги Кыргыз Республикасынын жана Кытай Эл Республика-
сынын ортосундагы өткөрүп берүү жөнүндөгү макулдашуу;

• 2006-жылдын 5-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Түрк Респу-
бликасынын ортосундагы жарандык, коммерциялык жана кылмыш иштери боюнча 
укуктук жардам жөнүндө келишим.

• 2015-жылдын 5-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын жана Иран Ислам Респу-
бликасынын ортосундагы соттолгон адамдарды өткөрүп берүү жөнүндө макулдашуу.

• Жарандык, үй-бүлө жана кылмыш иштери боюнча укуктук жардам жана укуктук ма-
милелер боюнча Конвенция (1993-жылдын 22-январы, Минск).

Эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамды жазаны өзү жараны болуп саналган мам-
лекетте өтөө үчүн өткөрүп берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик 
кодексинин 49-главасы менен аныкталган. Кыргыз Республикасынын Жазык-процес-
стик кодексинин 440-беренсине ылайык чет мамлекеттин соту тарабынан эркиндиги-
нен ажыратууга соттолгон Кыргыз Республикасынын жараны, анын мыйзамдуу өкүлү 
же жакын туугандары, ошондой эле чет мамлекеттин компетенттүү органдары соттол-
гон адамдын макулдугу менен соттолгон адамдын жазаны Кыргыз Республикасында 
өтөөсү жөнүндө өтүнүч менен Кыргыз Республикасынын Башкы прокуроруна кайры-
лышы мүмкүн. Өтүнүч канааттандырылган учурда Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокурору чет мамлекеттин сотунун өкүмүн аткаруу жөнүндө сунушту Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку сотуна киргизет. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун 
сунушу ушул Кодекс тарабынан өкүмдү аткарууга байланыштуу маселелерди чечүү 
үчүн белгиленген тартипте жана мөөнөттө соттолгон адамдын катышуусусуз сот отуру-
мунда Кыргыз Республикасынын Жогорку соту тарабынан каралат. Өткөрүп берүү ма-
селеси кылмыщ-жаза кылмышына гана жайылтылат, ал эми административдик укук 
бузууларга жана жарандык-укуктук жоопкерчиликке байланышкан укук бузууларга 
жайылтылбайт.

Ушуга байланыштуу, чет мамлекеттин соту тарабынан эркиндигинен ажыратыл-
ган Кыргыз Республикасынын жаранын жазаны Кыргыз Республикасында өтөө үчүн 
өткөрүп берүү маселеси Кыргыз Республикасынын тиешелүү чет мамлекеттер менен 
болгон эл аралык келишимдер аркылуу жөнгө салынат, же болбосо Кыргыз Республи-
касынын Башкы прокуратурасы менен тиешелүү чет мамлекеттин компетенттүү ор-
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гандары жана кызмат адамдары менен өз ара жазуу жүзүндөгү келишимдер аркылуу 
жөнгө салынат. 

Өткөрүп берүү кандайдыр бир кылмышка карата жүргүзүлүшү мүмкүн – тартипке 
ылайык аларды аныктоо үчүн тизмеси же критерийлери (кылмыштын оордугуна жа-
раша ж.б.) келишимде белгиленет. 

2016-жылдын 1-июнуна карата Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрли-
гинин маалыматы боюнча, чет мамлекеттерде жаза өтөп жаткан адамдардын саны - 
1787 адамды түзөт1.

Алардын ичинде Россия Федерациясында 1508 адам, Казакстан Республикасында 359 
адам, Тажикстан Республикасында 27 адам, Кытайда 19 адам, Украинада 4 адам, Бело-
руссияда 4 адам, Германияда 15 адам, Түштүк Кореяда 2 адам, БАЭ 6 адам, Түркияда, 
АКШда, Италияда, Польшада, Австрияда, Индонезияда жана Малайзияда бирден 
адам.

1 Чыг. КР ТИМ № 13-025/10436 29.10.2016 ж.
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Бул маалыматтар болжолдуу түрдө берилген, анткени бардык эле чет өлкөлүк мамле-
кеттик органдары тарабынан Кыргыз Республикасына мындай маалыматтарды бере 
беришпейт.

Азыркы учурда, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин демилгеси1 
боюнча Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасында чет мамлекеттерде сот-
толгондордун бирдиктүү маалымат базасын түзүү мүмкүнчүлүгү каралып жатат. Мын-
дай система чет мамлекеттерде Кыргыз Республикасынын соттолгон жарандарынын 
санын гана аныктабастан, алардын жеке маалыматтарын да аныктайт.

2016-жылы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын дареги-
не өткөрүп берүү маселеси боюнча 23 расмий кайрылуу келип түшкөн.

Алардын ичинен чет өлкөдө жасаган кылмыштары үчүн соттолгон 17 адам боюнча 
баңги заттарга байланыштуу кылмыштар болгондуктан, Кыргыз Республикасынын 
Башкы прокуратурасы аларды өткөрүп берүүдөн баш тартты.

Ал эми калган 5 кылмыш иши баңги заттарга байланыштуу кылмыштар болбогондук-
тан оң чечилди жана 1 иш боюнча өткөрүп берүү иши жүрүп жатат.

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) дарегинеЭ. Турусбе-
ковдун кызыкчылыгын көздөгөн өткөрүп берүү жөнүндө М. Сыдыковадан2 арыз келип 
түшкөн.

Арызда Кыргыз Республикасынын жараны Э.Турусбеков Бишкек шаарынын Биринчи 
май районунун ИИБнын ТБ тарабынан изделип, КРнын КЖКнын 166-бер., 2-бөлүгүнүн 
2-пункту, 3-бөлүгү (2-эпизод), 166-бер., 2-бөлүгүнүн 2-пункту жана 4-бөлүгүнүн 2-пун-
кттарындагы кылмыштар боюнча айыпталып Москва шаарындагы №4 ТИЗОдо камак-
ка алынгандыгын билдирген.

Кийин, М. Сыдыковдун жактоочусу тарабынан Кыргыз Республикасынын Башкы про-
куратурасына өткөрүп берүү тууралуу жол-жоболорду тездетүү өтүнүчү менен кайрыл-
гандыгы белгилүү болду.

Арызды кароонун жүрүшүндө биз тараптан да Кыргыз Республикасынын Башкы про-
куратурасына кат жөнөтүлгөн.

1993-жылдын 22-январындагы Жарандык, үй-бүлө жана кылмыш иштериндеги укуктук 
жардам жана укуктук мамилелер боюнча Конвенцияга ылайык Кыргыз Республикасы-
нын Башкы прокуратурасы Э. Турусбековду жазык жоопкерчилигине тартуу үчүн жана 
атайын этапташтыруу маселеси боюнча өткөрүп берүү өтүнүчүн суранган Россия Феде-
рациясынын Башкы прокуратурасына 2016-жылдын 11-мартында кат жөнөтүлгөндүгүн 
жана Россия тарап маселени оң чечип берүүсү мүмкүн деп, бизге жооп берген. 

2016-жылдын 25-декабрында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы-
нан мындай деген жооп келген – 2016-жылдын 13-декабрында Россия Федераци-
ясы Э.Турусбековду өткөрүп берүү маселесин канааттандырды жана 2016-жылдын 
19-декабрында КРнын Өкмөтүнө караштуу КРнын ЖАМКсы Россия Федерациясынан 
Э.Турусбековду этапташтырууну уюштуруу тууралуу тапшырманы алды.

Өткөрүп берүү маселеси боюнча КРнын Акыйкатчынын (Омбудсмендин) Аппараты-
на келип түшкөн арыздарды карап чыгып анализдегенде Кыргыз Республикасынын 

1 Чыг., КР ТИМ №13-025/6066 30.06.2016-ж.
2 Чыг., КР ТИМ №13-025/6066  30.06.2016-ж.
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соттолгон жарандарынын көпчүлүгү Россия Федерациясында, Казакстан, Тажикстан 
Республикаларында жазаларын өтөшөт. Атап айтканда, Москва, Новосибирск, Екате-
ринбург, Красноярск шаарларында жана Казакстан Республикасынын Тараз, Астана, 
Алматы, Мерке шаарларында, ошондой эле Тажикстан Республикасынын Ходжент ша-
арында жазаларын өтөшөт.

Ошондой эле, чет өлкөдө баңги заттарга байланыштуу жасаган кылмыштары боюнча 
соттолгон жарандарды өткөрүп берүү азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасы тарабынан баш тартылып жаткандыгын белгилеп кетүү зарыл.

Мисалга алсак,

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) дарегине “Кылым 
шамы” КФнун директору А. Абдирасуловадан Казакстан Республикасынын соттору та-
рабынан соттолгон Е.Р жана И.М. аттуу кыргыз жарандарын өткөрүп берүүгө жардам 
көрсөтүүнү суранган арыз келип түшкөн.

Ушул арыздын негизинде Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына аталган 
жарандарды Кыргыз Республикасында жазаларын өтөө үчүн өткөрүп берүүнү суранган 
кат жөнөтүлгөн.

Алынган жоопко караганда И. Мамирова 2008-жылдын 28-ноябрында Жамбыл обла-
стынын Мерке райондук сотунун өкүмү менен Казакстан Республикасынын Кылмыш-
жаза кодексинин 250-бер., 4-бөлүгү, 259-бер., 3-бөлүгүнүн «в» пункту боюнча 16 жыл-
га эркинен ажыратылгандыгы белгилүү болду.

Ошондой эле, 2012-жылдын 25-декабрында Казакстан Республикасынын Жамбыл об-
лусунун кылмыш иштери боюнча атайылаштырылган райондор аралык соттун өкүмү 
менен Е. Равдугин Казакстан Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 259-бер., 
3-бөл., “а,в” пункттары, 250-бер., 4-бөлүгү боюнча мүлкүн тартып алуу менен 11 жылга 
эркинен ажыратылган.

Калктын саламаттыгына жана коомдук адеп-ахлакка каршы багытталган И.М. жана 
Е.Р. тарабынан жасалган кылмышын коомчулукка өтө коркунучту алып келээрин жана 
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алынган баңги заттын салмагын эске алып, КРнын ЖПКнин 440-1-беренесин жана 
1998-жылдын 6-мартында кол коюлган “Эркинен ажыратууга соттолгондорду андан 
ары жаза өтөө үчүн өткөрүп берүү жөнүндө” конвенциясынын 6-беренесин жетекчи-
ликке алып, мурда Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы аларды өткөрүп 
берүү тууралуу өтүнүчтөн баш тарткан.

Жогоруда айтылып кеткендей, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы бар-
дык мындай учурларда өзүнүн баш тартуусун: “Калктын саламаттыгына жана коом-
дук адеп-ахлакка каршы багытталган кылмыштын коомчулукка өтө коркунуч алып 
келээрин жана алынган баңги заттын салмагын эске алып, ошондой эле, Кыргыз Ре-
спубликасынан чыгуучу баңги заттарды жоюу боюнча алдын алуу чараларды күчөтүү 
максатында”-деп, негиздейт.

Ошондой эле, Кыргыз Республикасында акыркы жылдары баңги заттар боюнча кыр-
даал күчөп бара жаткандыгы жана мыйзамсыз баңги заттарды ташуунун артында 
өлкөдөгү улуттук коопсуздук жана коомдук туруктуулуктун абалына терс таасирин тий-
гизип жаткандыгы жана баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү жана 
Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык кеңешке мүчө болуп киргенди-
гине байланыштуу чек аралардагы бажы көзөмөлүн алып салгандан кийин тийиштүү 
чараларды кабыл алуу максатында иш болуп жаткандыгын айгинелейт.

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык кеңешке мүчө 
болуп киргендигинен улам баңги заттарды аткезчилик кылгандыгы үчүн көрсөтүлгөн 
кеңешке катышуучу мамлекеттердин тийиштүү мыйзамдар менен жоопкерчиликти 
жөнгө салуучу кылмыш-жаза жана административдик мыйзамдарды унификациялоо 
өтө зарыл. 

Баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү жаатындагы мамлекет-
тик саясатты ишке ашырууну көзөмөлдөгөн орган катары, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу ЖАМКга баңгилик кылмыштары үчүн жоопкерчиликти күчөтүү бо-
юнча «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жазык мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун иш-
теп чыгуу тапшырылган. Ушуга байланыштуу, бул мыйзам долбоорун белгиленген тар-
типте кабыл алынганга чейин Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы баңги 
каражаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланышкан кылмыштар үчүн соттолгон адам-
дарды өткөрүп берүү боюнча кайрылууларды канааттандырууну четке кагуу жөнүндө 
позицияны кармаган. 

Азыркы учурда, КРнын Өкмөтүнө караштуу Баңги заттарды контролдоо боюнча мам-
лекеттик кызматтын баңги зат каражаттарынын жана прекурсорлорунун мыйзамдуу 
жүгүртүлүшүн камсыз кылуу функцияларын Кыргыз Республикасынын Саламаттык 
сактоо министрлиги менен ИИМдин системасына өткөрүп берүүнү караган, Кыргыз 
Республикасынын Коргоо кеңешинин 2016-жылдын 4-июлундагы № 3 «Кыргыз Ре-
спубликасынын укук коргоо органдарынын системасын реформалоо боюнча чаралар 
жөнүндө» чечими менен жактырылган жана Кыргыз Республикасынын Президенти-
нин 2016-жылдын 18-июлундагы Жарлыгы менен Кыргыз Республикасын укук коргоо 
органдарынын системаларын рефермалоо боюнча комплекстүү чаралар бекитилген.

Ушуга байланыштуу «Кыргыз Республикасынын Кылымыш-жазык кодексине 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жана макулдашуу жөнүндөгү маселе учурда ачык 
бойдон калууда.
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Жыйынтык:

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы соттолгондордун жакындары жана 
туугандары менен элементардык да байланыш жок экендиги жөнүндөгү факторлорду 
эске алса. Кыргыз Республикасы Евразиялык экономикалык кеңешке мүчө болуп кир-
гендигинен улам баңги заттарды аткезчилик кылгандыгы үчүн көрсөтүлгөн кеңешке 
катышуучу мамлекеттердин тийиштүү мыйзамдар менен жоопкерчиликти жөнгө салу-
учу кылмыш-жаза жана административдик мыйзамдарды унификациялоо өтө зарыл 
экендигин белгилей кетүү керек.

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасында чет мамлекеттерде Кыргыз Респу-
бликасынын соттолгон жарандарынын санын гана аныктабастан, алардын жеке маа-
лыматтарын да аныктаган бирдиктүү маалымат базасы түзүлсүн. Мындай маалымат 
базасы соттолгондорду өз мекенине өткөрүп келүү иштерин да жеңилдетмек. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

Кыргыз Республикасынын Евразиялык экономикалык кеңешке мүчө болуп киргенди-
гине байланыштуу пайда болгон регламенттерди эске алуу менен экстрадиция ма-
селеси боюнча «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жазык кодексине өзгөртүүлөрдү 
жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун 
иштеп чыксын.

7.3. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КООПСУЗДУК 
КЕҢЕШИНИН ЧЕЧИМИ

Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын азыркы күндөгү абалы эске 
алынып, Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңеши тарабынан 2016-жылдын 30-апре-
линде “жүргүзүлгөн реформалар жана айрым жетишкендиктер Кыргызстандын мам-
лекеттик бийлик органдарынын токтоосуз кийлигишүүсүн талап кылган, кризитик 
абалда турган жазык-аткаруу системасынын ишинин ишенимдүүлүгүн жана сапатын 
олуттуу түрдө өзгөртө албагандыгы” белгиленди. 

Ошондой эле ЖАС укук коргоочу түзүмү тийиштүү түрдө иштебей жаткандыгына көңүл 
бурулду, коопсуздук архитектурасынын бузулушунун кооптуу белгилери жана башка-
руу системасынын натыйжасыздыгы айтылды. 

Кооптуу кылмышкерлердин өзгөчө корголгон түрмө мекемелеринен үч кызматкерди 
өлтүрүп качышы мындай тыянактарды чыгаруунун жөндүү экендигин тастыктайт. 
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№50 тергөө изоляторундагы кайгылуу окуялардын шарттары

СИЗО-50дө болгон кайгылуу окуяларга мурун да өбөлгөлөр түзүлгөн. 2005-жылы ушун-
дай эле окуя №31 түзөтүү мекемесинде да болгон, бул ЖАС ишинин негизги принцип-
терин шашылыш түрдө карап чыгуу зарылдыгы жөнүндө белги берген. 

Жазаларды аткаруу системасынын начарлашынын даана белгилерине жана кризи-
стик абалдын себептеринин талашсыздыгына карабастан, республиканын Өкмөту та-
рабынан системалуу мүнөздөгү чаралар өз убактысында кабыл алынган жок, ал эми 
жүргүзүлгөн саясат ЖАСнын ишин минималдуу колдоого гана багытталды. 

40-65 жыл мурун курулган түзөтүү мекемелеринин инфратүзүмү бакубаттуулуктун 
жана коопсуздуктун нормаларына мурун эле жооп бербей калган. Түрмө калкынын 
бузулуп жаткан инфратүзүм менен айкалуушудагы жылдык 3-пайыздык өсүүсү жаза-
ларды аткаруунун эркинен ажыратуу шарттарындагы негиздүүлүгүнө күмөн жаратат. 

Мамлекеттик жазык саясаты кылмыш кылган адамдарды обочолонтууга гана багыт-
талгандыгын улантууда. Жазалардын альтернативалуу түрлөрү коомдо жана укук таа-
нуучулардын чөйрөсүндө акыйкаттуулуктун принциптеринин “карама-каршылуулугу” 
катары кабыл алынууда. 

ЖАСны каржылоонун жетишсиздиги да терс таасирин тийгизет, жыл сайын республи-
калык бюджеттен жалпы муктаждыктын 36-38%ы гана каржыланат. Кошумча акчалай 
каражаттар өзгөчө кырдаалдар жаралганда гана бөлүнөт. Жаңы мекемелерди ишке 
киргизүү каралган эмес, ал эми өмүр бою эркинен ажыратылып соттолгондор үчүн 
атайын комплексти курууну каржылоо кечиктирилүүдө. 

Түзөтүү мекемелериндеги өндүрүштүк инфратүзүмдүн бузулушу соттолгондорду эмгек 
менен камсыз кылууну жоюуга алып келди, мында негизги масса жан багуу жашоо об-
разын кечирип келет, соттолгондорду эмгекке тарбиялоо системасы ураган. Соттолгон-
дорду кармоонунлагердик системасы толугу менен кыйрап, ага багытталган чыгым-
дарды актабай калган. 
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Ушундан улам соттолгондор жана тузөтүү мекемелеринин персоналдары үчүн кооп-
суздук коркунучу көбөйүп, кармоо режимин бузуу жана кылмыштуулук фактылары көп 
санда катталууда. 

Акыркы беш жылда түзөтүү мекемелеринде 1 700дөн ашык кылмыш жасалган, мунун 
150сү оор жана өзгөчө оор кылмыштар. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын (ЖАМК) кызматкерлерине карата жа-
салган өзгөчө оор кылмыштардын өсүшү чоң коркунучту жаратат. 2001-жылдан тартып 
2015-жылга чейинки аралыкта 230 кылмыш жасалса, анын 8и адам өлтүрүү болгон. 

Эркинен ажыратуу жайларында бейформал кылмыш топтору басымдуулук кылат, 
булар системанын алсыз шарттарында административдик мекемелердин белгилүү 
шарттарында жана жагдайларында “алмашышып” атайын контингент менен башка-
рууну ишке ашырышат. Кылмыш топтору эркинен ажыратуу жайларында чектелбей 
жаткан өз таасирлерин күчөтүүнү улантышууда. 

Ата мекендик СИЗОлорду жана абактарды терроризмди жана диний экстремизмди 
жайылтуунун очогуна айлантуу процессинин өөрчүшү учурдагы соттолгондорду кар-
моо системасынын дагы бир кооптуу кесепети болуп саналат. 

ЖАСнын коопсуздук системасына жана анын туруктуу иш алып баруусуна пенитенци-
ардык системанын кызматкерлеринин кесиптик даярдыктарынын деңгээли да чоң та-
асир этет. Адистештирилген кадрларды өстүрүү ишке ашырылбай келет, ЖАМКдагы 
кызматтын кадыр-барксыздыгы укук коргоо органдарынын кесиптик талаптарга жооп 
бербеген даярдалбаган адистерин жана кызматкерлерин катардан чыгарууга мажбур 
кылат. 

ЖАСнын ишин жана башкаруу системасын уюштуруу татаал, башкаруу вертикалы 
ашыкча жүктөлгөн жана коюлган милдеттерди аткара албайт. 

Эки он жылдыкта топтолгон көйгөйлөр – бузулган инфратүзүм, кадрдык дисбаланс, 
тийиштүү каржылоонун жана өндүрүштүн жоктугу, начар реформалоо жана башкаруу 
саясаты – Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу системасынын ресурстарынын өтө 
начарлашына алып келди. 

Жазык-аткаруу системасында реформаларды жүргүзүүнүн, жазаларды аткарунун мам-
лекеттик кызматын туруктуу камсыздоонун жана коопсуздугунун бышып-жетилген за-
рылчылыгына көңүл бурулуп, 2016-жылдын 30-апрелинде Кыргыз Республикасынын 
Коргоо кеңеши тарабынан “Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын 
иштешин камсыз кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө”1 чечими кабыл 
алынды. 

Жогоруда айтылгандарга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын 
(Омбудсмен) Аппараты Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин тыянактарын 
жана чечимдерин тастыктай жана бүтүндөй колдой тургандыгын өзүнчө белгилей 
кетүү керек. 

Ошол эле убакта Кыргызстандын жазык-аткаруу системасы кабылып жаткан көйгөйлөр 
Өкмөт үчүн мурункудай экинчи баскычтагы көйгөйлөр катары каралбай тургандыгы-
на үмүт этип, алардын чечилишине ишеним артабыз. ЖАСнын көйгөйлөрү – бул ре-
спубликанын улуттук коопсуздугу, жалпылап айтканда, ар бир жаран үчүн чакырык, 
тобокел жана коркунуч. Муну, күч түзүмдөрүнүн кемчиликтеринен же катачылык-
тарынан, каржылоонун жетишсиздиги же системаны жаңыртуу жана көтөрүү үчүн 

1 Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин 31.04.2016 ж. чечими.



206

мүмкүнчүлүктөрдүн, коопсуздук чараларынын жоктугунан улам өлкөнүн аймактарын-
да болгон окуялар да тастыктады. Анын ичинде - жазык-аткаруу системасында. 

Коргоо кеңешине Кыргызстандын бүтүндүгүн коргоо менен республиканын жаранда-
рынын укуктарын жана эркиндиктерин коргоону камсыз кылуу боюнча тапшырыктар-
ды чечүүгө абдан жооптуу мамиле кылгандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз (Кыр-
гыз Республикасынын Коргоо кеңешинин 2016-жылдын 30-апрелиндеги №2 чечимин 
ишке ашырууну жүрүшү жөнүндө маалымат №5 Тиркемеде). 
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8-БӨЛҮМ. АДИЛЕТ СОТТУК ТЕРИШТИРҮҮГӨ 
БОЛГОН УКУК

8.1. АДИЛЕТ, КАЛЫС ЖАНА ОБЪЕКТИВДҮҮ СОТТУК 
ТЕРИШТИРҮҮГӨ УКУКТАР

8.1.1 СОТТУК ПРОЦЕССТЕРГЕ МОНИТОРИНГ ЖҮРГҮЗҮҮНҮН 
ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

2002-жылдын 31-июлундагы № 136 «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени 
жөнүндөгү» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 8-беренесинин 11,12 пунктарына 
ылайык Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмен) төмөндөгүлөргө укуктуу: 

- баардык инстанциялардагы соттордун жыйындарына, анын ичинде кызыкчылыгы 
үчүн соттук териштирүү жабык деп жарыяланган жактын макулдугу менен жабык сот-
тук отурумдарга катышууга; 

- ден соолугунун абалына же башка бир жүйөлүү себептер менен өз алдынча кайрылу-
уга мүмкүнчүлүгү жок адамдардын атынан адамдын жана жарандын укуктары менен 
эркиндиктерин коргоо боюнча арыз менен сотко кайрылууга, ошондой эле, жеке өзү 
же өкүлдөрү аркылуу соттук процесске мыйзамдарда аныкталган тартипте катышууга.

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) ушул ыйгарым укуктарына 
ылайык жарандар соттук иштерин соттук отурумдарда компетенттүү, көз карандысыз 
сот тарабынан адилет жана ачык териштирүүнү ишке ашыруу максатында баардык 
соттук инстанциялардын соттук отурумдарына анын өкүлүнүн катышуусун өтүнүп кай-
рыла алышат.

Соттук процесстерге мониторинг жүргүзүү республиканын баардык сотторунда жүрүп 
жатат.

2014-жылы сот тутумунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу келип түшкөн арыздардын 
саны 856ны түздү. Тактап айтканда, бул КР Акыйкатчысынын Аппаратына түшкөн жал-
пы арыздардын 33,5%. Ал эми 2015-жылы мындай арыздардын саны 1013 жетип, жал-
пы түшкөн арыздардын 40,8% барабар болгон. 
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2016-жылы Кыргызстандын сот тутумунун ишине карата КР Акыйкатчысынын борбор-
дук аппаратына жана аймактык өкүлчүлүктөрүнө 1949 арыз келип түшкөн. Бул жалпы 
арыздардын (3800) 50,7%, түзөт. 

Алардын ичинен 1658 арыз – КР Акыйкатчысын (Омбудсмен) соттук процесске катышу-
усун сураган өтүнүчтөр, 133 арыз соттордун аракеттерине же аракетсиздигине карата 
жазылган, 99 арыз соттордун чечимине макул эместиги тууралуу даттанган, 35 – соттук 
чечимдердин жүзөгө ашпай жатканы боюнча кайрылышкан. 

Омбудсмен аппаратынын кызматкерлеринин түздөн түз катышуусу менен 1575 сот-
тук отурум өттү, анын ичинде 544 жарандык иштер, 994 кылмыш иштери жана 37 от-
урумда экономикалык администрациялык иштер каралган. Алардын чоң бөлүгү, так-
тап айтканда 962 соттук отурумдар биринчи соттук инстацияда, 484 иш экинчи жана 
129 иш үчүнчү инстанцияда өттү. Так ошол биринчи инстанциядагы соттордо тергөө 
амалдарын жүргүзүүдө укук бузуулар аныкталат, анткени соттук териштирүүнүн атал-
ган деңгээлинде иштин баардык материалдары иликтенет (сурак протоколдору, экс-
перттердин корутундулары, күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү жана башка далилдер). 
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Тилекке каршы, кээде Аппараттын кызматкерлерин соттук жыйындарга соттук процес-
стин жабык экенин шылтоолоп киргизбей койгон учурлар дагы болду. Конкреттүү ми-
салдар ушул баяндаманын 7.3-бөлүмүндө чагылдырылган. 

Соттук отурумдарга мониторинг жүргүзүү убагында бөлүмдүн кызматкерлери көптөгөн 
процессуалдык ченемдерди бузуу фактыларын табышкан, анын жыйынтыгында 2016-
жылы ар кыл органдарга 30 көңүл буруу актылары жөнөтүлгөн, анын ичинде Башкы 
прокурага -15 акт, Соттор кеңешине - 10 акт, КР Жогорку сотуна -1 акт, Бишкек мэриясы 
менен Бишкек шаардык прокуратурасына, КР Өкмөтүнө караштуу МКК, КР Өкмөтүнө 
караштуу ЖАМК бирден көңүл буруу актысы жиберилген.

Башкы прокуратурадан 9 акты боюнча жооптордун ордуна стандарттуу жооптор келген 
“факты аныкталган жок, тергөө жүрүп жатат” ж.б.у.с.), 5 акт боюнча бир оң жооп алын-
ган, 1 акт декабрда жөнөтүлгөн. Судьялар кеңешинен баардык актыларга 10.11.2016 ж. 
№ С-5065/16 бир жооп алынган, анда эки учур боюнча дисциплинардык өндүрүш иши 
козголгону айтылган, калган учурлар боюнча далилдер текшерилип жатканы жана 
дисциплинардык өндүрүш ишин козгоодон баш тартылганы белгиленген. Судья Сари-
евге жазылган акт боюнча Башкы прокуратурадан жооп келди, Ш.Осмонова боюнча 
Чүй облусунун Район аралык сотунан жооптор келген, аларда дагы курулай жооптор 
келтирилген. Ал эми судья Д.Байчиев боюнча жооп келген жок, ошол эле учурда ал 
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен ал мөөнөтүнөн эрте судья-
лык кызматтан бошотулган.1

Судьялар кеңеши менен ушундай кырдаал жыл сайын кайталанып келет. Омбуд-
смендин мониторинг убагында аныкталган соттук процесстердеги мыйзам бузуулар 
тууралуу аныктамаларына Судьялар кеңеши көңүл бурбайт, болгону жыл аягында эч 
мааниси жок жоопторду узатып коюшат. Судьялар кеңеши бузулган укуктар тууралуу 
сурамдарга ыкчам көңүл буруу механизмин иштеп чыкмайынча, сот тутумунда оң жак-
ка өзгөрүүлөр болоорун күтүш кыйын.

1 КР Президентинин жарлыгы 14.11.2016 №270 “Байчаев Т.Д. жөнүндө”
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Өткөн жылы 20 көңүл буруу актысы жөнөтүлгөн, баардык учурлар боюнча жооптор 
Судьялар кеңешинен жылдын аягында алынды. Судьяларга карата жазалоо чаралары 
колдонулган эмес. 

Жарандардын укугун коргоо жана соттук процесстерге мониторинг жүргүзүүнүн 
жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмен) тарабынан алынган 
арыздар жана кайрылуулар, маалыматтар азыркы учурдагы сот акыйкаттыгын жүзөгө 
ашырууда адилет соттук териштирүүгө болгон укуктарды бузуунун төмөндөгүдөй 
түрлөрү көп кездешерин көрсөттү: 

• сот акыйкаттыгын жүзөгө ашырууда калыстык кепилдигин бузуу (судьялардан баш 
тартуу, тараптардын тең укуктук жана таймаша алуусу);

• соттук териштирүүлөрдүн жөңдүү мөөнөттөрүнүн бузулуусу (соттук процесстерди 
жүйөлүү себепсиз кармоо); 

• сот чечимдеринин аткарылбай калышы;

• соттук процесстердин ачык айкындуулугу (бөгөт коюу чарасын тандоону кошкон-
до) 

Жогоруда айтылгандай укук бузуулар жылдан жылга кайталанып келет, алар тууралуу 
маалыматтар Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталган Кыргыз Респу-
бликасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) баардык баяндамаларында келтирилген. 

Мында ары, соттук процесстерге мониторинг жүргүзүүнүн жүрүшүндө соттук 
өндүрүштө аныкталагн укук бузуулар тууралуу карап көрөбүз.

8.1.2 АДИЛЕТТҮҮ, КАЛЫС ЖАНА АКЫЙКАТ СОТТУК 
ТЕРИШТИРҮҮГӨ БОЛГОН УКУК

Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын 14-беренесине ылайык, 
“ар бир адам өзүнө карата кайсыл бир кылмыш ишине карата айыптоону кароодо, 
же болбосо кандайдыр бир жарандык процессте анын укуктарын жана милдеттерин 
аныктоодо мыйзамдын негизинде түзүлгөн компетенттүү, көз карандысыз жана ади-
лет соттор тарабынан акыйкат жана ачык териштирүү укугуна ээ”. 

Соттун көз карандысыздыгы жана адилеттүүлүгү акыйкат соттук териштирүүнүн не-
гизин түзөт. Адилеттүүлүк соттор менен трибуналдар алдындагы теңдик принцибине 
байланышкан кепилдикти, ошондой эле, баардыгына бирдей теңчилик менен кай-
рылуу идеясын түшүндүрөт. Адилеттүүлүк соттор өз милдеттерин аткарууда шек са-
ноосуз жана жаңылышпай иш алып барышы үчүн талап кылынат, ошентип, алардын 
адилеттүүлүгүнө шек жаратууга эч кандай негиз болбошу керек. 

Сырттан таасир этүүнүн мүмкүндүгүнүн бир гана фактору соттордун көз карандысыз 
экендигине шек жаратуу үчүн жетиштүү болот. Соттор өз милдеттерин процесстин 
мүнөзүнө жана тараптардын кандайдыр бир жеке көз караштарына жана ишенимде-
рине карабастан так аткарууга милдеттүү. 

Ошентип, жүргүзүлгөн мониторингдердин жыйынтыгы боюнча, соттук кароолордо 
Конституция кепилдеген калыс, акыйкат жана адилет соттук териштирүүгө болгон 
укуктар бузулаарын билүүгө болот. 
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Адилеттүүлүк адам укугунун жана эркиндигинин, баардык жарандардын мыйзам та-
рабынан тегиз жана натыйжалуу коргоонун мыйзамдык кепилдигин камтыйт.

Эл аралык-укуктук принциптер жана ченемдер боюнча “адилеттүү сот акыйкаттыгы” 
түшүнүгү адилеттүү жол-жоболор үчүн укукту натыйжалуу колдонууну түшүндүрөт. 
(Негизги укуктар жана эркиндиктерди коргоо жөнүндөгү Европалык конвенциянын 
6-беренеси).

Кыргыз Республикасынын КПК соттук териштирүүнүн адилеттүүлүгү тууралуу 
түшүндүрмө бербейт, ошондой болсо да адилеттик адамдын соттук өндүрүштөгү укук-
тарынын жыйындысынан турары белгилүү (көз карандысыз жана адилет сот, кылмыш 
жазык процессиндеги тең таймашуучулук, баардыгынын мыйзам жана сот алдында-
гы теңдиги, тараптардын процесстеги тең укуктуулугу жана мүмкүнчүлүгү ж.б.у.с.), 
ошондуктан, мыйзамда аталган принципти атайын жазып киргизүү сот акыйкаттыгын 
жүзөгө ашырууда маанисин жакшы түшүнүүгө мүмкүндүк түзмөк.

Бирок Омбудсмен Институтунун кызматкерлеринин 2016-жылга карата жасаган мони-
торингинин жыйынтыгына ылайык соттор Кыргыз Республикасынын КПК 19-берене-
синдеги талаптарды сактабай турганы аныкталган, анын 2-бөлүгү боюнча сот калыстык 
жана адилеттик принциптерин кармануу менен айыптоочу жана жактоочу тараптар-
га ишти толук изилдөө укугун ишке ашырууга зарыл шарттарды камсыздайт жана 
ишенимдүү далилдердин негизинде гана чечим чыгара алат. 

Бирок иш жүзүндө сот жактоочу тарапка айыптоочу тарап менен бирдей тең шартты 
камсыздабайт. Айыптоочу тараптын өтүнүчү айтылар замат алар толук түрдө канаат-
тандырылат, бирок жактоочу тараптын келтирген өтүнүчтөрдүн жарымынан көбү сот 
тарабынан канааттандырылбайт. Ошондой эле жактоочу тараптын каралып жаткан 
иштен жөнү жок, жараксыз далилдерди алып салуу өтүнүчү каралбай, соттор айыпто-
очу тарап тергөө-иликтөө иштеринин жүрүшүндө чогулткан жөнү жок, жарабаган да-
лилдерди алып салышпайт. Ошентип сот чечим чыгарууда аларга ишенимдүү далил 
катары шилтеме келтирет.

Тергөөнүн сапаты

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 26-беренесинин 2-бөлүмүндө «эч ким 
өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөөгө милдетүү эмес. Күнөлүү экенине карата ар кандай 
шектенүү айыпталуучунун пайдасына чечмеленет» деп айтылган. Бирок, тажрыйба 
көрсөткөндөй, тергөөнүн жүрүшүндө орой укук бузуулар менен алынган жана ачык 
эле карама-каршы келген көрсөтмөлөр өкүм чыгарууда анык далил сыяктуу колдону-
лат. 

Тергөө стадиясындагы кылмыш-иштерин ыкчам-тергөө иш-чаралары бир тараптуу, 
айыптоо негизинде жүргүзүлөт, ал эми соттук териштирүүнүн жүрүшүндө баардык 
далилдер күнөөлөө жана оордоткон жагдайда көрсөтүлөт, Кыргыз Республикасынын 
ЖПК 19-беренесинин 1-бөлүмү талап кылгандай актоо жана жумшартуу жагына жол 
берилбейт.

Жактоочу тарап кандайдыр бир актоочу документтерди талап кылган учурда, айыптоо-
чу тарап дайыма каршы чыгат, ал эми судьялар айыптоо тарапка ооп, өтүнүчтөрдү атка-
руудан баш тартат. Ошентип жактоочу тараптын толук түрдө коргонууга мүмкүнчүлүгү 
абдан аз болот. Буга бир нече арыздар ачык мисал боло алат:

 



212

М.Чинцова уулу А.Мусатованын таламын жактоо боюнча

Соттук процессте тергөөнүн жүрүшүндө кетирилген бир катар орой укук бузуулар 
аныкталган. Мисалы, кармоо протоколу Кылмыш-процессуалдык кодекстин ченемде-
рин орой бузуу менен түзүлгөн, анткени анын 95-беренсине ылайык протокол карма-
гандан кийин үч сааттан кеч эмес түзүлүшү керек. Бирок Мусатов, Пирогов жана Ган-
жибаевди кармоо протоколу алар кармалгандан бир суткадан кийин түзүлгөн (кармоо 
убактысы соттук териштирүүнүн жүрүшүндө күбө Мусинаны сураганда аныкталган). 

Протоколдо убакыт, кармалган жер көрсөтүлгөн эмес, калыс күбөлөрдүн кол тамгала-
ры жок. Карап текшерүү протоколунан Кылмыш-процессуалдык кодекстин 184-бере-
несинин талаптары бузулганын көрүүгө болот. Кароо алдында да жана андан кийин 
дагы далил зат буюмдарды атайын идиштерге салып, мөөр басып чаптоо жүргүзүлгөн 
эмес. Жактоочу адвокат соттун алдында аталган кылмыш иши боюнча бир катар 
жөнсүз далилдерди алып салуу өтүнүчүн жолдогон, бирок сот бул өтүнүчтү канааттан-
дырган эмес.

Мониторингдин жыйынтыгы боюнча Свердлов райондук сотунун судьясы Р.Саткынбаев 
жогоруда аталган кылмыш ишти кароодо Кылмыш-процессуалдык кодекстин ченем-
дерин бузганы аныкталган. Так айтканда, А.Мусатов, А.Пирогов жана Ш.Ганжибаевге 
карата кылмыш ишин тергөөнүн кенемтесин толуктоо үчүн Свердлов райондук проку-
ратурасына кайтаруу тууралуу мыйзамсыз токтом кабыл алганы белгилүү болгон. 

КР ЖПК 264-беренесинин 3-бөлүмүнүн талаптары боюнча “Ишти тергөөнүн кенимте-
лерин толуктоо үчүн кайра тергөөгө кайтаруу жөнүндөгү” токтом чыгаруу үчүн про-
курордун же процесстин башка катышуучуларынын өтүнүчү керек. Бирок процесстин 
катышуучуларынан эч ким мындай өтүнүч берген эмес. 

Жактоочу тарап бул токтом боюнча Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотуна 
2016-жылы 21-февралда жеке доо арыз берген. 

Прокурор Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 2016-жылы 21-июлдагы ток-
томуна 2016-жылдын 29-июлдагы жатасы менен №Н-10/1 (көчүрмө тиркелет) жеке 
аныктама чыгарган. 

Ошол эле жылы 30-августта Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясында жактоочу 
тараптын жогоруда аталган доо арызы жана айыптоочу тараптын жеке аныктамасы 
каралып, Свердлов райондук сотунун 21-июлдагы токтомун жокко чыгаруу жөнүндө 
аныктама кабыл алган. 

Жогоруда айтылып өткөндөрдүн негизинде, “Кыргыз Республикасынын Омбудсмени 
(Акыйкатчы) жөнүндөгү” мыйзамдын 8-беренесинин 14, 8-2-беренелери, 12-бере-
несинин 1 жана 4 пункттарын жетекчиликке алуу менен, ошондой эле, ушул сыяктуу 
мыйзам бузууларды алдына алуу максатында Кыргыз Республикасынын Свердлов 
райондук сотунун судьясы Р.Саткынбаевди дисциплинардык жоопкерчиликке тартуу 
маселесин карап көрүү өтүнүчү менен сунуш жөнөтүлгөн. 

Андан кийин Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссиясынын төрагасынын 
колу менен (12.01.2017-ж. чыгыш №С-8043/17) жооп келген, анда Судьялар кеңеши 
дисциплинардык комиссиясы жогорудагы көңүл буруу актысын карап чыгуу менен 
2016-жылдын 25-ноябрында Бишкек шаарынын Сверлов райондук сотунун судьясы 
Р.Саткынбаевге карата дисциплинардык өндүрүштүк иш козгоодон баш тартуу туура-
луу токтом чыгарганы кабарланган. 
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Ошондой эле, Омбудсмен Институтунун кызматкерлери 20 жылга 
соттолгон М.Берчиндин кылмыш иши боюнча Биринчи май рай-
ондук сотунда мониторинг жүргүзүшкөн.

М.Берчиндин кылмыш иши боюнча соттук отурумга мониторинг жүргүзүү маалында 
аныкталгандай, ыкчам-тергөө иштери кылмыш-процессуалдык мыйзамдарды орой 
бузуу жүргүзүлгөн. Сотто калыс күбө (окуя болгон жерди карап текшерүүгө катышкан) 
кароо жүргүзүүгө катышпаганын жана токтомдогу кол тамга ага тиешелүү эмес экенин 
айтып көрсөтмө берген. 

Сот тарабынан далил катары кабыл алынган ДНК-экспертиза, М.Берчиндин катышуусу 
«жокко чыгарылбайт» деген корутунду берген, анткени 1-группа анын канынын тобу 
зордуктоону жасаган жактын каны менен бирдей топто болгон. Бирок, адистердин 
айтымында, бул эң кеңири тараган кан тобу, демек ар бир 4-кыргыз жараны «каты-
шуусу мүмкүн» деген корутундуга туура келип калат. Соттолуучу башынан эле сотко 
ДНК-экспертизаны Казакстанда өткөрүү өтүнүчүн айтып келет, бирок сот андан баш 
тарткан (мамлекет мындай иш үчүн каражат бөлбөй турганын келтирген). Андан соң 
анык эмес далилдердин негизинде төгүндөлбөй турган жана аныкталган далил сыяк-
туу өкүм чыгарылган. 

Соттук териштирүүгө катышкан эксперттердин сөзү боюнча «Кыргызстанда зарыл ко-
рутунду чыгарып бере турган лаборатория жок». Бирок биздин мамлекетте мындай 
далилдер кабыл алынат жана ал далилдердин негизинде кишилерди өмүр бою абакка 
кесүүгө же болбосо жеңил болгондо 20 жыл эркинен ажыратууга өкүм чыгарылат. 
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Ошондой эле, зордуктоо жана киши өлтүрүү боюнча өмүр бою 
соттолгон В.Ивженко менен А.Зюзин аттуу жарандардын кыл-
мыш иши каралды.

Аныкталгандай, жарандар В.Ивженко менен А.Зюзин сапаттуу ДНК-экспертиза 
жүргүзүлбөй соттолгон, анткени Кыргызстанда андай экспертиза жасалбайт. Соттолу-
учу В.Ивженконун адвокаты тарабынан Башкы прокуратурага эксперт-генетик Кышто-
баеванын каты берилген, анда адис В.Ивженко менен А.Зюзиндин А. кызы А. аттуу-
ну зордуктоого катышуусу толугу менен жокко чыгарылары так көрсөтүлгөн жана КР 
РЦСМЭ эксперттеринин корутундусуна шектенүү жаратат. 

Ошондой эле, В.Ивженко кыйноого алынганы аныкталган, ал тууралуу соттук-меди-
циналык экспертизаныны корутундусу бар, бирок алар тергөөнүн жүрүшүндө берген 
көрсөтмөлөр алынып салынбай, сот тарабынан мыйзамдуу далил катары колдонулган. 

Ушундан улам, Кыргыз Республикасында жүргүзүлгөн ДНК-экспертизалардын жыйын-
тыгынын тууралыгы шек жаратат деген тыянак чыгарууга болот, аларды соттук таж-
рыйбада колдонуу соттук териштирүүдөгү калыстык жана адилеттүүлүк принциптерин 
бузат.

Кыйноолор жөнүндөгү арыздарга соттор жана прокурорлор 
көңүл бурбайт

Сотто кыйноолор жөнүндө кайрылууларга соттор жана прокурорлор тиешелүү негиз-
де көңүл бурбайт. Соттор өз чечимдерин соттолуучулар тергөөнүн жүрүшүндө берген 
көрсөтмөлөргө негиздеп чыгарат, алардын соттук териштирүү убагында айткандары 
эске алынбай калат. Ал эми соттор калыс жана адилет өкүм чыгаруу үчүн соттолуучулар 
соттук териштирүү маалында айткан көрсөтмөлөрүнө артыкчылык берүүсү зарыл. Ми-
салы, эгерде сот залында соттолуучу кыйноого кабылганы тууралуу билдирүү жасаса 
анда тергөөнүн жүрүшүндө алынган көрсөтмөлөргө күмөн саноо менен кароо керек. 
Бул талап ченем катары мыйзамдарга жазылып коюлган, бирок ал иш жүзүндө дээр-
лик колдонулбайт. 

Биз ишти кароонун процедурасында адилеттүүлүк талаптарына жооп берген жагына 
көңүл бурууну зарыл деп эсептейбиз, бул акыйкат чечим чыгаруунун процессуалдык 
аспектисин түзөт. 

Адилет соттук териштирүүгө болгон укуктун кеңейиши мамлекеттин жана ошондой эле 
коомдун алдына коюлган эң артыкчылыктуу милдеттердин бири болуп саналат. Бел-
гилеп кете турган жагдай, 1950-жылы Европа Кеңешинин колдоосунда кабыл алынган 
Адам укугун жана негизги эркиндиктерин коргоо жөнүндөгү конвенциянын 6,7 жана 
13-беренелерине, анын №4 протоколунун 1-беренеси, №7 протоколдун 2,3,4- берене-
лерине ылайык «адамга кандайдыр бир кылмыш айыбы коюлган учурларда, ал улут-
тук мыйзамдар жана европалык укук менен аныкталган калыс жана ачык өтүүчү соттук 
териштирүүгө укугу бар».
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8.1.3. СУДЬЯДАН БАШ ТАРТУУГА БОЛГОН УКУК

Судьялардан баш тартуу жазык жана жарандык сот өндүрүшүндө мыйзамдуу жана 
негиздүү чечим кабыл алууда эң негизги ролду ойнойт. Судьялардан баш тартуу-
нун негизги максаты соттук чечимдерде атаандаштык принцибин, калыстыкты жана 
адилеттүүлүктү камсыздоо болуп саналат. Бул инструмент сот чечимдеринде мыйзам-
дуулукту камсыздоого бир кыйла таасир этет жана соттордун чечим кабыл алуусуна ар 
түрдүү субъективдүү факторлордун таасиринен коргойт. 

Өткөрүлгөн мониторингдин жыйынтыгы судьядан баш тартуу формалдуу гана мүнөзгө 
ээ экенин көрсөттү. Ошону менен бирге, жергиликтүү соттордо көп колдонулбайт, ант-
кени учурда иштеп жаткан КР Жарандык процесстик кодексинде жана КР Жазык-про-
цесстик кодексинде бул процессуалдык инструментти иштетүү механизми жок. 

Тажрыйбада, эгер процесске катышып жаткан катышуучулар судьялардан баш тартуу 
каалоосун билдиргиси келсе, анда бул ишти кароону же аны кароодон өз эрки менен 
баш тартууну ишти карап жаткан сот гана чече турганы көрсөтүлгөн. Бул жеңил эмес 
кырдаалда негизги көйгөй болуп, судьядан баш тартууну жарыялаган соттук процес-
стин катышуучулары, мыйзам дароо жогору турган соттук инстанцияга арыздана алба-
ган үчүн соттун каарына калуудан коркушат.

Ошондой эле биринчи соттук инстанциянын соттук отурумдарына жүргүзүлгөн мони-
торингдин жүрүшүндө аныкталгандай, КР ЖПК 339-беренесине киргизилген өзгөртүүгө 
ылайык, судьядан баш тартууга, каралып жаткан иш боюнча акыркы чечим чыгарыл-
гандан кийин гана арыз берүүгө болот, анткени судьялардан баш тартуу боюнча ток-
томдорго даттанууларды четке кагуу кеңири таралган, бул адилет, калыс жана акыйкат 
сотко карата кепилдеген конституциялык укуктарды бузууга алып келет.

1-мисал:

Ленин райондук сотуна А. Динер аттуу жарандын соттолгон уулу Изюмовдун кызык-
чылыгын коргоо үчүн соттук процесстерге мониторинг жүргүзүп берүү арызынын не-
гизинде, соттордун жазык иши бир тараптуу жана калыс эмес жүрүп жатканы аныктал-
ды. Жактоочулардын өтүнүчтөрү мыйзамдуу жана негиздүү болгонуна карабай, четке 
кагылууда. Жабырлануучу тарап соттолуучуларга кысым көрсөтүп, алардын жактоо-
чуларын кемсинтүүгө барды, ал эми сот тийиштүү түрдө маани бербей келет. Ошого 
байланыштуу судьядан баш тартууга өтүнүч берилди, бирок аны сот канааттандырбай, 
иш боюнча акыркы чечим чыкканга чейин токтом учурда даттанууга жатпай турганын 
жарыя кылган. Соттолгондор үчөө жана жактоочулары дагы үчөө болгондуктан, судья-
дан баш тартуу боюнча өтүнүч эки жолу келтирилген, алар дагы канааттанышкан эмес. 
Төртүнчү жолкусунда гана, качан прокурор иштин калыстуулугу үчүн жактоочу тарапты 
колдоого аргасыз болгондо, судьядан баш тартууну канааттандырганга туура келген. 

2-мисал:

Колесниковго тиешелүү кылмыш иши боюнча дагы биз тараптан Ленин райондук со-
туна мониторинг жүргүзүлгөн жана судьялар өз дарегине келтирилген баш тартууну 
канааттандырган эмес. Иш бир жактуу каралып жаткандыктан баш тартуу коргоо та-
раптан бир нече жолу берилген. 
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Соттук процесстерге мониторинг жүргүзүү убагында судьялардан баш тартуу боюнча 
3 жол өтүнүч келтирилген, бирок ал өтүнүчтө ошол эле судьялар тараптан четке кагыл-
ган. 

3-мисал:

 Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын атына Д.Т.Өмүрзаков арыз менен кайры-
лып, А.Өмүрзакованын доосу боюнча Свердлов райондук сотунда каралып жаткан жа-
рандык иштин үстүндө соттук процесске мониторинг жүргүзүүнү өтүнгөн.

Бул жарандык иштин соттук процессине жүргүзүлгөн мониторингдин жүрүшүндө 
2016-жылдын 14-июлунда болгон соттук отурумда Д.Өмүрзаковдун жактоочусу Л. 
Ещенко тарабынан талаш маселенин жоктугуна байланыштуу жарандык ишти токтотуу 
тууралуу өтүнүч келтирилди. Төрагалык кылуучу сот Т.Байчаев өзүнүн аныктамасында 
аталган өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартты. 

Ал эми жеке даттануу үчүн аныктаманы тапшырып коюу өтүнүчү менен кайрылган 
Д. Өмүрзаковдун жактоочусунун суранычына, сот аларга дүйшөмбү күнү, тагыраагы 
2016-жылдын 18-июлунда тапшыраарын билдирип, кийинки сот отурумун 2016-жыл-
дын 18-августуна белгиледи.   

2016-жылдын 18-августунда болгон соттук отурумда арыз ээси Л.Ещенконун жактоо-
чусу далилдөөчү документтерди тиркеп, жарандык ишти токтотуу боюнча кайрадан 
өтүнүч келтирди.  Анткен менен сот Т. Байчаев нотариуска чакыруу үчүн жактоочунун 
өтүнүчүн тоготпой, соттук отурумду 2016-жылдын 6-сентябрына жылдырды. 

Белгиленген убакытта сот тарабынан аныктама берилбегенине байланыштуу, Д. 
Өмүрзаковдун жактоочусу Л. Ещенко канцелария аркылуу анын өтүнүч келтирилген 
арызы боюнча соттун аныктамасын берүүсүн кайрылды. Андан соң ага 2016-жылдын 
6-сентябрында гана  2016-жылдын 14-июлундагы аныктама берилди. Ошентип, сот та-
рабынан процессуалдык  аныктама берүү тартиби бузулган. 

КР ЖПК 228-беренесине ылайык ишке тиешеси бар, бирок соттук отурумга келбеген 
адамдарга,  иш боюнча сот өндүрүшүн токтотуу же  токтотуп туруу боюнча соттун анык-
тамасынын көчүрмөсү аныктама чыккандан 3 күн ичинде жиберилиши керек.  

Мындан сырткары Л.Ещенконун айтымында, соттук процесстин алдында бардыгы 
расмий тилди жакшы билгендигине байланыштуу тараптар соттук териштирүүнү рас-
мий тилде алып барууга макулдашышкан.  Бирок жактоочунун айткандарына караган-
да, 2016-жылдын 18-августунда өткөн соттук отурум доогер тараптын айтуусу боюнча 
соттун демилгеси менен котормочусу жок эле кыргыз тилинде өткөн.  

КР ЖПК 11-беренесине ылайык жарандык сот өндүрүшү мамлекеттик жана расмий 
тилдерде жүргүзүлүүгө тийиш. Соттук документтер ишке катышкан жактар жакшы бил-
ген тилде берилет. Ошол эле учурда бул беренелерди көзгө илбей, орус тилине кото-
руп берүү жөнүндө бир дагы эскертүү жана көрсөтмө бербей, доогердин доументтери 
эч кандай котормосуз кыргыз тилинде кабыл алынды. 

Ошентип жогоруда көрсөтүлгөн кырдаалдарда жактоочу Л.Ещенкодо  соттун калысты-
гына шек саноо пайда болгон. Ушуга байланыштуу 2016-жылдын 6-сентябрында өткөн 
соттук отурумда төрагалык кылуучу сот Т. Байчаевге судьядан баш тартуу өтүнүчү кел-
тирилди. 
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Өз учурунда сот Т.Байчаев 2016-жылдын 6-сентябрындагы аныктамасында, соттук ак-
тынын жүйөлүү жагын көрсөтпөй жана КР ЖПК 226-225-167-беренелерин колдонуп, 
судьядан баш тартуу өтүнүчүн канааттандырууну четке каккан. Ага кошумча (сот чечи-
ми берилбей турган кылып), КР ЖПК 21-беренесине таянуу менен аныктаманын кору-
тундуланган бөлүгүндө, жеке даттанууга болбой турганын белгилеген. 

Аталган мыйзам бузуулар боюнча Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине 
Свердлов райондук сотунун судьясы Т.Д.Байчаевди дисциплинардык жоопкерчиликке 
тартуу тууралуу тууралуу көңүл буруу актысы жөнөтүлгөн.  

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2016-жылдын 15-ноябрындагы Жарлы-
гы менен Свердлов райондук сотунун судьясы Т.Д.Байчаев ээлеген кызматынан 
мөөнөтүнөн мурда бошотулган1. 

Кыргыз Республикасынын ЖПК 21-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык судьядан баш тар-
туу же судьянын өз каалоосу менен баш тартуусу боюнча маселе каралганда соттон 
жүйөлүү аныктама чыгарылат. Ишти жекече карап жаткан судьядан баш тартуу же ал 
судьянын өз каалоосу менен баш тартуусу боюнча сот чыгарган аныктамага жеке доо 
арыз берүүгө болот. Судьядан баш тартуу же ал судьянын өз каалоосу менен баш тар-
туусу боюнча сот чыгарган аныктамага жеке арыз берүү каралып жаткан иш боюнча 
соттун чечимине карата аппеляциялык арыз менен бир учурда кошо берилет. 

Бирок Кыргыз Республикасынын ЖПК 338-беренесинде каралаган боюнча, биринчи 
инстанциядагы соттун аныктамасы ишке катышкан тараптардын же башка жактардан 
сот чечиминен өзүнчө төмөндөгүдөй учурларда арыз берилиши мүмкүн. 

1. Ушул кодексте каралгандай;

2. соттун аныктамасы ишти андан ары кароого тоскоолдук кылган учурда;

1 КР Президентинин жарлыгы 14.11.2016 №270 “Байчаев Т.Д. жөнүндө”
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3. Калган учурларда биринчи инстанциядагы соттун аныктамасына жеке арыздар же 
сунуштама берилбейт, бирок бул аныктамаларга каршы макул эместик апелляция-
лык арызга же сунуштамага кошуп коюуга толук мүмкүн. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 20-беренесинин 5-бер. 3-п. ылайык, иш-
терди жогору турган сот тарабынан кароо укугуна эч ким эч кандай чектөө кое албайт. 

Судьялардан баш тартуу боюнча мыйзамдарга анализ жүргүзүү, Кыргыз Республика-
сынын ЖПК 20-бер. 2-п. ылайык судьядан баш тартуу же судьянын өз алдынча ишти 
кароодон баш тартуу жүйөсү иш карала баштаганга чейин айтылып, арыз берилиши 
керектигин эске алат. Судьядан баш тартуу же судьянын өз алдынча ишти кароодон 
баш тартуусу боюнча арызды кароого сотко же судьядан баш тартуу же судьянын өз 
алдынча ишти кароодон баш тартуусу боюнча арыз берген жакка судьядан баш тартуу 
же судьянын өз алдынча ишти кароодон баш тартуусуна негиз болуучу жагдайлар иш 
каралып баштагандан кийин белгилүү болгон учурларда уруксат берилет. 

Кыргыз Республикасынын ЖПК 20-бер. 2-п. ылайык, судья төмөндөгү учурларда ишти 
карай албайт жана баш тартууга жатат:

1) эгерде ал ишке катышып жаткан тараптардагы кайсыл бир жактын же алардын 
өкүлдөрүнүн тууганы болсо;

2) эгерде ал жеке өзү түздөн түз же кыйыр түрдө иштин жыйынтыгына кызыктар болсо 
же анын калыстыгына шек жараткан башка бир кырдаалдар байкалган шартта;

3) эгерде ал карала турган иш боюнча мурда прокурор, эксперт, адис, котормочу, өкүл, 
соттук отурумдун катчысы катары катышкан болсо.

2. Ишти карай турган соттук курамга өз ара туугандык байланышы бар жактар кире 
албайт 

Ошентип, Кыргыз Республикасынын ЖПК жана Кыргыз Республикасынын КПК ка-
ралган судьялардан баш тартуу механизми олуттуу өзгөртүулөрдү талап кылган 
декларативдүү мүнөзгө ээ. Биздин көз караш боюнча, судьялардан баш тартуу боюнча 
чечим райондук соттун төрагасы же төраганын орун басары тарабынан кабыл алынса, 
судьялардан баш тартуу боюнча бир кыйла натыйжалуу механизм болуп калат эле. Бул 
эң эле жөнөкөй себеп менен туура болмок, анткени бул маселени ишке тиешеси жок 
жактар кароого тийиш. Ошондой эле, судьядан баш тартуу тууралуу соттун аныктама-
сы чыгаар замат ошол эле судья карап жаткан иштин андан ары каралышын аныктоо 
үчүн Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине соттун баш тартуу аныктамасына 
соттук баа берүү жөнүндө апелляциялык арыз менен кайрылуу да натыйжалуу меха-
низм болуп калмак. 

Кыргыз Республикасынын Акыйткатчысынын атына Чүй облусунун Новопокровка ай-
ылынын тургуну Сергиенко С.П. арыз менен кайрылып, Ысык-Ата райондук сотунда 
А.Рыскулованын төрайымдыгында 26.08.2016 ж. саат 10.30 дайындалган  соттук про-
цесске байкоочу катары катышып берүүнү өтүнгөн. 

Аталган арызды кароонун жүрүшүндө аныкталгандай, мурда 2015-жылдын 28-дека-
брында Ысык-Ата райондук сотунда А.Рыскулованын төрайымдыгы алдында жаран-
дык иш каралган, анда иш боюнча жоопкер Кубатова В.М. ал эми доогер Кармиев А.У. 
болгон, аталган ишти кароонун жүрүшүндө доогердин пайдасына чечим кабыл алын-
ган (көчүрмө тиркелген), тагыраак айтканда А.Кармиевдин өтүнүчү канааттандырыл-
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ган. Сот чечимине нааразы болгон В. Кубатова Чүй облустук сотуна апелляциялык тар-
типте арыз берген.    

2016-жылдын 8-июнь күнү Чүй облустук соту тарабынан ал ишти жаңыдан кароо үчүн 
Ысык-Ата райондук сотуна кайра жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алынган. 

Ысык-Ата райондук сотунун төрагасы аталган ишти түшүнүксүз себептер боюнча бул 
ишти мурда караган судья А.Рыскуловага багыттайт. 

Андан ары судья А.Рыскулова аталган ишти өз өндүрүшүнө алат жана 2016-жылдын 
12 жана 26-август күндөрүнө соттук процесс дайындайт, муну жоопкерге жөнөтүлгөн 
билдирүү күбөлөп көрсөтүп турат.  

Ошентип, Ысык-Ата райондук сотунун төрагасы тарабынын жарандык иштерди 
бөлүштүрүүдө Кыргыз Республикасынын ЖПК 18-бер. 2-бөлүмүндө каралган талаптар 
бузулган, анда ишти биринчи же апелляциялык, кассациялык инстанцияда кароого ка-
тышкан судьялар мурда ошол эле инстанцияда каралган ошол эле ишти кайра кайта-
лап кароого катыша албайт. 

Аныкталган бул мыйзам бузуу боюнча Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине 
Ысык-Ата райондук сотунун төрагасын жана судья А.Рыскулованы кетирилген кемчи-
ликтери жана мыйзам бузуулары үчүн дисциплинардык жоопкерчиликке тартуу боюн-
ча өтүнүч кат жөнөтүлгөн. 

Арыз ээсинин билдирүүсү боюнча, биздин кайрылуудан кийин судья алмашылып, 
жаңы кароо дайындалган.  Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңеши тарабынан 
мыйзам менен белгиленген мөөнөттө тиешелүү жооп келбегендиктен, тиешелүү жооп 
күтүлүп биз тараптан эске салуу билдирүүсү жөнөтүлгөн. 

Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссиясынын 
25.10.2016 ж. токтому менен судьялар А.А. Сманалиева жана А.Рыскуловага карата 
дисциплинардык өндүрүш ишин козгоодон баш тартылган.  

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуштамалар:

1. КПК жана ЖПК судьялардан баш тартуу боюнча арыздарды чечүүнүн тартиби туура-
луу ченемдерге, судьядан баш тартуу боюнча сот аныктамаларын жогору турган сот-
тук инстанцияларга даттануу механизмин жана судьялардан баш тартуу иштерин сот 
төрагасынын кароосуна берүүнү киргизүү боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү.

Баардык инстанциядагы сотторго сунуштамалар: 

Компетенттүү, көз карандысыз жана акыйкат сот аркылуу адилет жана ачык соттук 
териштирүүнү камсыздоо үчүн соттук процесстерди онлайн режиминде жүргүзүү.

Соттор кабыл алган чечимдер жана өкүмдөр жөнүндө интернет сайттарда ачык жана 
так көрсөтүү.

Мамлекеттин баардык инстанциядагы сотторунун жыйын өтүүчү бөлмөлөрүн видео-
камера менен камсыздоо.
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8.2. СОТТУК ТЕРИШТИРҮҮЛӨРДӨ АКЫЛГА СЫЯРЛЫК 
МӨӨНӨТ

Кыргыз Республикасынын Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын (ЖАМК) 
2017-жылдын 1-февралына карата маалыматы боюнча,1 аталган кызматтын убактылуу 
тергөө абактарында бир жылдан ашык жаткан 137 адам бар, алардын баары сотторго 
катталган.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-процессулдык кодексинде (КПК) (252-берене) 
жана Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинде (ЖПК) (155-бе-
рене) иштерди белгиленген убакыт аралыгында кароонун мөөнөтү боюнча жарым-

жартылай түшүнүк берилген, «жөндүү мөөнөт» түшүнүгү мыйзамда бекитилген эмес, 
бул албетте, сот акыйкаттыгына терс таасирин тийгизет. 

Аракеттеги процессуалдык мыйзамдарга «жөндүү мөөнөт» терминин киргизүү сот 
өндүрүшүнө карата укукту акылга сыярлык убакытта жүзөгө ашыруунун зарыл шарты 
болуп саналат. «Жөндүү мөөнөт» түшүнүгү так сан менен туюнтулбашы керек, бирок 
иш боюнча чечим кабыл алуу же аткаруу боюнча чектелген мөөнөттү камтышы керек. 
Тактап айтканда, бул «жөндүү мөөнөт» түшүнүгү сот өндүрүшүнүн баардык катышуучу-
ларынын ортосунда өзүнчө баланс катары болууга тийиш. 

Соттук тажрыйбанын анализи көрсөткөндөй, сот өндүрүшүндөгү мөөнөттү бузуу боюн-
ча иштер учурда сот өндүрүшүндө эң кеңири таралгандыгы жөнүндө тыянак чыгарууга 
мүмкүндүк берет. 

Бул кылмыш иштерин кароодо кыянаттык кылууга жана негизсиз создуктурууга алып 
келет, бул бир гана соттолуучунун абалына гана терс таасир этпестен, жабырлануучу-
лардын укугун бузуу да болуп саналат. 

1 ЖАМКнын 01.02.2017 жазган каты № 100/02-287
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Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчы) Кубат Оторбаев өзүнүн 2015-жыл-
га карата баяндамасында соттордун ишти кароо мөөнөтүнүн акылга сыярлык жөндүү 
мөөнөтү тууралуу маселе көтөргөн. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин конституциялык мыйзамдуулук, мам-
лекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети Кыргыз Ре-
спубликасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКнын тергөө абактарында бир жылдан ашык 
кармалып турган соттолуучулар тууралуу Омбудсмендин маалыматын караган. Анын 
жыйынтыгы менен 2016-жылдын 15-мартында Жогорку сот, Башкы проркуратура, 
ИИМ, ЖАМК жана УКМКга камактагы жарандардын баш коргоо чараларын кароодо 
жана аны узартууда адам укугун коргоо максатында көзөмөл жүргүзүүнү тапшырган. 

Белгилей кетчү жагдай, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 
28-апрелиндеги №495-V1 токтому менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна 
сунуштама берилген. Анда соттордун баш коргоо чаралары тууралуу мыйзамды кол-
донуу тажрыйбасын карап чыгуу жана тиешелүү жетектөөчү түшүндүрмөлөрдү берүү, 
ошондой эле, баш коргоо чарасын камакка алуу түрүндө белгилөөдө, аны тандоодо, 
узартууда мыйзамды катуу сактоону, соттук териштирүүлөрдү жылдыруунун себепте-
рине жана шарттарга анализ жүргүзүү зарылдыгы белгиленген.

Ошентип, ишти өз убагында кароо бир гана жарандар үчүн эмес, сот тутуму үчүн дагы 
соттор өз алдынча чече албай турган олуттуу көйгөйлөрдүн бири бойдон калууда. 
Анын себептерин аныктоо үчүн Кыргыз Республикасынын Омбудсмени Кубат Оторба-
ев Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна соттук териштирүүлөрдүн узактыгы бо-
юнча анализ-түшүндүрмө берүү өтүнүчү менен кайрылган.1

Кубат Оторбаевдин атына жазган жообунда Жогорку соттун төрагасынын орун басары 
Качыке Эсенканов буларды белгилеген: «чындыгында, азыркы учурда көптөгөн кыл-
мыш иштерди соттор бир нече жылдарга созуп карап жатат, бирок, ар түрдүү процессу-
алдык себептерге байланыштуу чечимдер чыгарылбай келет. Аны менен катар азыр-
кы тапта Жогорку Кеңештин кароосунда турган Кыргыз Республикасынын КПК жаңы 
долбоорунда айыпталуучунун баш коргоо чарасын камакка алуу же үй камагына алуу 
түрлөрүн тандоо соттук териштирүү бир же эки айлык мөөнөттө бүтөт, деген эсеп ме-
нен колдонуу каралган. 

Өзгөчө учурларда гана - соттук териштирүүлөрдү аягына чыгаруу мүмкүн болбогон 
шартта жана камакта кармоо чарасын өзгөртүүгө негиз жок болуп калган өзгөчө учур-
ларда гана соттор жүйөлүү токтом менен камакка же үй камагына алынган айыпталуу-
чунун баш коргоо чарасын ар бир жолу эки айга чейинки мөөнөткө узартышы мүмкүн. 
Бир жылдан ашык мөөнөттө кармап, аны узартууга жол берилбейт, анда баш коргоо ча-
расы эркинен ажыратууга байланышпаган башка ыкмалар менен өзгөртүлүшү керек»2. 

Ошентип, убактылуу тергөө абагында айлап жаткан киши моралдык-психологиялык 
басымды башынан өткөрөт, абдан катуу стресс алат, аны менен катар укуктары да бу-
зулат. Ал гана эмес ага карата айыптоо өкүмү чыгарылган шартта дагы, ТИЗО ичинде 
бир жылдан ашык кармалган киши эл аралык стандарттар боюнча кыйноолор колдо-
нулган адам катары эсептелет. Эгерде шектүү сот тарабынан акталган учурда, мыйзам-
да компенсациялоо механизми каралган эмес, ал эми тергөөчүлөр болсо эч кандай 
жазага тартылбайт.

Кыргыз Республикасында кылмыш иштерин кароо бир нече себептер боюнча создук-
турулуп келет. Алардын негизгилери булар: 

1 Омбудсмендин 2016-жылдын 8-июнундагы № 13-1659 каты
2 Жогорку соттун 2016-жылдын 10-октябрдагы № 01-4/1560 каты
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1) тараптардын процесске катышуусунун камсыздалбашы: 

а) прокурордун келбей калуусу;

б) жабырлануучунун келбей калуусу;

в) күбөлөрдүн келбей калуусу;

2) сотторго көп иштин жүктөлүшү;

3) соттордун эмгек өргүүсү; 

4) иштин бир соттон экинчи сотко берилиши;

5) соттордун каза болгон тууган-уруктары, тааныштарына топурак салууга кетиши; 

6) жабырлануучунун ооруп калышы;

7) катышуучулардын биринин ооруп калышы;

8) соттордун конференция, тегерек стол жыйындарына катышуусу; 

9) Соттук өндүрүштүн катышуучуларынын негизсиз өтүнүчтөрү. 

Соттук ишти угууну субъективдүү себептерден улам жылдыруу, же болбосо ишти 
профессионалдуу эмес кароодон, же тараптардын жоктугунан тез-тез жана көп жолу 
ишти артка жылдыруу өзгөчө кыжырды келтире турган көрүнүш. Айрым соттор иш-
тин көптүгүнөн, же кесипкөй эмес мамиледен улам көп учурда соттук процесстерди 
өз убагында, сапаттуу, пайдалуу жана ишенимдүү түрдө уюштура алышпайт. Соттук 
механизм жай иштейт жана дайыма эле натыйжалуу боло бербейт. Көпчүлүк кылмыш 
иштер жылдап каралат. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрага орун басары Качыке Эсенканов 
өзүнүн катында мындай деп жазат1: «кылмыш иштерин кароонун процессуалдык 
мөөнөтүн бузуунун, ошондой эле, Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын (ЖАМК) 
тергөө абактарында соттолуучулардын бир жылдан ашык камакта жатышынын негиз-
ги себептерин аныктоо максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку соту тарабы-
нан сот өндүрүшүндө процессуалдык мөөнөтү бузулуу менен каралып жаткан баардык 
кылмыш иштери боюнча жана ЖАМК тергөө абактарында бир жылдан ашык кармал-
ган соттолуучуларга карата анализ жүргүзүлгөн. Анализдин жыйынтыгы көрсөткөндөй, 
иш боюнча тараптардын жабырлануучулар менен күбөлөрдүн катышуусун камсыз 
кылбашы кылмыш иштерин процессуалдык мөөнөттү бузуу менен кароонун негизги 
себептери болуп саналат, анын айынан соттолуучулар узак убакыт камакта жатып ка-
лууда. Анализде соттор бир иш боюнча катышуучуларды мажбурлап алып келүү жана 
тараптардын катышуусун камсыздоо үчүн ишти артка кайтаруу боюнча бир нече ток-
том чыгарары көрсөтүлгөн»2. 

Жогорку Соттон келген каттан мисал:

Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда А.К.Тулебердиевдин кылмыш иши бо-
юнча 2015-жылдын 21-декабрынан тартып 18 соттук отурум өткөрүлгөн. Эки жолку 
соттук отурум мамлекеттик айыптоочунун жана анын ордун алмаштыруучунун жок-

1 Ошол эле жерде. 
2 Жогорку соттун 2016-жылдын 10-октябрдагы № 01-4/1560 каты
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тугунан болбой калса, мыйзамдуу өкүлдүн жана анын адвокатынын келбегенинен 3 
жолу, күбөлөр жоктугунан 5 жолу жылдырылган.  

Башка мисал, Д.Болотовдун кылмыш ишине байланыштуу 5 жолу жабырлануучу ме-
нен күбөлөрдү мажбурлап алып келүүгө токтом чыгарылган, иш прокурорго 4 жолу 
күбөлөр менен жабырлануучунун келишин камсыздоо үчүн кайтарылган.  

Ушундай мисалдарды дагы көптөгөн кылмыш иштери боюнча келтирүүгө болот.

2016-жылы Кыргыз Республикасынын Омбудсмен институтунун кызматкерлери ар 
түрдүү 1 558 соттук жыйындарга мониторинг жүргүзүштү. Соттук процесстерге мони-
торинг жасоо адам укугун жана эркиндигин сактоого, жана анын бузулбашын алдын 
алууга түрткү берет. Омбудсмен кызматкерлеринин катышуусу ишти кароо убагында 
соттордун олуттуу иштөөсүнө түрткү болот, соттор процессуалдык ченемдерди бузба-
ганга, таймашуу, бейтараптык, калыстык жана мыйзамдуулукту сактоо сыяктуу соттук 
териштирүүнүн принциптерин сактоого аракет кылышат. Тажрыйба көрсөткөндөй, сот-
тук териштирүүлөр көп жылдырылат, ал эми процесс башка күнгө жылганын тараптар 
отурум башталар алдында гана билген учурлар арбын. Көп учурларда, соттук иштерди 
кароо тараптардын күнөөсүнөн, анын ичинде, мамлекеттик органдардын кызматкер-
леринин келбей калышына байланыштуу болбой калат. 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) атына Ж.Шкурина уулу 
К.Давыденконун кылмыш ишин кароонун мөөнөтүнүн бузулушу боюнча арыз менен 
кайрылган. Ал иш Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотунун өндүрүшүндө турат. Анык-
талгандай, процессуалдык мөөнөттүн бузулушунун негизги себептеринин бири сотто 
мамлекеттик айыптоону жактаган прокурор – Н.Молдотаевдин шалаалыкылыгы бол-
гон. Алты айдан ашык убакыт тергөөчү Р.Ногойбаева тарабынан соттук териштирүүгө 
күбөнүн катышуусун камсыздалган эмес. Мындан тышкары, прокурордун жоктугунан 
14.03.2016., 26.05.2016., 11.06.2016., 07.09.2016. жана 20.09.2016 күндөрү сот жыйын-
дары кийинкиге жылдырылган.    

Айтылгандарды эске алуу менен Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Ом-
будсмен)  Аппараты тарабынан Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын 
дарегине прокурор Н.Молдотаев менен тергөөчү Р.Ногойбаевге тиешелүү чара көрүү 
боюнча көңүл буруу актысы жөнөтүлгөн.     

Көңүл буруу актыларын кароонун жыйынтыгы боюнча күбө - тергөөчү Р.Ногойбаева 
соттук жыйынга келип катышкан.

Ошентип, тажрыйба көрсөткөндөй, кылмыш иштерин кароонун процессуалдык 
мөөнөтүн бузуунун негизги себеби болуп, тараптардын процесстин катышуучулары-
нын келишин камсыз кылбоосу эсептелет. Мындан улам, сотко тараптардын келишин 
ким камсыздашы керек деген суроо жаралат. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын орун басары Качыке Эсен-
канов өз катында белгилегендей, тараптардын соттук процесске катышуусун камсыз-
доо соттордун милдетине кирбейт: «Кыргыз Республикасынын КПК 256-беренесине 
ылайык соттук отурумда айыптоо тарабы жана коргоо тарап далилдерди келтирүүдө 
бирдей укуктарды пайдаланышат, тагыраак айтканда, сот эч бир тарапка артыкчылык 
бербеши керек. 

Кыргыз Республикасынын КПК 253-беренесинде каралган ченемдер сотту баардык 
далилдерди түздөн түз изилдөөгө, соттолуучунун, жабырлануучунун, күбөлөрдүн, 
эксперттердин көрсөтмөсүн угууга милдеттендирет. Соттун өкүмү соттук отурумда из-
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илденген далилдердин негизинде гана чыгарылууга тийиш. Демек, эгерде сот издөө 
жана соттук отурумга айыптоонун күбөлөрүн алып келүүнүн камсыздоо менен иш 
алып барса, анда бул - анын айыптоого ооп кеткенин күбөлөндүрөт. Аны менен катар 
жазык процессинин таймашуу шартында соттук отурумга чакырылган жактардын кел-
бей калуу себебин аныктоо милдети сотко эмес, тараптарга жүктөлгөн»1

2014-жылдын 14-июлундагы «Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине 
өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү» мыйзамы, жана ошондой эле, Кыргыз Республикасы-
нын Кылмыш-процессуалдык кодексине өзгөртүү киргенден кийин кырдаал бир топ 
оорлоду. Ага ылайык процесстин катышуучуларынын сотко келишин камсыздоо кыл-
мыш ишин иликтеген органга жүктөлгөн. Бирок аны менен бирге, процесстин каты-
шуучуларын алып келүүнү камсыздоонун механизми иштелген эмес. Бирок сотторго 
соттук процесстин мыйзамды сыйлабаган катышуучуларына чара көрүүнү колдонууга 
жол берген механизм каралган. 

Жогорудагы өзгөрүүлөрдүн кабыл алынышы менен көйгөй тереңдеди. Анткени сот-
торго сот катышуучуларын алып келүү камсыздалбаган учурда тергөө ишине көзөмөл 
жүргүзгөн прокурорго кылмыш ишин кайра кайтаруу укугун берген ченем мыйзамдан 
алынып салынган. 

Жогоруда айтылып өткөн катта К.Эсенканов «аны менен бирге эле кылмыш иликтөөнү 
жүзөгө ашырган, кылмыш ишин кароодо соттук процесстин баардык стадиясында 
мамлекеттин атынан айыптоо жүргүзгөн прокурор ал процесске катышуудан четтеп 
калган», - деп жазат. 

Ошентип, Жогорку соттун өкүлү белгилегендей, Кылмыш-жаза кодексине кыл-
мыш ишин прокурорго кайтарып берүү укугун сотко берген тиешелүү өзгөртүүлөрдү 
киргизүү зарыл. 

Тараптардын процесстин катышуучуларын камсыз кылбоо көрүнүшү – соттук 
териштирүүлөрдүн процессуалдык ченемин бузган көптөгөн көйгөйлөрдүн бири. 
Өзгөчө соттор корпусунун шалаакы мамилеси дагы соттук процесстерди көп жылды-
руунун себеби болуп саналарын белгилеп кетүү керек. 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмен) Кубат Оторбаевдин атына 
С.Мирзакадиров анын порцессуалдык укуктарын соттук коргоого көмөктөшүү арызы 
менен кайрылган.

Аныкталгандай, С.Мирзакадировдун доосу боюнча жарандык иш Ош облусунун рай-
ондор аралык сотунун өндүрүшүндө 2014-жылдын 7-октябрынан бери турат. Соттук 
отурумдар дайыма тараптардын жоктугунан, соттордун каза болгон жакындарына 
топурак салууга кетишинен, соттордун башка себептер менен жок болушунан жыл-
дырылып келген. Эки жыл аралыгында аталган ишти төрт сот караган: Б.Кулакматов, 
Б.Сарыбаев, Н.Каипова жана Н.Султаналиев. Муну менен КР ЖПК 155-беренесинин 
2-пунктунун талаптары бузулган.   

Жогоруда айтылгандардын негизинде «Кыргыз Республикасынын Омбудсмени «Акый-
катчы» жөнүндөгү» КР мыйзамынын 8-2-беренелерин жетекчиликке алуу менен Ом-
будсмен институту КР Судьялар кеңешине Ош облусунун район аралык сотунун судья-
лары Б.Кулакматов, Б.Сарыбаев, Н.Каипова жана Н.Султаналиевге карата соттордун 
кынтыксыз жүрүш-турушу жөнүндөгү талаптарды бузганы үчүн аларды тартиптик жо-

1 Жогорку соттун 2016-жылдын 10-октябрдагы № 01-4/1560 каты
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опкерчиликке тартуу боюнча дисциплинардык өндүрүш ишин козгоо жөнүндөгү Көңүл 
буруу актысын жөнөткөн. 

Судьялар кеңешинин 2016-жылдын 4-ноябрындагы жообу боюнча Судьялар 
кеңешинин дисциплинарлык комиссиясынын 27-октябрдагы токтому менен Ош об-
лусунун район аралык сотунун судьялары Б.Кулакматов, Б.Сарыбаев, Н.Каипова жана 
Н.Султаналиевге карата дисциплинардык өндүрүш иши козголгону белгилүү болду.

Белгилей кетчү жагдай, сотторду тандоо процессине жана соттордун жетишсиздигине 
байланыштуу кылмыш иштеринин бир соттон экинчисине өтүшү жана алардын судья-
лар тарабынан кайра карап чыгуу фактылары дагы иштерди кароо мөөнөтүнө терс та-
асирин тийгизүүдө, деп К.Эсенканов катында белгилеген. 

 «Акыркы жылдары Кыргыз Республикасындагы соттордун 447 штаттык бирдигинин 
ичинен өлкө боюнча жүздөн ашык кызмат орду ваканттык болуп турду. Соттордун курч 
жетишсиздигинен жана бош соттук орундардын көптүгүнөн Кыргыз Республикасынын 
Жогорку соту судьяларды бир соттон экинчи сотко иш сапарга жөнөтүүгө мажбур бол-
гон. Соттордун иши боюнча ченемдерге ылайык, жергиликтүү соттун бир судьясына 
соттук иштерди жана материалдарды кароо жүктөмү бир айга 20 ишти түзүшү зарыл. 
Бирок республика боюнча орточо алганда бир сотко айына 50,2 иш туура келет, тагы-
раак айтканда, соттордун иши 2,5 эсеге көбөйгөн».1 

Ал гана эмес айрым жергиликтүү соттор айына 70 ишке чейин карайт (Бишкек шаары-
нын, Чүй, Ош облустарынын жергиликтүү сотторунда). Мунун жыйынтыгында – соттор-
дун тартыштыгы жана иштин көптүгү аны кароонун мыйзамда аныкталган процессуал-
дык мөөнөттөрүнө терс таасирин тийгизүүдө. 

Мисалы: С.Б.Жылкыбаевге карата кылмыш иши 2014-жылдын август айында төрт 
соттун өндүрүшүндө каралган, ошондой эле, П.Н. Кориенконун кылмыш иши дагы 
2014-жылдын сентябрь айынында төрт соттун өндүрүшүндө болгон ж.б.у.с. Мындай 
мисалдарды дагы көптөгөн кылмыш иштери боюнча келтирүүгө болот. 

Соттук процесстерди создуктуруунун дагы бир себеби болуп - тараптардын ар кыл 
өтүнүч каттары менен жогору турган инстанцияларга кезектеги кайрылуулары эсеп-
телет, булар дагы ишти кароодо создуктурууга алып келет. Бул багытта Кыргыз Ре-
спубликасынын Жогорку соту тарабынан жергиликтүү сотторго түшүндүрүү каттары 
жөнөтүлгөн, мисалы, Кыргыз Республикасынын КПК 339-беренесинин ченемдерин 
соттук практикада кандай колдонуу боюнча. 

Дагы бир себеп катары соттук отурумга соттолуучуну алып келүү боюнча сот талабы-
нын аткарылбасын айтууга болот.

Мисалы, Чүй облусунун Аламүдүн райондук сотуна соттолуучуларды жеткирүү 
Аламүдүн райондук ИИБ кызматкерлерине жүктөлгөн, ушуга байланыштуу көпчүлүк 
учурларда кылмыш иштерин кароо соттолуучу алынып келинбегенден же болбосо 
коштоочу кызматкерлердин көпкө кечигүүсү менен каралбай калат.2

Жогорку Кеңеш 12.01.1994ж. №1406-XII ратификациялаган Жарандык жана саясий 
укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын 9-беренесинде аныкталгандай, ар бир камакка 
алынган же кылмышка айыптоо менен кармалган жак ыкчам тартипте сотко же бол-
босо мыйзам боюнча сот бийлигин жүзөгө ашырууга мыйзамдуу укугу бар башка кыз-

1 Жогоруда аталган катта.
2 Жогорку соттун 2016-жылдын 10-октябрдагы № 01-4/1560 каты
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маттык жакка жеткирилет жана жөндүү мөөнөт аралыгында соттук териштирүүгө же 
болбосо бошонууга укугу бар. 

Камакка же кайтарууга алуунун жыйынтыгында эркиндигинен ажыраган ар бир адам 
ишин сотто териштирүү укугуна ээ, соттор анын кармалышынын мыйзамдуулугу боюн-
ча кечиктирилгис токтом кабыл алууга тийиш, эгерде кармоо мыйзамсыз болсо анда 
бошотуу тууралуу буйрук чыгарышы керек 

Мыйзамсыз камакка алуунун же кайтарууга алуунун курмандыгы болгон ар бир адам 
компенсацияга укуктуу. «Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдери жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 32-беренесине ылайык эл аралык келишим-
дер Кыргыз Республикасында күчүнө кирген убакыттан тартып милдеттүү аткарууга 
жатат. 

Өкмөт Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдерин аткаруу боюнча чараларды 
иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат. Кыргыз Респбуликасынын эл аралык келишимдерин 
аткаруу боюнча милдеттенмелерди аткаруу жоопкерчилиги жүктөлө турган минис-
трликтерди, мамлекеттик комитеттерди, администрациялык мекеме жана кызматтык 
жактарды аныктайт. 

Бирок Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси менен Кыргыз Республика-
сынын Жарандык процессуалдык кодексинин ченемдери «соттук териштирүүлөрдүн 
жөндүү мөөнөттөрү» тууралуу түшүнүктү чагылдырбайт жана ал боюнча эч кандай так 
аныктама бербейт. 
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№ КР Кылмыш-процессуалдык кодекси КР Жарандык-процессуалдык кодекси

1.

252-статья. Соттук териштирүүнүн мөөнөтү
(1) Судья (сот) жазык ишин кароону соттук 
териштирүүгө ишти дайындоо жөнүндө 
токтом чыгарылган күндөн баштап 14 
суткадан кечиктирбестен, ал эми сот 
арачыларынын катышуусу менен каралган 
жазык иштери боюнча, - 30 суткадан 
кечиктирбестен баштоого тийиш.
(2) Анча оор эмес же жеңил кылмыш 
жөнүндө жазык иши судья (сот) тарабынан 
маңызы боюнча бир айлык мөөнөттө, ал 
эми оор же өзгөчө оор кылмыштар жөнүндө 
иш ал келип түшкөн күндөн тартып эки 
айлык мөөнөттө, ал эми сот арачыларынын 
катышуусу менен каралган жазык 
иштери боюнча, - үч айлык мөөнөттөн 
кечиктирбестен чечилүүгө тийиш.
(3) Ушул Кодекстин 250-статьясына 
ылайык иштин бардык материалдары 
менен таанышууга тараптарга берилген 
убакыт, ошондой эле соттук териштирүү 
ушул Кодекстин 265-статьясынын 
негизинде токтотула турган убакыт соттук 
териштирүүнүн мөөнөтүнө кирбейт.
(КР 2004-жылдын 8-августундагы N 
111, 2009-жылдын 17-июлундагы N 234 
Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

1. Жарандык иштер сотко арыз келип түшкөн 
учурдан тартып, ушул кодекстин 134-жана 
148-беренелеринде көрсөтүлгөн мөөнөттөн 
тышкары эки ай ичинде каралып, чечилиши 
керек. 
2.Жумуш ордун калыбына келтирүү, 
алименттерди өндүрүү жөнүндөгү жана 
мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын, коомдук 
бирикмелердин жана кызмат адамдарынын 
чечимдерин талашуу, аракеттери 
(аракетсиздик) тууралуу иштер, ошондой эле, 
жер тилкесин коомдук муктаждыктар үчүн алуу 
боюнча доо арыздар (сатып алуу) же сатып 
алуу баасын аныктоо маселеси ушул кодекстин 
134-беренесинде каралган мөөнөттөн 
тышкары бир айдын ичинде каралат жана 
чечилет. 
Жаранды психиатриялык стационарга 
жаткырып мажбурлап дарылоо тууралуу 
иштерди ал боюнча кылмыш иштери козголгон 
учурдан беш күндөн кем эмес убакытта сот 
тарабынан каралып чечилиши керек. 
3.Ушул кодекс жана мыйзам менен жарандык 
иштердин өзүнчо категориясын кароонун 
мөөнөтүн кыскартуу жана чечүү аныкталат. 

Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 3.б. 
ылайык Кыргыз Республикасы катышуучу болгон жана аныкталган мыйзамдык не-
гизде күчүнө кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле, эл аралык укуктун жалпы 
таанылган принциптери жана ченемдери Кыргыз Республикасынын укук тутумунун не-
гизги бөлүгү болуп саналат.

Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү 
эл аралык пакттын 9-беренесин аткаруу үчүн Кылмыш-жаза кодекси менен Жарандык 
процессуалдык кодексине эл аралык нормаларга ылайык ченемдер киргизилиши за-
рыл. Бул айрыкча “акылга сыярлык жөндүү мөөнөт” категориясына тиешелүү, ал эми 
ал түшүнүктү киргизүү жана мыйзамдын өзүнө тактоолорду киргизүү сот өндүрүшүнүн 
тараптарын сот процесстерин ашыкча жана негизсиз создуктуруулардан коргойт. 
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СУНУШТАМАЛАР:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине

Кыргыз Республикасынын КЖК 251-беренесине сотко кылмыш ишин прокурорго кай-
тарып берүүгө укук берген тиешелүү өзгөртүү киргизүү зарыл. Бул проркуратура ор-
гандарынын жабырлануучуларды, күбөлөрдү жана башка соттук процесстин катышуу-
чуларын соттук отурумга катышуусун камсыздоо боюнча өз милдеттерине бир кыйла 
жоопкерчиликтүү мамиле кылышына мүмкүндүк берет.

Айрым жоопкерчиликтүү мамлекеттик жактардын күнөөсүнөн улам соттук 
териштирүүлөр создуктурулса, анын ичинде соттук өндүрүш улам-улам кийинкиге жыл-
дырылса, соттук процесске келбей коюулар болсо, тараптардын сотко келүүчүлөрдүн 
катышуусу камсыздалбаса тиешелүү мыйзамдык негизде административдик жазалоо 
ченемин карап киргизүү зарыл. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө:

Улуттук мыйзамдарды Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын 
ченемдерине ылайык келтирүү. 

Соттук териштирүүлөрдүн акылга сыярлык жөндүү мөөнөтүн камсыздоо максатында 
“Сот өндүрүшүндөгү акылга сыярлык жөндүү мөөнөткө укуктун бузулушун компенса-
циялоо жөнүндө же соттук актынын жөндүү мөөнөттө аткарылышына болгон укук” де-
ген мыйзам долбоорун иштеп чыгуу. 

ЖАМК мекемелерин камактагыларды конвоирлөө үчүн 10-15 орундуу атайын автоу-
наа менен камсыздоо.

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына:

Жабырлануучулардын, күбөлөрдүн соттук процесстин жана башка катышуучуларынын 
катышуусун камсыздоо боюнча ишти күчөтүү.

Прокуратура кызматкерлеринин күнөөсү боюнча жабырлануучунун, күбөнүн жана 
башка тараптардын келүүсү камсыздалбаган учурларды анализдөө, бул боюнча ката 
кетирген жоопкерчиликтүү жактарга дисциплинардык жаза колдонуу. 

Тергөөчүлөрдүн баш коргоо чараларын колдонуу жана анын мөөнөтүн узартуу боюнча 
өтүнүчтөрүнө мындан ары кылдат кароону колго алуу зарыл. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна:

Соттук өндурүштүн жүрүшүндөгү создуктурулган учурлардын алдын алуу үчүн сот-
тук корпуска сот процесстерин уюштуруу боюнча усулдук жана тажрыйбалык көмөк 
көрсөтүү. 



229

Процессуалдык ченемдердин негиздүү жана жүйөлүү колдонулуусу жана каралган иш 
боюнча өндүрүштүн негизсиз токтоп калуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу максатында 
соттордун ишмердүүлүгүн уюштурууну өркүндөтүү. Сот төрагалары өндүрүштөгү иш-
тердин жүрүшүн катуу талап менен көзөмөлгө алуусу зарыл, каталарды таап, аларды 
жоюуга жетишүү, иштерди кароо мөөнөтүн сактоо боюнча соттордун жеке жоопкер-
чилигин жогорулатуу, соттук чечимдерде мыйзамдуулук, негиздүүлүк, калыстык жана 
жүйөлүүлүк талаптарын сактоого жетишүү зарыл. 

8.3.БӨГӨТ КОЮУ ЧАРАСЫН ТАНДОО. БӨГӨТ КОЮУ ЧА-
РАСЫН ТАНДООДО ЖАНА КАМАКТА КАРМООНУН 
МӨӨНӨТҮН УЗАРТУУДА АДАМ УКУКТАРЫНЫН САКТАЛЫ-
ШЫ

Кыргызстан эгемендүү болгондон берки бүтүндөй мезгилде ички мыйзамдарды мык-
тылоо боюнча мамлекет тарабынан кабыл алынып жаткан чараларга карабастан, алар 
жарандарга карата жазык-процессуалдык санкцияларды адилеттүү колдонууга байла-
ныштуу коомдогу чыңалууну азайта алган жок. 

Ал тургай тескерисинче, мындай «калкыган» мыйзамды колдонуунун репрессивдүү 
мүнөзү көп учурларда укук коргоо жана сот органдарынын ишине нааразычылыктар-
ды гана жаратпастан, мыйзамдын өзүн да бузууларга да алып келүүдө.

Буга байланыштуу жазык процессинин алкагында тийиштүү органдар тарабынан ка-
был алынган чараларды гумандаштыруу маселеси, атап айтканда, коомдон обочолон-
тууга байланышпаган чаралардын колдонулуу чөйрөсүн олуттуу кеңейтүү курч маселе-
ге айланган. 
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Алсак, азыркы учурда камакка алуу - Кыргызстанда эң көп кездешкен бөгөт коюу ча-
расы болуп эсептелет (100 учурдун 95 учурунда камакка алуу колдонулат). Ал эми бул 
бөгөт коюунун эң катуу чарасы болуп саналып, шектелүүчүнү, айыпталуучуну коомдон 
обочолонтуу менен коштолот.

Ошол эле учурда бул бөгөт коюу чарасы «камакка алынуучу адам качып кетет, кылмыш 
иши менен алектенүүнү улантат же сот адилеттигин жүргүзүүгө жолтоо болот» деген 
реалдуу коркунуч болгондо гана колдонулушу керек экенин түшүнүү зарыл. 

Жана бул жерде өзгөчө маанилүү жагдай - жогоруда келтирилген коркунучтар күрөө 
колдонуу менен же эркиндиктен ажыратууга байланышпаган каалагандай башка бөгөт 
коюу чарасы менен азайтылбаган учурларда гана шектелүүчү же айыпталуучу камакка 
алынышы мүмкүн. 

Мисалы, Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 9-беренесинин 
3-пунктуна ылайык (Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин 1994-жылдын 12-ян-
варындагы N 1406-XII токтому менен кошулган) - «Соттук териштирүүнү күтүп жаткан 
адамдарды камакта кармоо жалпы эреже болбошу керек, бирок бошотуу чарасы адам 
сотко келүүсүнө, соттук териштирүүгө анын бардык баскычтарында келүүсүнө, зарыл-
чылык болгон учурларда, өкүмдү аткаруу үчүн келүүсүнө кепилдик берилүүсүнө көз 
каранды»1. Ошол эле учурда Конституциянын 6-беренесинин 3-бөлүгүн да эске алуу 
абзел, анда «адам укуктары боюнча эл аралык келишимдер түздөн-түз колдонулат» 
деп жазылган.

Мындан тышкары, КР Жазык-процессуалдык кодексинин 110-беренесинин 1-бөлүгүнө 
ылайык - «Бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу соттун чечими боюнча жазык мый-
замында үч жылдан ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза каралган 
кылмышты жасагандыгы үчүн айыпталуучуга бөгөт коюу чарасынын башка кыйла жум-
шагын колдонуу мүмкүн болбогон учурда колдонулат»2.

Камакка алуунун жагымсыз таасирлери (көп учурда негизсиз) шектелүүчү же айыпта-
луучу адамдарга гана эмес, алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө, туугандарына жана жакын-
дарына да тийет.

Ошону менен бирге эле, анча оор эмес жана орточо оордуктагы кылмыштар үчүн ка-
макка алынган адамдардын саны улам өсүп жаткандыгын белгилеп кетүү маанилүү. 
Албетте, мындай адамдардын көпчүлүгүн сот чечими чыгарылганга чейин эркиндикте 
калтырууга болот, себеби мындай категориядагы иштер боюнча адатта, эркиндиктен 
ажыратууга байланышпаган, же болбосо эркиндиктен ажыратууну реалдуу тартууга 
байланышпаган жаза белгиленет. 

Демек, жыл сайын өлкөдө аларды тергөө изоляторлорунда кармоо зарыл болуп эсеп-
телбеген, көп сандаган адамдар камактан бошотулат.

ЖАМК маалыматына караганда, соттолуп, ЖАМК мекемелеринде жаза тартып жат-
кан адамдардын саны бүгүнкү күндө 8463 адамды түзөт, алардан тышкары, тергөө 
жүргүзүү үчүн камалгандардын саны - 558 адам, бир жылдан ашык иштери сотто кара-
лып жаткан соттолуучу адамдардын саны - 1373. 

Бир катар учурларда,адамдарды жабык мекемелерде кармоо катачылыктардын 
жыйынтыгы болуп эсептелген, анткени бул адамдардын иш-аракеттеринде кылмыш 

1 Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт;
2 Кыргыз Республикасынын Жазык-процессуалдык кодекси 
3 ЖАМКдан кат, 30.01.2017 № 100/02-252 
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курамы да болгон эмес. Мындай тажрыйба, албетте, шектелүүчү жана айыпталуучу 
адамдардын мыйзамдуу кызыкчылыктарына, жалпысынан жарандардын сот тутуму-
на болгон ишенимине терс таасирин тийгизет, ошондой эле сот жана укук коргоо ор-
гандарында реформа жүргүзүү идеясынын да беделин кетирет. 

Мунун себеби тергөөчүлөр, прокурорлор жана соттор бөгөт коюунун башка, 
альтернативдүү чараларын колдонууну каалабагандыгы. Бөгөт коюунун альтернативдүү 
чараларын колдонбогондук - соттордун бир беткей, адет ой жүгүртүүсү, тергөөчүлөрдүн 
бөгөт коюунун камакка алуу түрүндөгү чарасын тандоо туурасында өтүнүчүнө сын көз 
карашын билдирбегендиги менен шартталат. 

КР Жазык-процессуалдык кодексинин 110-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык – «Өтүнүч 
козгоо жөнүндө токтомдо айыпталуучуну камакка алуу жана бөгөт коюунун башка ча-
расын тандоо мүмкүн болбогондуктан улам келип чыккан жүйөөлөр жана негиздер 
баяндалат. Токтомго өтүнүчтүн негиздүүлүгүн бышыктоочу материалдар тиркелет». 

Бирок көрсөтүлгөн чаралар, бул маселеде жагдайды өзгөртпөйт. Мисалы, ал адамда 
жалпы жарандык паспорттун (чет өлкөгө чыгууга мүмкүндүк берген) болушун, же ми-
лиция кызматкеринин ишке тиркелген, оперативдүү маалымат боюнча ал адам чет 
өлкөгө чыгып кетүүгө ниеттенип жаткандыгы туурасында рапортун - камакка алуу 
жөнүндө өтүнүчтү негиздеген тастыктаган материал (далил) деп эсептөөгө болбойт.

Адам тергөөдөн же соттон качып кетет, кылмыш ишин улантат, күбөлөрдү жана жабыр-
лануучуларды коркутат ж.б. деген божомолдор төмөнкү учурларда чынында негиздүү 
болуп саналат: мындай адам буга чейин бир нече ирет соттолгон, административдик 
укуктарды бузган болсо; кылмыш жасалгандан кийин адамдын мүнөздүү жүрүм-
туруму (күбөлөрдү же жабырлануучуларды коркутуу, далилдерди жок кылуу, кылмыш 
жасалгандан кийин чет өлкөгө кетүү үчүн билет сатып алуу, кылмыш жасалганга чейин 
эсепте сакталган акча каражаттарын накталай кылып алуу ж.б.).
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Анткен менен тажрыйбада, басымдуу көпчүлүк учурларда, Жазык-процессуалдык ко-
дексинин жогоруда көрсөтүлгөн талаптарын бузуу менен, айыпталуучуларга карата 
бөгөт чарасын аныктоодо коюлуучу күнөөнүн оордугу жана эч нерсе менен тастыктал-
баган коркунучтар гана эске алынып, ал эми аларды жакшы жагынан мүнөздөгөн көп 
сандаган башка жагдайлар (мисалы: айыпталуучунун, соттолуучунун инсандыгы, ко-
омдогу орду, алардын иштеген иштери, жаш курагы, ден соолугунун абалы, үй-бүлөлүк 
абалы жана башка жагдайлар) эч кандай көңүл буруусуз калат - ЖПК 103-беренесинде 
көрсөтүлгөн талаптарга карабастан. 

Бул контекстте атайылап жасалган кылмыш үчүн айыпталуучуга карата буга чейин 
козголгон, жана актоочу эмес негиздер боюнча токтотулган иш актуалдуу болууда - 
бул биздин пикирибиз боюнча, бөгөт чарасын камакка алуу түрүндө тандоо жөнүндө 
чечүүдө адистештирилген ык-амалды талап кылат.

Акырында айта кетүүчү нерсе, бул бөгөт коюу чарасын байма-бай колдонуунун кесепе-
тинде - тергөө изоляторлору жана убактылуу кармоочу изоляторлор ашыкча толуп, ал 
эми мамлекет аларга тийиштүү каражаттарды бөлүүгө мажбур болот, башкача айткан-
да, адамдарды камакта кармоо мамлекетке кымбат түшүүдө.

Өзбекстан Республикасынын укук коргоо органдарынан бизге түшкөн маалыматтарга 
таянсак, аларда камакка алуу бөгөт коюу чарасы Кыргыз Республикасына караганда 
бир кыйла жакшырып баратат.

Демек, камакка алуу бөгөт чарасы тандалган адамдардын санын азайтуу жазык санк-
цияларын колдонууну оптималдаштырууга, бюджеттик каражаттарды үнөмдөөгө 
өбөлгө түзөт, ошондой эле сот адилеттигин гумандаштыруунун айкын мисалы болуп 
калат.

Иш жүзүндө: жапырт кармоолор

Жарандардын арыздары жана кайрылуулары, ошондой эле, Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысынын Аппараты жүргүзгөн мониторингдин жыйынтыктары, тергөө жана 
сот органдары тарабынан бөгөт коюу чараларын тандоодо, өзгөчө, камакка алууну 
колдонууда тутумдук көйгөйлөр бардыгын күбөлөндүрүп турат. 

Мониторингдин максаты, соттор тарабынан кылмыш иштерин соттук кароонун 
мөөнөттөрүн бузууларды аныктоо болгон, мындай ката кетирүүлөрдөн улам соттолу-
учулар узак убакыт тергөө абагында, ал гана эмес убактылуу кармоочу изоляторунда 
кармалып калууда. Кишини мажбурлап кармоо жайына жайгаштыруу анын бир гана 
эркиндигин жана башка укуктарын гана чектөөнү түшүндүрбөйт, ошондой эле, аны 
коргоо мүмкүнчүлүгүн да чектөөгө алат. 

Ошондуктан атайын жайларда мажбурлоо менен кармалып турган жактардын укукта-
ры менен эркиндигин сактоо маселесине өзгөчө көңүл бурулат. 

Омбудсмен Институту тарабынан 2016-жылы чоң иш жасалды, анын жыйынты-
гы боюнча бөгөт коюу чарасын тандоодо жана камакта кармоо мөөнөтүн узартууда 
адам укуктарынын сакталышы боюнча маалымат Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер 
жана регламент боюнча комитетине жөнөтүлгөн.1

1 Чыгыш №13-167 26.01.2016.
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2016-жылы 15-мартта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тармактык ко-
митети көчмө жыйын өткөрүп, бөгөт коюу чарасын тандоодо жана камакта кармоо 
мөөнөтүн узартууда адам укуктарын сакталышы боюнча берилген маалыматты талку-
улаган. Анын жыйынтыгы менен комитет Башкы прокуратурага, Жогорку сотко, Ички 
иштер министрлигине, Жазаларды аткаруу башкы башкармалыгына, Улуттук коопсуз-
дук мамлекеттик комитетине – адам укугун коргоо максатында, бөгөт коюу чарасын 
тандоо жана камакта кармоонун мөөнөтүн жылдырууга көзөмөл жүргүзүүнүн натый-
жалуулугун жогорулатуу боюнча ишти улантуу боюнча сунуштарды белгилеген1. 

Ошондой эле, аталган маселе боюнча Омбудсмен Институту тарабынан Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку сотунун төрайымы А.А.Токбаева, Кыргыз Республикасынын баш-
кы прокурору И.Ы. Джолдубаева жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
ЖАМК төрагасы А.Б. Мамыркуловдун атына көңүл буруу актылары жөнөтүлгөн2. 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы билдирген боюнча3, соттор Кыргыз 
Республикасынын КПК 251-беренесине шилтеме берүү жана өз чечимдерин ишти ка-
роонун мөөнөтү өткөнүнө байланыштырып, ишти кароону жылдыруунун ордуна про-
куратурага процесстин катышуучуларын алып келүүнү камсыздоо үчүн кайтарып бе-
рет. Прокуратура органдары өз кезегиде күбөлөр менен жабырлануучулардын сотко 
келүү тууралуу кат жүзүндө милдеттенме чогултуп, кылмыш ишин кайра сотко багыт-
тайт. Мунун жыйынтыгындагы соттук ишти кошумча создуктуруу жаралат. 

Анткени Кыргыз Республикасынын КПК 251-беренесинде каралгандай процесстин ка-
тышуучулары эч себепсиз соттук отурумга келбей койгон учурда аларды алып келүүнү 
соттун жүйөлүү токтому же сот аныктамасы боюнча ишти иликтеген орган ишке ашы-
рышы керек.

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Башкы проркуратурасы белгилегендей, ал-
дын ала тергөөнүн жүрүшүндө камакта кармоонун мөөнөттөрү тартипке келтирилген 
жана КПК менен чектелген, ал эми соттук өндүрүштө турган иштерде мындай чектөө 
каралган эмес. 

Анын үстүнө, айрым соттор Кыргыз Республикасынын КПК 267-беренесинин 
5-бөлүгүнүн талаптарын бузуу менен кылмыш иштери боюнча камакта жаткан соттолу-
учуларды камак жайында кармоонун мөөнөтүн узартуу боюнча токтом чыгарышпайт. 

Учурда Башкы прокуратура тарабынан тергөө абактарында жана түзөтүү мекемеле-
ринде кармалып тургандарды кармоонун мыйзамдуулугуна көзөмөлдү күчөтүү мак-
сатында жумушчу топ түзүлүп, түзөтүү мекемелериндеги мыйзамдуулукка прокурату-
ранын көзөмөл жүргүзүүсүн жөнгө салуу боюнча укуктук ченемдик эрежелерин иштеп 
чыгуунун үстүндө иш алып барууда. 

Айтылып өткөн маалыматтарды кароонун жыйынтыгында Бишкек, Ош шаарларынын 
жана Ош, Чүй жана Ысык-Көл облустарынын проркурорлору тарабынан райондук сот-
тордун кылмыш иштерди узак убакыт кароо себептерин аныктоо боюнча көрсөтмөлөр 
берилип, соттук процесстерди тез жыйынтыктоо боюнча тиешелүү чараларды кабыл 
алуу тапшырылды. 

1 Чыгыш №6-1849и/16 17.03.2016.
2 Чыгыш №13-177 26.01.2016.
3 Башкы прокурордун орун басары Л. Усманованын колу менен №08/2-09, 14.03.2016. 
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Кылмыш жасоого айыптоо менен камакка алуу - Кыргыз Республикасынын Кылмыш-
процессуалдык кодексинде каралган бир кыйла катаал чаралардын бири. Бул жаран-
ды атайын мекемеге жайгаштырууда атайын аныкталган чектөөлөр менен эле эмес, 
ченемдик актыларда аныкталган минималдык талаптарга дайыма эле туура келе бер-
беген кармоонун шарттары менен түшүндүрүлөт.

Ошондуктан аталган бөгөт коюу чарасын өтө зарыл учурларда гана колдонуу мүмкүн, 
тактап айтканда, калган мыйзамдык чаралардын жардамы менен айыпталуучунун 
жаңы укук бузууларынын же иш боюнча чындыкты аныктоого тоскоол кыла турган, 
ошондой эле, тергөө менен соттон жашыруу аракеттерин алдын алууга мүмкүн болбо-
гон кырдаалда пайдаланууга туура келет.

Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жөнөткөн билдирүүдө1, алар буга чейин бир 
нече жолу жергиликтүү сотторго иштерди кароодогу процессуалдык мөөнөттөрдү бу-
зууга жана тергөөдөгү жактарды камакта мыйзамсыз кармоого жол берилбестиги ту-
уралуу кат жөнөтүлгөнү айтылган. Ошондой эле, 29.02.2016 ж. чыгыш №01-9/310 ме-
нен облустук соттордун төрагаларына жана ага теңдештирилген соттордун дарегине 
сот өндүрүшүндөгү процессуалдык мөөнөтүн бузуу менен каралып жаткан кылмыш 
иштерине дайыма анализ жүргүзүүнүн зарылдыгы тууралуу кат кайталап жөнөтүлгөн, 
андан тышкары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМК тергөө абакта-
рында бир жылдан ашык камакта жаткан соттолуучуларга карата чыгарылган жый-
ынтыктарды Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна жалпылаштыруу үчүн квартал 
сайын берип туруу тапшырылган.

1 ЖС төрагасынын орун басары К.Эсенкановдун каты, Чыгыш № 01-4/384, 14.03.2016. 
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Ошондой эле, ишти кароону башка соттук отурумга калтыруу - соттук териштирүүлөрдүн 
мөөнөтүн жылдырууларга кошумча анализ жүргүзүү зарыл. Ишти териштирүүнү жыл-
дыруу соттук отурумдун тыныгуусунунан айырмасы териштирүү кийинки мөөнөткө 
жылдырылган шартта ишти кароо кайсыл жерден токтотсо ошол жерден кайра баш-
талат. 

Мисалы, 2016-жылдагы соттук жыйындарга мониторинг жүргүзүү көрсөткөндөй, 
көптөгөн соттук отурумдар төмөндөгү себептер менен жылдырылган: 1) катышуучу-
лардын келбей коюшу; тараптар, адвокаттар, өкүлдөр; 2) күбөлөрдүн келбей коюшу; 
3) кошумча далилдерди суратып алуунун зарылдыгы; 4) жаңы күбөлөрдү тартуу; 5) 
мажбурлап алып келүү; 6) судьядан баш тартуу.

 Эркиндикке жана жеке кол тийбестикке болгон укук Кыргыз Республикасынын Консти-
туциясы кепилдеген адамдын негизги түпкүлүктүү укуктары болуп саналат. (24-бер.)

 Абакта негизсиз көпкө кармалбай соттолуу – бул Жарандык жана саясий укуктар 
жөнүндөгү эл аралык пактыда каралган адамдын негизги укуктарынын бири. 

Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын Конституциясы жана жалпы таанылган Эл 
аралык укуктун принциптери жана ченемдери эркиндикке жана жеке кол тийбестикке 
болгон укукту чектөө мүмкүнчүлүгүн караган, ал чектөөнү мыйзам менен аныкталган 
максаттарда жана мыйзам менен белгиленген тартипте колдонуу зарылдыгына жа-
раша жүзөгө ашырылат. Бул чектөөлөр эгерде адилеттик талаптарына, ошондой эле 
пропорционалдуу жана ченемдүүлүк талаптарына жооп берсе ачык кызыкчылыктар 
менен акталышы мүмкүн. 

Адам укуктары бир гана бөгөт коюу чарасын камакка алуу иретинде белгилөөдөн тыш-
кары, камактагы жаранды абакта кармоо мөөнөтүн көп жолу кайталап узартууда дагы 
бузулат. Мындай тажрыйба Кыргыз Республикасынын Кылмыш-процессуалдык кодек-
синин 267-беренесиндеги сот өндүрүшүндө адамды камакта кармоонун убактысын 
чектөөнүн аныкталган ченемдин жоктугу менен шартталган. 

Бөгөт коюу чарасын тандоодо бир гана кылмыштын оордугуна басым коюу Жарандык 
жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пактынын 9-беренесинин 3-пунктундагы ка-
ралган укуктарга каршы келет: «Камакка алынган жана соттук териштирүүнү күтүп жат-
кан жактарды абакта кармоо жалпы эреже болуп калбашы керек, бирок бошотуу масе-
леси сотко, соттук териштирүүлөрдүн баардык стадиясындагы отурумдарга, ошондой 
эле, өкүмдү аткаруу үчүн келип турууга берилген кепилдикке жараша коюлат». 

Мындан улам камакта жаткан көп сандагы адамдардын иштери соттук өндүрүштө ту-
рат деген жыйынтык чыгарууга болот, алар бир нече айлар бою улам артка жылдыры-
ла берген соттук териштирүүнү күтүп калышат. 

 Эң негизги себеп баарынан мурда улуттук мыйзамдардын кемчиликтеринде болуп 
жатат. Атап айтканда, КР КПК айыпталуучуну тергөө жүргүзүү убагында абакта кармоо-
нун мөөнөтү так аныкталган, бирок анын мөөнөтүн узартуу тартиби мыктылап тактал-
ган эмес.

Тилекке каршы, абакта кармоонун соттук мөөнөтү боюнча мыйзам талабын одоно бу-
зуу фактылары кезигет. 

КР КПК 267-беренесинин 2-бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, соттук териштирүүнүн 
мөөнөтүндө камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасын тандоо колдонулат, ошол 
эле учурда ушул кодекстин 267-беренесинде каралган талаптарга ылайык соттук 
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териштирүү мөөнөтү «жеңил жана анча оор эмес кылмыш жасоо тууралуу кылмыш 
иштерин кароо судьялар (сот) тарабынан бир айдан кеч эмес убакытта чечилет, ал эми 
оор жана өтө оор кылмыштар жөнүндөгү кылмыш иштери сотко келип түшкөн күндөн 
эки ай аралыгында чечилүүгө жатат».

Бул мөөнөткө тараптарга иштин материалдары менен таанышуу үчүн берилген уба-
кыт жана ошондой эле, соттук териштирүү убактылуу токтотулган мезгил кошулбайт. 
Ушуну менен бирге эле КР КПК 267-беренесинин 3-бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, «айрым 
өзгөчө учурларда соттук териштирүүнү жыйынтыктоо мүмкүн болбогон шартта соттун 
жүйөлүү токтому менен камактагы, же үй камагындагы соттолуучунун баш коргоо ча-
расын өзгөртүүгө же жокко чыгарууга эч негиз жок болгон учурда чектөө чаралары 
соттук иш аягына чыкканга чейин узартылышы мүмкүн». 

Жыйынтык:

Бөгөт коюу чарасынын катаал түрүн ченемден ашыкча жана ыксыз колдонуунун өзү 
дагы жазалоо ыкмасы болуп саналат, бирок ошол эле учурда ал узакка созулган соттук 
териштирүү түрүндө адам укугунун жана эркиндигинин бузулушуна жол берген жаңы 
шарттарды жаратат. 

Кыргыз Республикасынын соттору жогоруда айтылган мыйзам ченемдерин одоно бу-
зуу менен соттолуучуну камакта кармоо мөөнөтүн сактабайт жана КР КПК ченемдери 
талап кылгандай жүйөлүү чечим менен узартуу колдонулбайт. Аны менен бирге, мур-
да көрсөтүлгөндөй соттолуучу жакты тергөө абагында кармоого бир гана сот чечими 
негиз боло алат. 

Негизсиз камакта кармоо менен иштерди кароо көйгөйү (албетте, соттолуучу жактар-
ды камакта кармоо мөөнөтүн кыскартуу менен) эгерде КР КПК соттук териштирүүнү 
үзгүлтүксүз жүргүзүү жөнүндө жана иштерди жөндүү мөөнөттө кароонун зарылдыгы 
тууралуу талаптын жобосу жазылган болсо эчак жоюлмак. 

Ошентип, ишти кароону канча жолу кийинкиге жылдыруу мүмкүн экени мыйзам ме-
нен аныкталган эмес. Турмушта ишти териштирүү көп учурда процесстин катышуу-
чуларынын бирөөсүнүн жоктугу менен кийинкиге жылдырылып келет. Бирок соттор 
берилген мөөнөттө иштерди чечүүнүн мыйзамдуу жолдорун сейрек гана колдонушат. 
Мыйзамга ылайык соттук териштирүүгө атайылап келбей койгон жабырлануучулар 
менен күбөлөр күч менен мажбурлап алынып келиниши мүмкүн. 

Кылмыш-процессуалдык мыйзам боюнча кылмыш ишин прокурорго процесстин каты-
шуучуларынын келишин камсыздоо үчүн кайтаруу каралган эмес, кылмыш иши про-
курорго тергөөнүн кемчиликтерин толуктоо үчүн гана кайтарылып берилиши мүмкүн. 
Бирок бул таптакыр мыйзамсыз тажрыйба Кыргызстандын сот тутумунда абдан терең 
сиңип калган. 

Айыптоочу тарап күбөлөрдү алып келүүнү камсыздай албаган жана аны каалабаган 
учурларда соттор кандай чечим кабыл аларды билбей калышат. 
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СУНУШТАМАЛАР:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине:

1. Бөгөт коюу чарасын камакка алуу түрүндө белгилөөнүн эрежесин, тартибин жана 
жүрүшүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдерине жана адам укугу 
боюнча эл аралык стандарттарга ылайык өркүндөтүү;

2. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-процессуалдык кодексинин 33-бөлүмүндө ка-
ралган соттук териштирүүлөрдүн жалпы шартынын тизмесин соттук териштирүүлөрдүн 
үзгүлтүксүз жүргүзүүнүн зарылдыгы жөнүндө жана соттордон иштерди жөндүү мөөнөт 
ичинде кароону талап кылган жоболор менен толуктоо

3. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-процессуалдык кодексинин 267-беренесинин 
ченемдерине соттолуучуну камакта кармоо мөөнөтүн ар бир 2 (эки) айга узартууну 
соттордун жүйөлүү токтомунун негизинде (судьянын аныктамасы боюнча) жүзөгө 
ашыруу тууралуу жобонун зарылдыгын карап көрүү. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна:

1. Соттор тарабынан бөгөт коюу чараларын тандоо мыйзамдарын колдонуу практика-
сын изилдөө жана тиешелүү жетектөөчү түшүндүрмөлөрдү берүү: 

2. Бөгөт коюу чарасын камакка алуу түрүндө тандоодо жана мөөнөтүн узартууда мый-
зам ченемдеринин талаптарын так сактоону камсыздоо зарылдыгы жөнүндө;

3. Келтирилген тиешелүү өтүнүчтөрдү карап чечүүдө үстүртөн мамиле кылууга жол бе-
рилбешин камсыздоо, анткени айыпталуучуну камакка алуу адамдын жана жарандын 
укуктарын, эркиндигин жана жеке кол тийбестигин чектеген бөгөт коюу чараларынын 
эң катаал түрү болуп саналат;

Соттук териштирүүлөрдү кийинкиге жылдырууга алып келген себептер менен шарт-
тарга анализ жүргүзүүнүн зарылдыгы. Соттук териштирүүнү кийинкиге жылдырууда 
соттор тарабынан тыянак документ чыгарылат (кылмыш иши боюнча токтом, анык-
тама). Ал көп учурда соттук жыйындын протоколуна тиркелип коюлат. Сот ишти каро-
онун жүрүшүнө тоскоол кылган кырдаалдарды жоюу үчүн кабыл алган чаралардын 
жана кийинкиге жылдыруунун себептерин көрсөтүүнү милдеттендирген өзүнчө тыя-
нак документин чыгаруу.

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына

Соттор тарабынан бөгөт коюу чараларын тандоо мыйзамдарын колдонуу практикасын 
изилдөө жана тиешелүү жетектөөчү түшүндүрмөлөрдү берүү: 

1. Бөгөт коюу чарасын камакка алуу түрүндө тандоодо жана мөөнөтүн узартууда мый-
зам талаптарын так сактоону камсыздоо зарылдыгы жөнүндө;
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2. Келтирилген тиешелүү өтүнүчтөрдү карап чечүүдө үстүртөн мамиле кылууга жол бе-
рилбешин камсыздоо, анткени айыпталуучуну камакка алуу адамдын жана жарандын 
укуктарын, эркиндигин жана жеке кол тийбестигин чектеген бөгөт коюу чараларынын 
эң катаал түрү болуп саналат, 

3. Соттук териштирүүлөрдү кийинкиге жылдырууга алып келген себептер менен шарт-
тарга анализ жүргүзүү. 

Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына

Сотторго катталган жана тергөө камак жайында бир жылдан ашык убакыт жаткан 
тергөөдөгү жарандар тууралу фактылар боюнча тез арада Башкы прокуратурага жана 
Жогорку сотко кабарлап туруу зарыл. 

8.4. СОТ ЧЕЧИМДЕРИНИН АТКАРЫЛБАЙ ЖАТКАНДЫГЫ 
(АНЫН ИЧИНДЕ АЛИМЕНТ АЛУУ МАСЕЛЕСИ БОЮНЧА ДА) 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 100-беренесине ылайык:

- Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу күчүнө кирген актылары бардык 
мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык 
жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү 
болот жана республиканын бардык аймагында аткарылууга тийиш (1-б);

- сот актыларын аткарбоо, талаптагыдай эмес аткаруу же болбосо аларды аткарууга 
тоскоолдук кылуу, ошондой эле соттордун ишине кийлигишүү мыйзам менен белги-
ленген жоопкерчиликке алып келет (2-б).

Жарандык иштер же башка сот актылары боюнча сот чечимдерин аткарбоо атка-
руу үчүн келип түшкөн сот чечимин же башка сот актыларын ишке ашыруу боюнча 
тийиштүү актыны түзүү же башка иш-аракеттерди иш жүзүнө ашыруу компетенциясы-
на же милдетине кирген жактардын алардын аткарылышына чараларды кабыл алба-
гандыгын билдирет. 

Кыргыз Республикасынын ЖПК 401-беренесине ылайык сот актылары мыйзамдуу 
күчүнө киргенден кийин аткарылат, ал эми мажбурлап аткартуу сот тарабынан берил-
ген аткаруу барагынын негизинде жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын “Аткаруу өндүрүшү жана соттук аткаруучулардын статусу 
тууралуу” Мыйзамынын 10-11-беренелеринде каралгандай, аткаруу өндүрүшү соттук 
актыларды жана башка органдардын актыларын реалдуу, толук жана өз убагында ык-
тыярдуу же мажбурлоо менен аткарууга негизделет.

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Аппаратына сот чечимдеринин атка-
рылбагандыгы жөнүндөгү даттануулар менен көп сандагы арыздар келип түшөт. Сот 
органдарына байланыштуу келип түшкөн 314 арыздын (Кыргыз Республикасынын 
Омбудсмен Аппаратынын өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлгөн сот отурумдарынын мо-
ниторинги жөнүндөгү арыздар кошулбаганда) ичинен 58и сот чечимдеринин аткарыл-
багандыгы жөнүндө болсо, анын 23ү алимент төлөбөй коюу жөнүндө. 
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Кыргыз Республикасынын Омбудсменинин наамына А.Д.Мамбеталиевадан Бишкек 
шаарынын Чыңгыз Айтматов көчөсүндөгү 58-үйдө жашаган тургундардын мыйзам ме-
нен корголгон укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо суранычы менен арыз (№М-
439, 26.05.16) келип түшкөн.  

Д. Мамбеталиева өз арызында бүгүнкү күндө №58 көп кабаттуу үйдүн жашоочулары 
аларга таандык болгон ҮЖУну (үйдүн айланасындагы жер тилкеси) жалпы менчик уку-
гуна өткөрө албай жатышкандыгын көрсөтөт, анткени бул жерде “Мак Интернешнл” 
ЖЧКсынын (Пакистандын жаранына караштуу) түрдүү субъекттерге ижарага берилүүчү 
“Смак” кафесинин жана Р. Акназаровага таандык 2-3-батирлердеги Окуу борборунун 
имараттары мыйзамсыз курулган

Мындан сырткары Бишкек шаарынын Райондор аралык сотунун 2014-жылдын 28-ок-
тябрындагы Бишкек шаарынын мэриясынын 1999-жылдын 12-майындагы “Тынчтык 
проспекти, 58 дарегиндеги жайкы аянтчасы бар жайлардын пайдалануу багытын 
кайра өзгөртүүнүн долбоорун иштеп чыгуу тууралуу” №552 буйругун жокко чыгаруу 
жөнүндө чечими аткарылбай жатат.   

Бул кайрылуу боюнча биз тараптан Бишкек шаарынын мэриясына 2016-жылдын 16-ав-
густунда Бишкек шаарынын Райондор аралык сотунун чечиминин аткарылышы боюн-
ча тиешелүү маалыматтарды берүү жана 58-үйдүн жашоочуларынын укуктарынын бу-
зулгандыгын жоюу боюнча тийиштүү чараларды көрүү өтүнүчү менен №08-2611 чара 
көрүү акты жөнөтүлгөн.  

Бишкек шаарынын мэринин 2016-жылдын 18-ноябрындагы буйругу менен Бишкек 
шаарынын мэринин 1999-жылдын 12-майындагы “Тынчтык проспекти-58 дарегинде-
ги экспресс-кафе катары иштетилип жаткан жайкы аянтчасы бар жер аянтын пайда-
лануу багытын кайра өзгөртүүнүн долбоорун иштеп чыгуу тууралуу” жөнүндөгү №552 
буйругу жокко чыгарылган.  

Ошентип, Бишкек шаарынын мэриясы биздин кийлигишүүбүздөн эки жыл өткөндөн 
кийин гана жашоочулардын үй алдындагы жер участогуна болгон укуктарын калыбы-
на келтирип, соттун чечимин аткарды. 

Сот чечимдеринин аткарылышынын натыйжалуулугу карызкордун мүлктүк абалына 
жараша болот. Тажрыйба көрсөткөндөй, карызкорлордун көпчүлүгү кыймылсыз же 
кыймылдуу мүлккө ээ болбостон, ошондой эле соттун зыянды төлөө жөнүндө чечимин 
ыктыярдуу түрдө аткарууну каалабастан, “качып кутулууга” басым жасашат. Мындай 
жагдайларда сот аткаруучулары ички иштер органдары аркылуу карызкорго издөө жа-
рыялашат.

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын наамына Т.Ильясовадан материалдык 
жана моралдык зыянды төлөтүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен арыз (кириш №И-
916, 09.08.16) келип түшкөн.  

Бул иштин материалдары менен таанышып чыккан соң, Т. Ильясованын батиринин 
авариялык абалга келишине табигый же техногендик мүнөздөгү кооптуу кырсык эмес, 
адам фактору себеп болгону белгилүү болду, бул Кыргыз Республикасынын ӨКМнин 
комиссиясынын тыянагы менен аныкталган жана натыйжада 2007-жылдын 4-октя-
брында Пайизов Маматазим Кучубаевич ушул иш боюнча кылмыш жоопкерчилигине 
тартылган.   

Аталган иш боюнча 2010-жылдын 25-мартында Аламүдүн райондук сотунун М.К. Пай-
изовдон Т. Ильясованын пайдасына 575858 (беш жүз жетимиш беш миң сегиз жүз элүү 
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сегиз) сом өлчөмүндө материалдык зыян жана моралдык зыян үчүн 50000 (элүү миң) 
сом өлчөмүндө компенсация төлөтүү токтому чыгарылган. Ошондой эле Кыргыз Респу-
бликасынын Жогорку Соту 2010-жылдын 23-сентябрындагы токтому менен Аламүдүн 
райондук сотунун 2010-жылдын 25-мартындагы токтомун күчүндө калтырган.   

Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаментинин маалымат-
тары боюнча М.К. Пайизовдун аткаруу документинде көрсөтүлгөн даректе жашабаган-
дыгына жана анын жашаган жери жөнүндө маалыматтардын жоктугуна байланыштуу 
Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 2011-жылдын 27-июлундагы аныкто-
осу менен Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер органдары аркылуу 
издөө жарыяланган. Ошондой эле аткаруучунун токтому менен М.К. Пайизовдун Кыр-
гыз Республикасынан чыгуусуна убактылуу чектөө киргизилген.    

Аталган кайрылуу боюнча Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине М. 
Пайизовго карата издөө иштерин активдештирүү боюнча чараларды кабыл алуу жана 
соттун чечимин аткарбоо фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо жөнүндө кат (чыгыш 
№08-2858, 05.09.16) жөнөтүлгөн. 

Учурда аталган кайрылуу боюнча жооп күтүлүүдө. 

Карызкорду издөө ички иштер органдары тарабынан жүргүзүлөт жана бир топ узак 
убакытка созулушу мүмкүн. Ошондуктан аткарылбаган сот чечимдеринин саны көп. 

 Туруктуу иш алып барган, жеке дареги жана эсеби бар юридикалык жактардан карыз-
ды өндүрүп алуу боюнча иштер кыйла жакшы жүргүзүлөт. Бирок мындай жагдайларда 
соттордун чечимдери көп убакта ыктыярдуу жана өз убагында аткарылбай калат. 

2016-жылдын 25-апрелинде А.Кунакунов аттуу жарандан арыз келип түшкөн, анда 
Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2015-жылдын 12-мартындагы чечимине 
ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Транспорт каражаттарын жана 
айдоочулук курамды каттоо департаменти (мындан ары – ТКАККД) менен М.Кудусовго 
чогуу А.Кунакуновдун пайдасына материалдык зыянды төлөп берүү иретинде 897 700 
сом өлчөмүндөгү айып салынган. Бул чечим Кыргыз Республикасынын Жогорку соту-
нун 2015-жылдын 3-декабрындагы токтому менен күчүндө калтырылган жана датта-
нууга жатпайт. 
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Бирок азыркы убакытка чейин ТКАККД жогоруда көрсөтүлгөн соттун чечимин аткар-
бай, аны аткаруудан кыянаттык менен качып келүүдө. 

Аталган маселе боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
каттоо кызматынын төрагасы Т.Сарпашевдин атына Кыргыз Республикасынын жара-
ны Кунакуновдун укугунун бузулганын жоюу боюнча тийиштүү чараларды кабыл алуу 
өтүнүчү менен сунуштама (чыгыш №08-1348, 17.05.16) жөнөтүлгөн. 

КРӨ МККнын 2016-жылдын 21-июнундагы №25-16 кириш номерлүү катында маалым-
далгандай, КРӨ МКК Транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамды каттоо де-
партаменти менен биргеликте А.Кунакуновго материалдык зыянды төлөө үчүн акча 
каражатын издөө боюнча иштерди жүргүзүп жаткандыгын билүүгө болот. 

Ушундан улам бул маселенин жакынкы аралыкта оң жагына чечилери күтүлүүдө. 

Сот чечимдерин аткарбоонун ичинде балдарды багуу үчүн алимент бөлүп берүү өзгөчө 
орунду ээлейт. 

Учурда иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык ата-энелер өздөрүнүн жашы жете элек 
балдарын1 багууга милдеттүү, бирок бүгүнкү күндө алимент өндүрүп алуунун натый-
жалуу механизми жок. 

Кыргыз Республикасынын “Аткаруу өндүрүшү жана соттук аткаруучулардын статусу ту-
уралуу” Мыйзамынын 11-беренесине ылайык сот актыларын аткаруу соттук аткаруу-
чуларга жүктөлөт.

2016-жылы республика боюнча Соттук аткаруучулар кызматынын бөлүмдөрүндөгү 
алименттерди төлөө жөнүндө аткаруу документтери 38343тү түзсө, 2015-жылы 30 515, 
2014-жылы 27 249ду түзгөн, ушуга байланыштуу аткарууга келип түшкөн алименттерди 
төлөө жөнүндөгү аткаруу документтеринин санынын көбөйүү тенденциясы байкалат. 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) Аппаратына келип түшкөн 
алименттик милдеттенмелер менен байланышкан маселелер боюнча кайрылуулар-
га жүргүзүлгөн талдоолор алименттик милдеттенмелер боюнча сот чечимдеринин өз 
мөөнөтүндө аткарылбагандыгын көрсөтөт:

карызкордун уятсыздыгынан улам;

мигранттардын чет өлкөлөрдө мыйзамсыз жүрүүлөрүнөн жана расмий эмес эмгек 
ишмердигинен улам алардын жашаган жерин жана иш орунун аныктоо мүмкүн эмес 
болгондуктан;

аялдардын өз укуктары жөнүндө аз билгендиги;

квалификациялуу юридикалык жардамдардын аялдарга жетишсиздиги

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаментинин маалымат-
тары боюнча 2016-жылы тергөө органдарына алименттерди төлөө боюнча сот чечим-
дерин аткарбоо тууралуу 173 сунуштама жөнөтүлүп, алардын ичинен 52 прокуратура 
органдарына, 121 ички иштер бөлүмдөрүнө берилген.2

Кыргыз Республикасынын “Аткаруу өндүрүшү жана соттук аткаруучулардын статусу 
тууралуу” Мыйзамына ылайык алименттик милдеттенмелер боюнча сот чечимдерин 

1 КРнын Үй-бүлө кодексинин 85-беренеси2 КРнын Сот департаментинин №04-1-1/4647, 19.02.2016-ж. каты
2 КРнын Сот департаментинин №04-1-1/4647, 19.02.2016-ж. каты
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аткарбаган карызкорлорго карата карызкорду издөө1 жана карызкордун Кыргыз Респу-
бликасынан чыгып кетүүсүн убактылуу чектөө2 сыяктуу чаралар кабыл алынат.

2016-жылы 2538, ал эми 2015-жылы 2159 аткаруу документтери боюнча издөө жары-
яланган.

Өз кезегинде Омбудсмендин Аппараты алименттерди өз убагында алууга3 болгон 
укуктарды сактоо үчүн системалык мониторинг жүргүзөт жана КР ЖС караштуу Сот де-
партаментине КР ЖКнын токтомунда4 баяндалган алименттерди өз убагында алууга 
болгон укуктарды сактоону жакшыртуу боюнча бир катар сунуштамалар иштелип чык-
кан. 

Азыркы убакта Кыргыз Республикасынын Омбудсменинин сунуштарын аткаруу боюн-
ча Сот департаменти тарабынан алимент төлөмдөрү боюнча сот чечимдерин аткаруу 

1 КРнын “Кыргыз Республикасындагы аткаруу өндүрүшү жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу” Мыйза-
мынын 31-беренеси. Алиментти өндүрүп алуу жөнүндө аткаруу документтери боюнча карызкордун турган жери 
тууралуу маалыматтар жок болгон учурда соттук аткаруучу өз демилгеси боюнча же өндүрүп алуучунун арызы 
боюнча карызкорду издөө жөнүндө ички иштер органдары жана салык полициясы аркылуу карызкорду издөө жа-
рыялоо тууралуу соттук аткаруучулардын кызматтык бөлүмдөрү турган жер боюнча сунуш киргизет.
2 31-1-берене. Аткаруу документинде камтылган талаптардын белгиленген мөөнөтү аткарылбаса, соттук аткаруучу 
карызкордун Кыргыз Республикасынан чыгып кетүүсүн убактылуу чектөө жөнүндө өндүрүп алуучунун арызы же 
өз демилгеси боюнча токтом чыгарууга укуктуу. Эгерде аткаруу документи сот актысы болуп эсептелбесе жана сот 
актысынын негизинде берилбеген болсо, анда өндүрүп алуучу же соттук аткаруучу карызкордун Кыргыз Республи-
касынан чыгып кетүүсүн убактылуу чектөөнү белгилөө тууралуу арыз менен сотко кайрылууга укуктуу.
3 КР Акыйкатчысынын (Омбудсмен) 2014-жылдагы “Кыргызстандагы адамдардын жана жарандардын укуктарын 
жана эркиндиктерин коргоо жөнүндө” баяндамасы, 210-бет. КР Акыйкатчысынын (Омбудсмен) 2015-жылдагы 
“Кыргызстандагы адамдардын жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жөнүндө” баяндамасы, 
284-бет.
4 КР ЖКнын 2016-жылдын 28-апрелиндеги “КР Акыйкатчысынын (Омбудсмен) 2015-жылдагы “Кыргызстандагы 
адамдардын жана жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жөнүндө” баяндамасы жөнүндө” №495-VI 
токтому.
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максатында карызын төлөбөгөн адамдар жөнүндө бирдиктүү маалыматтар базасын 
иштеп чыгуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө жана муну 2017-жылы иш жүзүнө ашыруу 
пландалууда. 

Бирдиктүү реестрди ишке киргизгенден кийин мамлекеттик мекемелерде, банктар-
да жана финансылык-насыялык уюмдарда карызкорду аныктоо жана сот актыларын, 
башка органдардын жана кызмат адамдардын актыларын мажбурлап аткартуу боюн-
ча чараларды кабыл алуу бир топ натыйжалуу боло тургандыгы пландалууда. 

Акыйкатчынын Аппараты тарабынан Кыргыз Республикасынын алименттик милдет-
тенмелер боюнча аткаруу өндүрүшү тууралуу мыйзамдарына өзгөртүүлөрдү киргизүү 
боюнча сунуштар берилген. Жалпылап айтканда, карызкорлордун банктардан жана 
башка финансылык-насыялык мекемелерден насыяларды, ссудаларды алуусун чектөө 
сунушталган. 

Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти боюнча комитет Акый-
катчынын сунуштарын карап чыгып, 2016-жылдын 16-январында №6-235к/17 менен 
төмөнкүлөрдү билдирди: сот реформасынын алкагында иштелип чыккан Кыргыз Ре-
спубликасынын “Соттук аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө” 
мыйзамы Жогорку Кеңештин 2016-жылдын 15-декабрындагы №1177 токтому менен 
кабыл алынды. 

Сын-пикирлерибиз алименттик милдеттенмелер боюнча аткаруу документтерин 
аткарууга тиешелүү болгондуктан, азыркы убакта Жогорку Кеңеште “Кыргыз Респу-
бликасынын алименттик милдеттенмелер чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актылары-
на өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” мыйзамынын долбоору үчүнчү окууда каралып 
жаткандыгын белгилеп кетмекчибиз. Биз берген сунуштар ушул мыйзам долбоорунда 
чагылдырылды, бирок комитеттин отурумундагы кароонун жүрүшүндө алар төмөнкү 
негиздер боюнча алынып салынды: 
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Карызкордун финансылык-насыялык уюмдардан зайымдарды алуу укугун чектөө 
карызкорду мажбурлоо чарасы болуп саналбайт. Тескерисинче, карызкорго мын-
дай чектөөлөрдү киргизүүдө ал материалдык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн за-
йымдардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт, бул өз кезегинде анын төлөм 
жөндөмдүүлүгүнө таасир этет. Мындан сырткары муну менен бирге финансылык-на-
сыялык мекемелердин, ошондой эле физикалык жактардын укуктары чектелип калат.

Кыргыз Республикасынын КЖК 338-беренесине ылайык сот чечимин аткарбагандык 
үчүн сексенден эки жүз кырк саатка чейинки мөөнөткө коомдук жумуштарга тартуу 
же болбосо жүздөн миңге чейинки эсептик көрсөткүчтөрдүн өлчөмүндө айып салуу, 
же болбосо үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш 
жүргүзүү укугунан ажыратуу, же болбосо бир жылдан эки жылга чейинки мөөнөткө 
эркинен ажыратуу жазаларын колдонууну келтирилген материалдык жана моралдык 
зыян менен салыштырууга болбой тургандыгын белгилей кетүү керек. 

Азыркы учурда соттук аткаруучулардын карызды төлөтүү боюнча мүмкүнчүлүктөрү 
чектелүү экендигин мойнубузга алышыбыз зарыл. Ошондуктан Кыргыз Республика-
сынын “Аткаруу өндүрүшү жана соттук аткаруучулардын статусу тууралуу” Мыйзамы-
нын 29-беренесине ылайык карызкордун мүлкү жок болсо же ал көрсөтүлгөн даректе 
жашабаса, анда соттук аткаруучу аткаруу барагын өндүрүп алуучуга кайтарат. Карыз-
корду издөө боюнча чыгымдар 31-беренеге ылайык алиментти өндүрүп алуу, баккан 
адамдын ден соолугуна же өлүмгө учурашынан келтирилген зыяндын ордун толтуруу 
учурларынан башка учурларда өндүрүп алуучунун эсебинен жүргүзүлөт. Ал эми карыз-
кордун өлкөдөн чыгып кетүүсүнө убактылуу чектөө киргизүү айрым учурларда гана 
колдонулат. 

Салыштыруу үчүн айта кетсек, Россия Федерациясында соттук аткаруучуларга аткаруу 
документтеринин талаптарын өз убагында толук жана туура аткартуу, анын ичинде ка-
рызкордун мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарын чектөө үчүн жетиштүү ыйгарым укук-
тар берилген. Жалпылап айтканда, соттук аткаруучулар карызкорлордун транспорт 
каражаттарын башкаруу укугун чектей алышат, сот адилеттигине карата жазыктык 
кылмыштардын алдын алышат, табышат, токтотушат жана териштиришет, өз алдынча 
аткаруу издөөсүн – карызкорду, анын мүлктөрүн издөөнү, тартып алуу үчүн балдарды 
издөөнү иш жүзүнө ашыра алышат ж.б. 

Соттук аткаруучулар төлөнө турган карыздын эсебинен дээрлик бардык буюмдарды, 
анын ичинде жубайлардын мүлктөрүн карызкордун үлүшүн бөлүп жана ажыратып, ан-
дан алып таштап башка бирөөгө каттап жана алып кое алышат. 

Аткаруу документи чектөөсүз берилиши мүмкүн, тактап айтканда, карызкорду өмүр 
бою көзөмөлдөө, ал эми өлгөн карызкордун мураскерлерин карыз жоопкерчилигине 
тартуу. Карызкор пенсия жашына жеткенде пенсиясынын 50% кармап калууга болот. 

Мындан сырткары Россиянын ФСАКнын (Федералдык соттук аткаруучулар кызматы) 
ишмердигинде заманбап маалыматтык технологиялар активдүү колдонулат. Булар 
иштин натыйжалуулугун жакшыртып, мажбурлап аткартуу органдарынын ишин жаран-
дар жана уюмдар үчүн ачык-айкын, жеткиликтүү кылат. Мындай системанын негизин-
де “Аткаруу өндүрүшүнүн маалыматтар банкы” түзүлгөн, мында өлкөдөгү аткаруудагы 
бардык аткаруу документтери камтылган жана бул он-лайн режиминде иштеп, баа-
рына жеткиликтүү. Мындан бардык адамдар, жарандар же уюмдар, анын ичинде чет 
өлкөлүк жарандар же уюмдар сайтка кирип, өнөктөшүнүн абийирдүүлүгүн текшерүү 
үчүн тигил же бул адамдардын карызы жөнүндө маалыматтарды биле алышат.
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Бардык жогоруда көрсөтүлгөн чаралар карызкордун мүмкүнчүлүктөрүн дээрлик бар-
дык чөйрөлөрдө максималдуу түрдө чектейт, бул карызкорду соттун чечимин аткару-
уга алып барат. 

Ошондуктан Кыргыз Республикасынын Сот департаментинин ишмердигин каржыло-
ого жараша акырындык менен аткаруу документтерин мажбурлап аткаруу боюнча 
аракеттердин натыйжалуулугун жогорулатуу, соттук аткаруучулардын өндүрүп алууну 
карызкордун каалаган бир мүлкүнө айлантуудагы, ошондой эле аткаруу өндүрүшүн 
ачык-айкын жана жеткиликтүү кылуу максатында Бирдиктүү маалыматтар базасын 
түзүүдөгү ыйгарым укуктарын көбөйтүү зарыл деп эсептейбиз. 

Сунуштамалар

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине:

1. Соттордун күчүнө кирген чечимдерин аткарбагандыгы үчүн жазаны күчөтүүчү нор-
маларды Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине киргизүү. 

2. Кыргыз Республикасынын “Аткаруу өндүрүшү жана сот аткаруучулардын статусу 
жөнүндө” мыйзамына карызкорлордон мажбурлап өндүрүп алуу боюнча сот аткаруу-
чуларынын ыйгарым укуктарын күчөтүүчү нормаларды киргизүү.

3. Бардык адамдар үчүн жеткиликтүү болгон аткаруу өндүрүшү боюнча Бирдиктүү ма-
алыматтар базасын түзүү. 

8.5. 2016-ЖЫЛДА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУДЬЯЛАР 
КЕҢЕШИНЕ ЖӨНӨТҮЛГӨН КӨҢҮЛ БУРУУ АКТЫЛАРЫ

2016-жылдын ичинде Акыйкатчы (Омбудсмен) тарабынан Кыргыз Республикасынын 
Судьялар кеңешине укук бузгандыктары үчүн Кыргыз Республикасынын судьяларын 
(сотторун) дисциплинардык жоопкерчиликке тартуу боюнча 15 көңүл буруу актысы 
жөнөтүлгөн. Көңүл буруу актыларын талдоо төмөндөгүлөрдү көрсөттү: 

Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңеши тарабынан Көңүл буруу актыларынын ка-
ралышы

1. Акыйкатчынын (Омбудсмен) эки көңүл буруу актысын кароонун жыйынтыгы боюнча 
Судьялар кеңеши тарабынан төмөндөгүдөй дисциплинардык жаза берилген: 

- Нарын облустук сотунун судьялары У.Сарымсаков жана З.Амиркуловага карата 
«эскертүү»;

- Баткен облусунун Кадамжай райондук сотунун судьясы Л.Салиевага карата «алдын 
ала эскертүү»; 

2. Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссиясына Омбудсмен тарабынан 
жөнөтүлгөн жети көңүл буруу актысы боюнча дисциплинардык өндүрүш ишин козго-
одон баш тартылган, же болбосо Судьялар кеңеши сотторго өндүрүштүк иш- козгоону 
токтотуу тууралуу чечим кабыл алынган. 



246

Мындай чечимдерге жүргүзүлгөн анализ КР Судьялар кеңешинин дисциплинардык 
комиссиясы айрым учурларда Акыйкатчынын көңүл буруу актыларына формалдуу ма-
миле кыларын жана анда келтирилген далилдерди үстүртөн караарын көрсөттү. 

Судьялардын кынтыксыз жүрүм-туруму

Мисал алсак, соттук процесстерге мониторинг жүргүзүүнү жыйынтыгында аныкталган-
дай, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун администрациялык жана экономика-
лык иштер боюнча соттук коллегиясы (курамы - А.Мухамеджанов, К.Осмоналиев жана 
Б. Акматов) 2016-жылы 28-мартта №АД-817/15-МО к/о №6-240 АД иш боюнча бирин-
чи жана экинчи инстанциядагы соттордун чечимдери жокко чыгарган токтом чыгарган. 
Ал эми иштин өзү Ош облусунун Район аралык сотуна жаңы кароого жөнөтүлгөн. Мын-
дай токтомду кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьяларынын 
доогер Т.Ажиматов тарабынан биринчи инстацияга арыз берүүнүн үч айлык мөөнөтү 
сакталбаганы боюнча шектенүүсү негиз болгон. 

Биздин көз карашыбыз боюнча мындай токтомдун кабыл алынышы Жогорку соттун 
аты аталып өткөн судьяларынын кесиптик компетентсиздигин, же болбосо алардын 
жасалма баш аламандык жаратууга жана соттук териштирүүнүн мөөнөтүн атайылап 
создуктурууга карата жеке кызыкчылыгы бардыгын күбөлөйт. 

Мындай корутундуга келүүгө аталган иш бул жагдай себеп болду - Т.Ажиматов сотко 
берген арызда (тастыктоочу документтердин тиркемеси менен) тиешелүү сот органда-
рына актылар боюнча доо арызын КР ЖПК 263-беренесинде аныкталган мөөнөттөрдү 
так сактоо менен үч айлык аралыгында, тактап айтканда, ошол кездеги убакыт боюнча 
эки ай жана эки күн ичинде кайрылган. 

Мындан тышкары, бул тууралуу доогер биринчи инстацияга берген өз арызында атай-
ын белгилеп көрсөткөн (тастыктоочу документтерди тиркөө менен). 
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Өз кезегинде биринчи жана экинчи инстанциядагы соттор тарабынан аталган иш боюн-
ча баардык жагдайлар (анын ичинде доогер тарабынан сотко арыз берүүнүн мөөнөтү 
сакталганы боюнча) алар кабыл алган актыларда толук жазылып коюлган. 

Ошол эле учурда белгилей кетүүчү жагдай - Жогорку сотто өткөн соттук процесстин 
жүрүшүндө доогер Т.Ажиматовго сотко арыз берүүнүн үч айлык мөөнөтүнүн сакта-
лышы тууралуу эч ким арыз берген эмес, анткени, соттордун колундагы чогултулган 
соттук материалдарда арыз берүүнүн мөөнөтү сакталганы боюнча баардык жетиштүү 
далилдер болгон. 

Бирок Жогорку сот ошого карабай, баардык жетиштүү далилдер бар экенине көз жуумп, 
төмөнкү инстанциядагы сот актыларын жокко чыгарып, ишти доогер Т.Ажиматовдун 
сотко арыз берип жаткан учурда 3 айлык мөөнөттү сактагандыгын аныктоо максатын-
да деп, кайрадан биринчи инстанциядагы сотко жөнөткөн токтом кабыл алган. 

Аталган кырдаал боюнча капа кыла турган жагдай, эгерде Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун судьяларында Т.Ажиматовдун биринчи инстанциядагы сотко арыз 
берүүдөгү мөөнөттүн сакталышы боюнча фактыларды тастыктаган документтердин 
аныктыгы тууралуу шектенүү жаралса Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун су-
дьялары КР ЖПК 358-беренесинин 7-8 пункттарынын талаптарына ылайык КР мый-
замдарынын конкреттүү ченемдерин көрсөтүүгө, ошондой эле, иштин курамындагы 
далилдерге шек жараткан себептер боюнча айкын мотивдерди бериш керек болчу 
(сотко доо арызды өз убагында берилгендигин тастыктаган факт), бирок мындай иш 
жасалган эмес. 

Мындан тышкары, Т.Ажиматов тарабынан арыз берүүнүн мөөнөтү бузулган учурда 
дагы (иш жүзүндө мындай болгон эмес), гипотетикалык жактан алып караганда, Жо-
горку соттун төмөнкү инстанциядагы соттордун соттук актыларын жокко чыгаруу чечи-
мине эч кандай негиз боло алмак эмес (ошол иш боюнча). Анткени, мындай аракет-
тер КР Жарандык процессуалдык кодексинин 357-беренеси 2-бөлүгүнүн талаптарына 
ылайык соттук актыларды формалдуу түшүнүктөр менен жокко чыгаруу мүмкүн эмес. 

Бул контекст боюнча белгилеп айтканда, жогоруда аттары аталган КР Жогорку сотунун 
судьяларынын төмөнкү турган инстанциялардын соттук актыларын формалдуу ойдун 
негизинде жокко чыгарган аракети менен КР ЖПК 357-беренесинин 2-бөлүгүнүн та-
лаптарын бузуп жатышат. 

Жогоруда айтылып өткөндөрдү эске алуу менен Акыйкатчы (Омбудсмен) Кубат Отор-
баев тарабынан Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дарегине 2016-жыл-
дын 18-майындагы №08-1385 чыгыш номер менен көңүл буруу актысы жөнөтүлгөн. 
Анда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьялары А.Мухамеджанов, 
К.Осмоналиев жана Б.Акматовго карата дисциплинардык өндүрүш чарасын козгоо 
тууралуу маселе көтөрүлгөн. Ошол эле актыда Кыргыз Республикасынын Жогорку Со-
тунун администрациялык жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиясында 
2016-жылдын 28-мартындагы №АД-817/15-МО к/о №6-240 АД соттук актысын эч не-
гизсиз чыгарганы үчүн аталган судьяларды ээлеп турган кызмат ордунан мөөнөтүнөн 
мурда бошотуу боюнча да сунуш келтирилген. 

Бирок Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссия-
сынын 2016-жылдын 28-октябрындагы токтому менен Кыргыз Республикасынын Жо-
горку сотунун судьялары А.Мухамеджанов, К. Осмоналиев жана Б. Акматовго карата 
дисциплинардык өндүрүш чарасын козгоодон баш тартылган, анткени алардын ара-
кеттери «Кыргыз Республикасынын сотторунун макамы жөнүндөгү» конституциялык 
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мыйзамдын 6-беренесинин 2-бөлүгүндө аныкталгандай, “мыйзамдуу” болгону жана 
“кынтыксыз жүрүш-туруш талабына туура келгени” белгиленген. 

Ошондой болсо дагы, Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссиясынын жогору-
да аталган токтомунда баяндалган жүйө далилдер менен төмөндөгү себептер боюнча 
макул болбой коюуга болот:

Жогоруда айтылып өткөн конституциялык мыйзамдын 6-беренесинин 2-бөлүгүндө 
аныкталгандай, кынтыксыз жүрүш-туруш талабы катары соттордун мыйзам буз-
багандыгы белгиленгени ушул эле конституциялык мыйзамдын 5-1-беренесинде 
түшүндүрүлгөн. 

Ошол эле учурда, ушул эле мыйзамдын 5-1-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылай-
ык соттор Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын кыйшаюусуз 
аткарууга, соттук антына берилген болууга тийиш. 

Белгилей кетсек, жогоруда аттары аталган КР Жогорку сотунун судьялары кетирген 
мыйзам бузуулар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган талаптарды 
сактабагандыгында болуп жатат, аларды төмөндө атап кетсек болот. . 

Биринчиден, Кыргыз Республикасынын Жарандык-процессуалдык кодексинин (КР 
ЖПК) 10-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык Жогорку соттун судьяларына кырдаалды, 
жагдайды аныктоо жана мыйзамдарды туура колдонуу үчүн иштеги баардык далил-
дерди ар тараптуу жана толук көлөмдө изилдеп үйрөнүүгө тийиш болчу (анын ичин-
де, соттук негизде өз убагында арыз берүүнү тастыктаган жана жокко чыгарган фак-
тыларды далилдөө). Белгиленгендей, алар (Жогорку соттун жогоруда аттары аталган 
судьялары) Т.Ажиматовдун биринчи инстациядагы сотко арызды тиешелүү талаптарга 
ылайык негизде, өз мөөнөтүндө бергенин билүүгө тийиш эле. 

Экинчиден, эгерде Жогорку соттун судьяларында Т.Ажиматовдун биринчи инстан-
циядагы сотко арызды өз мөөнөтүндө бергендигин тастыктаган маалыматтар менен 
материалдардын аныктыгы тууралуу кандайдыр бир шектенүүлөр пайда болсо, анда 
КР ЖПК 358-беренесинин 2-бөлүгүнүн 7-8 пунктарынын талаптарына ылайык Жогор-
ку соттун судьялары өз токтомунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын так 
белгилүү ченемдерин көрсөтүшү, ошондой эле, иштеги далилдердин аныктыгы туу-
ралуу шектенүү пайда кылган негиздер боюнча так мотивдер келтирилиши керек бол-
чу (сотко өз убагында арыз берилгендигин тастыктаган факт), бирок бул иш жасалган 
эмес. 

Үчүнчүдөн, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин 357-бере-
неси 2-бөлүгүнүн талаптарына ылайык соттук акт формалдуу түшүнүктөр менен жок-
ко чыгарууга жол берилбейт. Бул жагынан алып караганда Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун буга чейин аты аталып өткөн судьяларынын аракетин соттук актыны 
формалдуу ойлордун негизинде жокко чыгарууга жатат дегенден башкача айтууга бол-
бойт. Анткени алар доогер Т.Ажиматова биринчи инстанциядагы сотко арыз берүүнү 
атайын каралган мөөнөт ичинде жүзөгө ашырганы туурасында шектенүү менен ылдый 
турган инстанциялардын соттук актыларын (ушул иш боюнча) жокко чыгарып жатат. 

Ошентип, Жогорку соттун судьялары А.Мухамеджанов, К.Осмоналиев жана Б.Акматов 
жогоруда саналып өткөн аракеттери менен Кыргыз Республикасынын жарандык-про-
цессуалдык мыйзамынын талаптарын орой түрдө бузушкан. Аны менен катар «Кыргыз 
Республикасынын соттору жөнүндөгү» конституциялык мыйзамдын 5-1 –беренесинин 
1-бөлүгүнүн 1-пунктунун талаптарын бузууга жол беришкен, бул өз кезегинде судья-
лардын аракетинде ушул эле конституциялык мыйзамдын 6-беренесинин 2-бөлүгүнө 
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ылайык кемчилик кетирилген деп таанууга негиз болот жана «Кыргыз Республикасы-
нын соттору жөнүндөгү» Конституциялык мыйзамдын 26-29–беренелеринин талапта-
ры боюнча жогоруда аттары аталган судьяларды дисциплинардык жоопкерчиликке 
тартуу зарылдыгын көрсөтүп турат. 

Ошентип, Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссия-
сы Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын көңүл буруу актыларында белгиленген 
жагдайларга карата формалдуу жана үстүртөн кылган мамилесинде байкалып турган-
дай, жогоруда аталган учурларда мыйзам бузуу жол берген деп жыйынтык чыгарууга 
туура келет. Анан дагы өзгөчө белгилеп айтууга боло турган жагдай, жогоруда саналып 
өткөн кырдаалдар жарандарга өздөрүнүн бузулган укуктарын калыбына келтирүүгө эч 
кандай мүмкүнчүлүк калтырбайт. Ал эми Кыргызстан укуктук мамлекет деп жазылган 
конституциялык ченемдер жөн эле сөз сыяктуу көрүнүп калат. Анткени буга мамлекет-
теги соттук же башка бир катар реформалардын ийгиликтүү аякташы күмөн жараткан 
жагдайды туудурат. 

Көнүл буруу актыларына үстүртөн мамиле

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңеши көңүл буруу актысында 
көтөрүлгөн маселелерди талапка ылайык негизде карабаган же таптакыр карабай ту-
руп, сотторго карата дисциплинардык өндүрүштүк чара козгоодон эч кандай негиз жок 
деген шылтоо менен баш тарткан жоопторду жөнөтүп келет.

Мисалы, 2016-жылдын 19-апрелинде Кыргыз Республикасынын Омбудсме-
ни Кубат Оторбаев Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин төрагасы 
А.Мухамеджановдун1 колу коюлган кат алган, анда Омбудсмен катары Бакыт Аман-
баев деп жазылган, Бакыт Аманбаевдин болсо бул кызматтан 2015-жылдын жайында 
эле кеткени белгилүү. 

 Ошентип, Судьялар кеңеши Омбудсмен Институтунун Көңүл буруу жана башка акты-
ларына ушунчалык формалдуу жана кайдыгерлик менен мамиле кылаары белгилүү 
болду, алар Кыргыз Республикасынын Омбудсмени ким экенин билбегени аз келген-
сип, башкы укук коргоочунун офисине багытталган көпчүлүк каттарда жазуу жүзүндө 
үстүртөн жоопторду жөнөтүп коюшат. 

Мисал айтсак, Акыйкатчынын Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дареги-
не жөнөткөн (№08-2970, 14.09.2016.) Көңүл буруу актысында Бишкек шаарынын Свер-
лов райондук сотунун судьясы Р.Саткынбаев 2016-жылдын 21-июль күнү соттук отурум 
өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Кылмыш-процессуалдык кодексинин 264-бере-
несинин 3-бөлүгүнүн талаптарын бузууга жол бергени тууралуу маалымат берилген. 

Андан кийин Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дисциплинардык комис-
сиясынын төрагасынын колу менен (чыгыш № С-8043/17, 12.01.2017.) жооп келген, 
анда Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссиясы 
жогорудагы көңүл буруу актысын карап чыгуу менен 2016-жылдын 25-ноябрында Биш-
кек шаарынын Свердлов райондук сотунун судьясы Р.Саткынбаевге карата дисципли-
нардык өндүрүштүк иш козгоодон баш тартуу тууралу токтом чыгарганы кабарланган. 

1 Судьялар кеңешинин 2016-жылдын 28-мартындагы № С-3604/16 каты 



250

Бирок Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссия-
сынын 2016-жылдын 25-ноябрындагы кабыл алган токтомунун тексти менен тааны-
шууда, аталган токтомдо Акыйкатчы тарабынан жөнөтүлгөн Көңүл буруу актысында 
көтөрүлгөн маселелер таптакыр каралбаганы белгилүү болду. 

Ошентип, аталган жагдай боюнча Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссиясы 
тарабынан Акыйкатчы тарабынан жөнөтүлгөн көңүл буруу актыларында көтөрүлгөн 
маселелердин маанисине жакшы көңүл бурбай, үстүртөн мамиле кылганын байкоого 
болот. 

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дисциплинардык 
комиссиясына Акыйкатчы тарабынан келип түшкөн Көңүл буруу актыларында камтыл-
ган маанисине тоготпостук кылбай, жакшы көңүл коюу менен калыс карап чыгуу за-
рылдыгын белгилеп кетүүгө болот. 

Жооптор жарым жылдан кийин келип түшөт…

3. Кыргыз Республикасынын Соттор кеңешине багытталган көңүл буруу актыларынын 
ичинен бир кыйла маанилүү бөлүгүн (30% жакыны) азыркы учурда тиешелүү текшерүү 
иш-чаралары жүргүзүлүп жаткан иштер түзөт, буга байланыштуу ал актылар боюнча 
азырынча кандайдыр бир жыйынтык чечим кабыл алына элек 

Белгилей кетсек, айрым учурларда Омбудсмен жөнөткөн Көңүл буруу актыларын ка-
роо Судьялар кеңеши тарабынан мүмкүн болушунча көпкө созулуп, жарым жылдан 
ашып кеткендери да бар. Бул биздин көз караш боюнча Судьялар кеңешине келип 
түшкөн кайрылууларды кароонун жалпы жүрүшүн өркүндөтүүнүн зарылдыгын айтып 
турат. 

….….же таптакыр келбей калат

4. Омбудсмендин Судьялар кеңешине багыттаган көптөгөн Көңүл буруу актыларына 
жооп келбей калат. Ал эми жооп келген учурларда болсо, алардын мазмунунда тигил 
же бул чечим кабыл алынганы тууралуу гана маалымат камтылган болот. 

Ушуга байланыштуу Судьялар кеңеши тарабынан Омбудсмендин Көңүл буруу актыла-
ры боюнча чыгарылган чечимдердин көчүрмөсүн милдеттүү түрдө тиркеп жөнөтүү ту-
уралу маселе көтөргүбүз келет. Андай болбогон шартта Судьялар кеңеши кабыл алган 
ар түрдүү чечимдердин мотивдери жана негиздери түшүнүксүз бойдон калып жатат. 
Алардын чыгарган чечимин алууга кошумча түйшүк жаратып, убакытты алат. 

Соттук териштирүүнү үзгүлтүксүз жүргүзүү принцибинин бузулу-
шу

Сот акыйкаттыгы тутумунда байкалган курч көйгөйлөрдүн бири соттук териштирүүлөрдүн 
жүрүшүндө соттук отурумдарды системалуу түрдө ар кыл себептер менен бир кыйла 
кеч мөөнөткө жылдыруу болуп саналат. Аны менен бирге соттук отурумдардын кан-
дай гана «укмуш себептерге» таянып жылдырылса да, мындай жагдай соттук процес-
стин катышуучуларынын укуктарына байланышкан жалпы кырдаалга терс таасир этет 
(өзгөчө катардагы жарандарга). 
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Анткени иштин создуктурулушу физикалык, моралдык-психологиялык жана матери-
алдык жактан көп күч талап кылат. Себеби, соттук отурумдарга катышуу үчүн айрым 
катышуучулар жумушунан, окуусунан жана башка эң маанилүү иштерден алаксып, аны 
менен катар сот алдын ала белгелеген убакытта сотко келип катышуу үчүн жеке кара-
жатын коротот. 

Мисалга айтсак, 2016-жылдын июль айында Кыргыз Республикасынын Омбудсмени-
не С.Мирзакадиров арыз менен кайрылып, анда ал айласыз абалдан жана улам улам 
кийинкиге жылдырыла берген соттук отурумдардан «чарчаганын» жазган. 

Аталган арыз менен таанышуунун жүрүшүндө аныкталгандай, 2014-жылдын 9-октя-
брында Ош облусунун Район аралык соту өз өндүрүшүнө С.Мирзакадировдун доо 
арызын кабыл алган. Бирок ар кандай себептер менен анда коюлган маселелер боюн-
ча аталган жарандык иш тартиби менен бир жыл тогуз ай аралыгында каралган эмес, 
бул убакыт аралыгында соттук отурум 17 жолу кийинкиге жылдырылган. 

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешинин дарегине чыгыш 
№08-2182 менен тиешелүү текшерүү жүргүзүү жана зарыл болгон учурда соттук про-
цесстерди эч негизсиз артка жылдыруу менен укук бузууларга жол берген сотторду жо-
опкерчиликке тартуу боюнча тиешелүү шайкеш чараларды көрүү өтүнүчү менен көңүл 
буруу актысы жөнөтүлгөн. 

Көңүл буруу актысында көрсөтүлгөн жүйө далилдерди текшерүү үчүн Кыргыз Респу-
бликасынын Судьялар кеңешинин дисциплинардык комиссиясы 2016-жылдын 27-ок-
тябрында Ош облусунун Район аралык сотунун судьялары Б. Сарыбаев, Н. Каипова, Н. 
Султаналиевге карата дисциплинардык өндүрүш ишин козгоо жөнүндө токтом кабыл 
алган.

Бирок 2016-жылдын 25-ноябрында Судьялар кеңеши жогоруда аталган судьяларга ка-
рата алардын аракеттеринин негиздүүлүгүнө, ошондой эле, алардын Кыргыз Респу-
бликасынын мыйзамдарын бузуудагы каталардын анча маанилүү эместигине негиз 
кылып, дисциплинардык өндүрүш ишин кыскартуу тууралуу чечим чыгарган. 

Аны менен бирге белгилей кетүүчү жагдай, айрым учурларда Кыргыз Республикасы-
нын Судьялар кеңеши тарабынан ачык эле иштерг кош көңүлдүк жана үстүртөн мами-



252

ле жасоо байкалууда. Мисал катары айтсак, Судьялар кеңешинин жогоруда аталган 
чечиминин баяндоо-далил келтирүү бөлүгүндө 2015-жылдын 9-ноябрына белгилен-
ген соттук процесс кийинки мөөнөткө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тиешелүү 
токтому менен де малыш күнү деп жарыяланганына байланыштуу жылдырылганы ка-
барланат. 

Аталган учур боюнча белгилей кетсек, 2015-жылдын 9-ноябрь күнүн де малыш күн деп 
жарыялоо тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү эч кандай токтом чыгарган эмес. 
Ал эми 2015-жылдын 9-ноябры Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 113-бе-
ренесинин акыркы сүйлөмдөрүнүн талабына ылайык, дем алуу күнү деп таанылган 
(ал дүйшөмбү күн экенине карабастан), себеби, 2015-жылдын 7-ноябрындагы майрам 
күн ишемби күнгө туура келип калгандыктан (иш эмес күнгө) бул иш эмес күн кийинки 
дүйшөмбүгө жылдырылган (2015-жылдын 9-ноябрына). 

Мындай учурларда соттук териштирүү убактысын алдын ала белгилөөдө соттор жого-
руда аталган талаптарды жана эмгек кодексинин өзгөчөлүктөрүн эске алышы зарыл, 
ал эми Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңеши Өкмөттүн эч качан чыгарылбаган 
жок токтомуна шилтеме бергенден көрө, текшерүү иш-чараларына бир кыйла кылдат 
жана тыкандык менен мамиле кылууга тийиш (соттор тарабынан кетирилген укук бу-
зууларга), аны менен үстүртөн жана ката кетирилген корутундуларды оңдоп кетүүгө 
мүмкүн болот.

Мындан тышкары, биздин көз караш боюнча ар түрдүү себептер менен негизделип 
кийинки мөөнөткө жылдырылган соттук процесстердин ( Судьялар кеңешинин жого-
руда айтылган чечиминде белгиленген) айрым себептерин өз убагында жоюуга толук 
мүмкүн болмок. 

Мисал айтсак, Ош облусунун Район аралык сотунун 2015-жылдын 5-октябрындагы 
аныктамасы менен 2015-жылдын 23-октябрына алдын ала белгиленген жогоруда 
аталган жарандык ишти кароо судья Н.Каипованын (соттук процессти алып барган) 
23-24-октябрь күндөрү семинарга катышканына байланыштуу ушул эле жылдын 9-но-
ябрына жылдырылган. 

Бирок тилекке каршы, соттук териштирүүлөрдү кароону жылдыруунун мындай себеп-
тери укук колдонулуучу иш-тажрыйбада аз эмес жана көп соттордо колдонулат. Ал-
бетте, соттор окуп, жаңы пайдалуу билим алышына эч ким каршы эмес. Ошону менен 
бирге соттор мындай иш-чараларды соттук процесс дайындабаган күндөрү өткөрсө 
максатка ылайык болмок. Анткени, сот процесси ушундай майда себептердин айынан 
улам кийинки мөөнөткө жылып кетип жатат. 

Мындай болбосо Кыргыз Республикасынын Коституциясынын 16-беренесинин 
1-бөлүгүнүн талаптары бузулуп жатат, ал талаптарга ылайык адамдын укугу жана 
эркиндиги эң башкы баалуулук болуп эсептелет. Ушул конституциялык жобо менен 
бүткүл мамлекеттик тутум (анын ичинде сот бийлиги) биринчи кезекте жалпы катарда-
гы жарандарды тейлөө үчүн түзүлгөн (өлкөнүн негизги калкын түзгөн жарандардын), 
ал эми тескерисинче иш жүзүндө жарандар сотторду семинардан тышкаркы бош убак-
тысы болоорун күтүп калып жатышат. 

Ушуга байланыштуу сот бийлигинин органдарына алдан ала соттук териштирүү дайын-
далган күндөрү же болбосо белгилүү бир мезгил аралыгында сотторду семинарларга 
же окутуунун башка ыкмаларына жиберүүнүн көп жолку кайталанган тажрыйбасынын 
натыйжасында пайда болгон оңтойсуз кырдаалды жоюу зарыл деп эсептейбиз. 
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Ошентип, жогоруда айтылгандарды жалпылоо жана саналып өткөн кемчиликтерди 
жоюу максатында төмөндөгү сунуштамаларды беребиз:

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине:

 Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларына Судьялар кеңешинин колле-
гиалдык органдарына түзүмдүк өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган тиешелүү өзгөртүү 
жана толуктоолорду киргизүү (соттордун дисциплинардык жоопкерчилик маселесин 
карагна ыйгарым укуктуу орган), ал өзгөртүүлөр менен мындай коллегиалдык орган-
дардын курамына мамлекеттик бийликтин мыйзам чыгаруу жана аткаруу бутагынын 
тиешелүү эксперттерди киргизүү талапка ылайык келет.

Биздин көз караш боюнча, мыйзам түрүндөгү мындай өзгөртүүлөр соттордун дис-
циплинардык жоопкерчилигине, же тактап айтканда алардын иш аракеттерине же 
аракетсиздигине байланышкан маселелер боюнча келип түшкөн кайрылууларды бир 
кыйла адилетүү жана калыс кароону камсыздоого мүмкүнчүлүк берет; 

2. ушул максаттар үчүн; 

а) Кыргыз Республикасынын Соттор кеңешине келип түшкөн тиешелүү кайрылууларды 
кароонун мөөнөтүн такташтыруу; 

б) Кыргыз Республикасынын Соттор кеңеши тарабынан мындай кайрылуулар боюнча 
акыркы чечим кабыл алууга байланышкан маселелердин негизсиз түрдө создуктуруу 
мүмкүндүгүн жокко чыгаруу;

в) Кайрылган тараптарга алар жөнөткөн кайрылууларды кароонун жыйынтыктары 
жөнүндө өз убагында кабардар кылуу

Кыргыз Республикасынын «Соттордун макамы жөнүндөгү» конституциялык мыйзамы-
нын 29-беренесинин 4-бөлүгүнө тиешелүү өзгөртүүлөрү жана толуктоолорду төмөндө 
баяндалган редакцияда киргизүүнү карап көрүүнү сунуштайбыз:

. Соттор кеңеши дисциплинардык өндүрүштүн алкагында түзүлгөн маалым каттарды 
кароонун жыйынтыктары боюнча маалым кат келип түшкөн убакыттан 14 күндөн кеч 
эмес мөөнөттө ушул конституциялык мыйзамдын 28-беренесинде каралган чечим-
дердин бирин кабыл алат, же болбосо соттун аракетинде дисциплинардык тартип бу-
зуу жоктугуна байланыштуу дисциплинардык өндүрүштөн кыскартуу жөнүндө чечим 
кабыл алат. 

Сотторго карата түшкөн арыздарды, аныктамаларды жана жеке аныктамаларды Сот-
тор кеңешинде кароонун жалпы мөөнөтү (кызматтык иликтөөнүн мөөнөтүн кошкон-
до) тиешелүү чечим кабыл алынууга жана кайрылган тараптар анын көчүрмөсү менен 
камсыз болууга тийиш болгон төрт ай мөөнөттөн ашып кетиши мүмкүн эмес. 
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Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине:

1. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчынын (Омбудсменинин) көңүл буруу актыларын-
да баяндалган материалдарды кароонун мөөнөтүн узакка создуктуруу мүмкүнчүлүгүн 
жоюу; 

2. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынан (Омбудсменинен) келип түшкөн көңүл 
буруу актыларын жакшы көңүл коюп жана калыс кароону, Кыргыз Республикасынын 
Соттор кеңеши тараптан (Судьялар кеңешинин Дисциплинардык комиссиясы) калы-
стыктан четтеген жана шайкеш эмес чечим чыгаруу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу;

3. Кыргыз Республикасынын Соттор кеңешинин кароосунда узак убакыт кармалып 
жаткан Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) көңүл буруу 
актыларын кароонун мөөнөтүн создуктурууга түрткү берип жаткан себептерди жана 
шарттарды аныктап жоюу. 

Соттук корпустун тиешелүү органдарына:

Сотторду ар түрдүү семинарларга жана окутуунун башка формаларына жөнөтүүгө бай-
ланышкан ишмердүүлүктү координациялоодо бир кыйла тыкандык жана ырааттуу 
мене ниш алып баруу, андай иш-чараларды өткөрүү мөөнөтү жана убактысы соттор 
тарабынан алдын ала дайындалган соттук териштирүү күндөрүнө туура келип калы-
шынын алдын алуу зарыл.
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9-БӨЛҮМ. ПСИХИАТРИЯЛЫК МЕКЕМЕЛЕР-
ДЕГИ БЕЙТАПТАРДЫН УКУКТАРЫНЫН САК-
ТАЛЫШЫ

9.1. ПСИХИКАЛЫК ДЕН СООЛУКТУ САКТОО БОЮНЧА 
КӨЙГӨЙЛӨР

Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапаты жана каржылоо маселелери Психиатри-
ялык мекемелердеги пациенттердин жана социалдык-стационардык мекемелер-
дин кызматын пайдалануучулардын укуктарынын сакталышы.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык, адамдын негизги эркиндиктери 
жана укуктары ар бир кишиге төрөлгөндөн эле таандык болот. БУУ Башкы Ассамблея-
сы 1991-жылдын 17-декабрында кабыл алган «Психикалык оорулуу жактарды коргоо-
нун принциптери жана психиатриялык жардамды жакшыртуу» тууралуу 46/119 Резо-
люциясына ылайык, психикалык оорудан жабыркаган ар бир адам мүмкүн болушунча 
коом арасында жашоого жана иштөөгө укугу бар. 

Белгилей кетсек, Кыргызстанда 2010-жылдан тартып психикалык ден соолукту коргоо 
тутумун андан ары өнүктүрүү боюнча стратегиялык жана программалык көз караш 
жок. 1996-жылдан бери ушул күндөргө чейин өлкөнүн саламаттыкты сактоо тутумун 
реформалоонун программаларында психикалык ден соолуктун маселеси артыкчы-
лыктуу деп эсептелбей келет.

Мындай кырдаал Кыргыз Республикасынын калкынын 2017-2030 жылдарга карата 
психикалык ден соолугун коргоо боюнча Мамлекеттик программаны (андан ары Про-
грамма 2017 - 2030) иштеп чыгуунун жана ишке ашыруунун актуалдуулугун шарттайт. 

Ошондой эле бул документ башталган реформаны улантууга, жетишилген оң жыйын-
тыктар бекемдөөгө, калктын психикалык саламаттыгын сактоого, коомдун жана мам-
лекеттин психикалык ден соолукка карата мамилесин өзгөртүү үчүн абдан зарыл. 



256

Психикалык ден соолуктун республикалык борбору, Кызыл-Жар айылындагы жана 
Чым-Коргондогу ооруканалар сыяктуу жабык түрдөгү мамлекеттик мекемелерде кар-
малган адамдарга карата мамилени түп тамырынан бери өзгөртүү керек. 

Эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй, мындай адамдын коомго кайтышына жардам бе-
рип, эркин өз алдынча жашоону үйрөтүүгө жана мүмкүн болушунча мамлекетке жана 
коомго көз каранды болуусун азайтууга багыттоо иши психикалык жактан жабыркаган 
адамга жардам берүүнүн эң негизи максаты болуп саналат. Ал өзүнө кам көрүп, башка 
адамдар менен баарлашып, коомчулуктун бир бөлүгү катары жашоого тийиш. Анткени 
бул ал адамдын жашоосу жана жекече абалы. Ошондой эле, бейтап кишилерге жар-
дам берүү аларды күч менен өзүнчө жабык жайга бөлүүгө, ал жакта ага каршы ар кыл 
иштерди кылууга, туугандары менен жолугушуусун токтотууга, жашоосуна тыюу салуу-
га жана тиричилик үчүн зарыл шарттардан ажыратпоого багытталган. 

Эл аралык тажрыйбада ноотроп жана нейропротектор, метаболит, витаминдер, БАД 
жана башка туруктуу медициналык тастыктоо албаган дарылык каражаттар менен да-
рылоо колдоого алынбайт. 

Кыргызстанда, тескерисинче, ноотроптук ыкмага жана жогоруда саналган каражаттар-
ды колдонууга артыкчылык берилет. 

Полипрагмазия, ноотроптук каражаттар менен ашыкча пайдалануу, дарылык кара-
жаттарды ыраатсыз колдонуу бүткүл өлкө боюнча жана аймактарда кеңири тараган 
көрүнүш болуп калган, бул деменция, Альцгеймер, тубаса кемчиликтери бар, орга-
никалык жана бала кезинен пайда болгон борбордук нерв тутумунун оорулары, ге-
нетикалык оорулар жана синдромдор ж.б.у.с. оорулардан жабыркаган көптөгөн па-
циенттердин психиатриялык абалын тереңдетүүдө. Мисалы, Кызыл-Жардагы РПОдо 
витаминдер жана ноотроптор үчүн жылына 3 млн сомдон 600 миң сому коротулат. 

Психиатрия боюнча улуттук клиникалык колдонмолор жана про-
токолдор жок 

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 
Кыргызстанда психикалык жабыркоо менен каттоого турган жактардын санынын өсүш 
тенденциясы байкалууда: эгерде 2014-жылы каттоодо – 52 миң 143 киши турган болсо, 
2015-жылы – 74 миң 181, ал эми 2016-жылы 77 миң 575 кишиге жеткен. 

Айлык акынын төмөндүгүнөн психиатр дарыгерлердин чет өлкөлөргө кетип калуу тен-
денциясы уланууда (дарыгерлердин саны 90-жылдардан 2016-жылга чейин 350 киши-
ден 146 чейин төмөндөгөн). 

Азыркы учурда Кыргыз Республикасында алты ири психиатриялык мекеме иштеп жа-
тат: Бишкек шаарындагы Психикалык ден соолуктун республикалык борбору, Чым-
Коргон айылындагы Республикалык психиатриялык ооруканасы, Ивановка айылын-
дагы Психиатриялык балдар ооруканасы, Ош шаарындагы Ош облустук психикалык 
ден соолук борбору (ООПДСБ), Жалал-Абад облустук психикалык ден соолук борбору 
(ЖОПДСБ) жана Кызыл-Жар айылындагы Республикалык психиатриялык оорукана бар. 
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Республика боюнча 2015-2016-жылдары психикалык жабыркоо менен каттоодо 
турган бейтаптардын саны. 

Кыргыз 
Республикасы

Саны

Каттоодогусу Жалпысы
2015-жыл 2016-жыл 2015-жыл 2016-жыл
53321 54543 74181 77575

 

Республика боюнча 2015-2016-жылдарга карата психиатриялык мекемелердин 
каттоосунда тургандардын саны. 

Кыргыз 
Республикасы

Жалпы саны
Катталганы Жалпысы
2015-жылы 2016-жылы 2015-жылы 2016-жылы
2761 2661 9590 10356

Республика боюнча психикалык жактан жабыркаган жактар ден соолугунун 
көрсөткүчтөрү жагынан бир кыйла чабал, жакырчылык деңгээли абдан жогору жана 
экономикалык жигердүүлүгү абдан төмөн келген, укуктук мамилелер боюнча калктын 
эң аялуу бөлүгү болуп саналат.

Психикалык патологиялык жабыркоонун өсүшүнүн негизги социалдык себептери 
болуп, өлкөдөгү социалдык-экономикалык жагымсыз кырдаал, социалдык жактан 
корголбогондук, жумушсуздук, аргасыз ички жана тышкы миграция саналат. Кыр-
даалды талапка ылайык келген квалификациялуу адистердин жетишсиздиги дагы 
тереңдетүүдө (психиатр, психолог, балдар психиатрлары, социалдык кызматкерлер). 

Кыргыз Республикасында психикалык жактан жабыркаган жактардын укугун коргоо 
жалпы жана атайын мыйзам ченемдери менен аныкталган. Кыргыз Республикасы-
нын Конституциясына ылайык, Кыргызстан социалдык мамлекет болуп саналат жана 
өзүнүн баардык жарандарына социалдык колдоого жана коргоого кепилдик берет. 

Психикалык жактан жабыркаган жактар – баардык конституциялык укуктарга ээ болгон 
Кыргызстандын толук укуктуу жарандары. Андан сырткары, Кыргыз Республикасынын 
Конституциясына ылайык, аларга мамлекет тараптан өзгөчө көңүл буруу талап кылы-
нат. Жарандардын бул категориясына карата жалпы мыйзамдуулук принциби боюнча 
эч кандай дискриминация болбошу керек. 

Чым-Коргон айылындагы Психиатриялык стационарларда кар-
малган жактардын укуктары

Чым-Коргон Республикалык психиатриялык ооруканасы (РПО).

2016-жылдын 24-майда Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) Кубат 
Оторбаев Чым-Коргон айылындагы Республикалык психиатриялык ооруканасын (РПО) 
барып көрдү, текшерүү убагында анда 263 пациент бар болгон. 
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Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы оорукананын баардык бөлүмдөрүн кыдырып 
көрүп, медициналык персонал жана пациенттер менен пикир алмашты. 

Мониторингдин жыйынтыгында аныкталгандай, республикалык бюджеттен бөлүнгөн 
каражаттын жетишсиздигинен улам оорукана абдан оор материалдык абалда турат. 
Атап айтканда, эгер өткөн жылдары оорукананын бюджети 47 млн сом өлчөмүндө бе-
китилип келсе, быйылкы жылы РПО бюджети болгону 41,3 млн сомду түзүп калган, бул 
өз кезегинде тамак-аштын сапатына жана зарыл дарылык каражаттарды сатып алууга 
терс таасирин тийгизет. Мисалы, өткөн жылы медикаменттерге факт жүзүндө 2,1 млн 
сом чыгымдалган, ал эми 2016-жылы аталган берене боюнча жалпы 1,5 млн каралган. 

Өзгөчө Акыйкатчыны РПО кызматкерлеринин айлык акыларынын төмөндүгү бушай-
ман кылды. Омбудсмендин пикири боюнча эмгек акынын мындай өлчөмү алардын 
психологиялык жана физикалык оор түйшүгү үчүн өтө эле аздык кылат. Оорукананын 
медициналык персоналынын орточо айлык эмгек акысы 7200 сомду түзөт, ал эми 
мажбурлап дарылоо бөлүмүндө иштеген дарыгерлер жана медайымдар, сот чечими-
нен кийин катуу, күчөтүлгөн жана кадимки тартипте жаза мөөнөтүн өтөп жаткан паци-
неттерди карап дарылоо үчүн эч кандай кошумча акы алышпайт. 
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Оорукананын ашканасын текшерип көрүүдө электр плитасы 2016-жылдын февраль 
айында эле иштен чыкканы аныкталды, ошондуктан ашпозчулар бейтаптарга үч маал 
тамакты ачык отко (очок) даярдашат, картошка тазалоочу жабдуу да иштебей калган-
дыктан, тамак даярдоо бир топ түйшүктү талап кылат. 

Ушундай кырдаалга байланыштуу Кубат Оторбаев тиешелүү органдарга Чым-Коргон 
айылындагы РПОнун муктаждыгына жараша акча каражаттарын бөлүп берүүнү чечүү 
боюнча сунуштама берген. 

Сунуштамадан кийин Чым-Коргон айылындагы РПО жетекчилигинин маалыматы бо-
юнча оорукананын эсебине кошумча 5 726 200 сом акча которулган. 

ФОМС тарабынан 41 320 000 бөлүнгөн, анын ичинен 1 пациентке медиамент үчүн 
15,03 сом каралган, ал эми тамак-аш үчүн 1 пациентке орточо 42,61 сом бөлүнгөн (сут-
калык ченем). 

Ошондой эле, тендердин жыйынтыгы менен төмөндөгү жабдууларды алууга кели-
шимдер түзүлгөн: 

1. Муздаткыч шкаф, көлөмү 200 кг. – 1 даана (48500 сом)

2. Тамак бышыруучу казан, көлөмү 250 л. – 1 даана (150000 сом)

3. Электр эт туурагыч – 1 даана (14 500 сом)

Жардам катары «Ассалам» гуманитардык фонду тарабынан көлөмү 160 л. тамак бы-
шыруучу казан берилген. Азыркы тапта Чым-Коргон айылындагы РПО жетекчилиги 
«Ассалам» фонду менен оорукананын имараттарын оңдоп-түзөөгө акча каражаттарын 
бөлүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. 

Дарылоого макулдук берүү

Кыргыз Республикасынын «Психиатриялык жардам жана жарандардын аны алуудагы 
укуктарынын кепилдиктери жөнүндөгү» мыйзамдын 4-беренесине ылайык, психиа-
триялык жардамга муктаж жактардын ыктыярдуу кайрылуусунун жана макулдугунун 
негизинде жүргүзүлөт.

Көпчүлүк пациенттер дарылоо үчүн алардын макулдугу талап кылынарын билерин ай-
тышкан, бирок дарылоого макулдук берүу боюнча кол койдуруу көбүнчө формалдуу 
иш катары эсептелет. Пациенттер бейтап баянына кол коюшат. Документтин экинчи 
нускасы аларга берилбейт, көп учурда алар өздөрү кол коюп жаткан кагаздардын маз-
мунунда эмне бар экенин билишпейт. Психиатриялык стационарга жайгаштырылган 
бейтаптын макулдугун алуу боюнча бланктын үлгүсү да жок. 

Психикалык ден соолуктун республикалык борборунун пациенттери жана персоналы 
укуктук жактан пациенттин макулдугусуз дарылоо мүмкүн эместиги жана эреже бо-
юнча сүйлөшүүлөр бейтаптын үй-бүлөсү менен жүргүзүлөрү боюнча кабардар болгон 
эмес. Анткени пациентти стационардан чыгаруу дарылоочу дарыгер тарабынан алар 
менен макулдашылат. Айрым пациенттер ооруканага ар кандай шылтоолор менен 
жеткирилет жана дарыланууга макулдук берүүгө кол койдуруу дарылоочу дарыгер-
лердин коркутуулары менен жетишилет.
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Мыйзам боюнча психиатриялык мекемеде кармалган ар бир бейтап катардагы укук-
тун субъектиси катары таанылууга укуктуу. Ал эми иш жүзүндө пациенттер, анын ичин-
де сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылбаган бейтаптар укук субъектиси 
катары таанылбайт жана пациенттин каалоосуна карабастан алар үчүн чечимдер анын 
үй-бүлө мүчөлөрү тарабынан кабыл алынат.

«Мыйзамдуу өкүл» термини боюнча көп учурда пациент менен үй-бүлө мүчөлөрү кон-
фликт абалында болооруна жана жалпы менчик ээлери болуп саналарына, же бол-
босо башка кызыкчылыктары болуусу мүмкүн экенине карабастан үй-бүлөнүн ар бир 
мүчөсү пациенттин өкүлү катары эсептелет. 

Улуттук мыйзамдарда бул боюнча глоссарий камтылбайт, бул анын кемчилиги болуп 
саналат. Ошол эле учурда, Кыргыз Республикасынын «Психиатриялык жардам жана 
жарандардын аны алуудагы укуктарынын кепилдиктери жөнүндөгү» мыйзамы эл 
аралык ченемдик актылардын артыкчылыгын аныктайт, ал эми “Психикалык оорулар 
менен жабыркаган жактарды коргоо жана психиатриялык жардамды жакшыртуу” эл 
аралык принциби, жеке өкүл терминин бир кыйла так аныктаган глоссарийди камтыйт, 
тактап айтканда жеке өкүл мыйзамга ылайык, пациенттин атынан баардык суроолор 
боюнча анын таламдарын жактайт же укуктарын коргоону жүзөгө ашырат, өкүл ката-
ры жашы жете элек балдардын ата-энелери же мыйзамдуу камкорчусу чыга алат. Бул, 
эгерде пациент бой жеткен болсо, сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылба-
са, анда мындай шартта пациент макулдук бербесе үй-бүлөнүн бардык эле мүчөлөрү 
анын таламын жактоочу боло албайт дегенди түшүндүрөт.

Жалпысынан алып караганда пациенттин өзүнөн аң-сезимдүү түрдө дарыланууга 
уруксат алууга жетишүү зарыл. Мында эч кандай коркутуулар жана кошумча ынан-
дыруучу ыкмаларды колдонуу болбошу керек. Аң-сезимдүү макулдук - бул пациент-
ке түшүнүктүү тилде жана үлгүдө, толук жана жетиштүү маалымат берүү аркылуу эч 
кандай коркутууларсыз жана негизсиз мажбурлоосуз эркин түрдө алынган макулдук 
болуп эсептелет. Пациентке маалыматты билдирүү жана берүү зарыл. 
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Бишкек шаарындагы ПДРБ базасында өспүрүмдөр бөлүмүн/па-
латаны ачуу.

Психиатрияда жаш курагы боюнча балдардын же болбосо чоң адамдардын ста-
ционарына туура келбеген өспүрүм курактагы психиатрия көйгөйү бар. Мисалы, 
өспүрүмдөр тарабынан “спайс” психоактивдүү затын колдонуп, шашылыш медицина-
лык кийлигишүүнү талап кылган оор абалга келген учурлар болгон. 

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин “Стационардык 
психиатриялык көмөк көрсөткөн уюмдар жөнүндөгү жобо” тууралуу 2011-жылдын 
8-июлундагы № 357 буйругунун Тиркемесинин 40-пунктунда так жазылган талапка 
ылайык, ПДРБ келип түшкөн 4 жаштан 14 жашка чейинки балдар мекеменин балдар 
бөлүмүнө кабыл алынат, ал эми 15 жаштан 17 жашка чейинки өспүрүмдөр - борбордун 
өспүрүмдөр же эксперттик бөлүмүнө жана палаталарга жайгаштырылат. Бирок тирке-
менин эскертүүсүндө ооруканада өспүрүмдөр бөлүмү же палатасы жок болгон шартта 
өспүрүмдөр чоң адамдар бөлүмүнө кабыл алынат деп жазылган. 

Психиатриялык медициналык мекемелерде өспүрүмдөр бөлүмүнүн же палатасынын 
жоктугу (эркектер жана кыздар үчүн өз-өзүнчө) 18 жашка жашы жете электердин укук-
тарын бузуу болуп эсептелинет. Анткени Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндөгү 
кодексинде 18 жашка толо элек жактар бала деп эсептелери так жазылган, аны ме-
нен Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин “Стационардык 
психиатриялык көмөк көрсөткөн уюмдар жөнүндөгү жобо” тууралуу 2011-жылдын 
8-июлундагы № 357 буйругунун Тиркемесинин 40-пунктундагы эскертүү, жашы жете 
электердин укугун бузуу болуп саналат, ошондой эле, балдардын укугун коргоого ба-
гытталган улуттук жана эл аралык укуктун ченемдерин бузууга жатат. 

Өзгөчө белгилеп кетүүчү жагдай, жашы жете электер балдарды өздөрүнөн жашы улуу 
пациенттер менен бир бөлүмдө болушу, алардын чоң адамдар тарабынан агрессияга 
жана зомбулук көрсөтүү учурларына туруксуз аялуу абалы сыяктуу көптөгөн терс фак-
торлор жана тобокелдиктер менен коштолот. 

Аскердик кызматка жарамдуулук 17 жаш курагында аныкталгандыгын эске алганда, 
ошол эле бөлүмдөрдө аскердик кызматка ылайыктуулугун чечүү үчүн жөнөтүлгөн кай-
ра чакырылган аскер кызматчылары болушу мүмкүн, алар оорусу курч кармаган бей-
таптар бөлүмдөрүндө психикалык жабыркоонун симптомдорун көрсөтүүнү үйрөнө 
башташы ыктымал. 

9.2. КЫЗЫЛ-ЖАРДАГЫ РЕСПУБЛИКАЛЫК ПСИХИКАЛЫК 
ООРУКАНАДА (РПО) ДАРЫЛАНЫП ЖАТКАН АДАМДАР-
ДЫН УКУКТАРЫ

Кармоо шарты

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) текшерүүлөрүнүн жыйын-
тыгына ылайык Кызыл-Жардагы РПО психикалык оорулуу жактарды кармоо шарты 
санитардык-гигиеналык ченемдерге жооп бербейт, Кыргыз Республикасынын «Пси-
хиатриялык жардам жана жарандардын аны алуудагы укуктарынын кепилдиктери 
жөнүндөгү» мыйзамына каршы келет жана оорукананы оңдоп-түзөөдөн өткөрүү, 
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материалдык-техникалык базасын чыңдоо, каржылоонун артта калган прициптерин 
өзгөртүү боюнча кескин иш-чараларды уюштурууну талап кылат. 

Мекемелердеги жабдуулардын абдан эскиргендиги диагностика менен дарылоонун 
стандарттарын аткарууга мүмкүндүк бербейт. Мекемелерде психиатриялык профил-
деги адистердин жетишсиздиги да кырдаалды дагы оордотуп жатат. 

«Психиатриялык жардам жана жарандардын аны алуудагы укуктарынын кепилдикте-
ри жөнүндөгү» мыйзамы жана башка укуктук ченемдик актылар психиатриялык жар-
дам берүүдө жана көрсөтүүдө жарандардын укуктарын коргоону жүзөгө ашыруу бо-
юнча кескин түрдө оң жылыштарга алып келе алган жок. 

Учурда болгону жогоруда аталган мыйзамдын психиатриялык кызмат тарабынан жа-
рандарды алгачкы психиатриялык кароодон жана күбөлөндүрүүдөн өткөрүү, психиа-
триялык байкоого алуу, психиатриялык стационарга жаткыруу сыяктуу бөлүктөрүнүн 
аткарылышы тууралуу гана айтууга болот. 

Ооруканалардын материалдык-техникалык базасы канааттандырарлык эмес абалда 
жана дарылоо-диагностикалык, кызматтык жана жардамчы бөлүмдөрдү имараттарга 
жайгаштыруу санитардык-гигиеналык ченемдерге туура келбейт. 

Көптөгөн объектилер капиталдык оңдоого муктаж, жумшак жана катуу инвентарь 
абдан эскирген. Зарыл эмеректерди жана тиричилик техникаларын (нан бышыруучу 
электр меши, казандар, ашкана буюмдары ж.б.) жаңы алып келүү керек. Колдо болгон 
лабораториялык аппараттар жана буюмдар, оргтехника дагы толугу менен жаңылоого 
муктаж. 

Дээрлик баардык дарылоо бөлүмдөрүндөгү кезектеги жана капиталдык оңдоп-
түзөөлөр жасалбагандыгы пациенттердин татыктуу жана сапаттуу медициналык жар-
дам алуу укугун бузат. 
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Санэпидстанция эки жолу келип негизги имараттан өзүнчө турган мончону колдону-
уга толук жараксыздыгы жана урап кетүү кооптуулугунан улам жапкан. Мончонун өзү 
шыбы түшүп урап, четинен бузулуп бара жаткан чарбалык имарат. 

Аталган аймактарда кышкысын абанын температурасы минус 15-20 градуска чейин 
төмөндөйт. Имарат жылытылбайт, бирок бейтаптарды ал жакка тепшиге салып жуун-
туу үчүн алып барышат. Бул жер эки бөлүм үчүн жууна турган жападан жалгыз жай. 

Кээде ооруканада ичүүчү таза суу жок калат. Жуунучу суу үчүн жасалма резервуарлар-
ды издешет, табылып калса ванналарды, идиштерди жана челектерди кол менен та-
шып сууга толтурушат. 

Ыйгарым укуктарга, ресурстарга ээ жана жоопкерчиликтүү жергиликтүү бийликтер, 
райондук администрациялар өз районундагы кырдаалга көңүл бурушпайт, таза суу ме-
нен камсыздоо жүргүзүлбөй, анча чоң эмес мончону куруп бере алышкан эмес. РПО 
санитардык түйүндөр өтө начар абалда турат.

Мекемедеги аянттын аздыгынан бейтаптардын күндүзгү жашоосу жана эс алуусу үчүн 
жетиштүү имарат бөлүүгө, психотерапия жана эмгек терапиясын жүргүзүүгө, тууган-
дары менен жолугушуу жана дарылоочу адис дарыгер менен баарлашууга имарат 
бөлүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондой эле, оорулуулардын жана медициналык кызмат-
керлердин гигиеналык тазалыгын сактоо үчүн жана адистер үчүн иш бөлмөлөрдү бөлүп 
берүүгө, жалпы негизде психосоциалдык терапия жана реабилитация иш-чараларын 
аткарууга орундар жетишпейт. Оорукананын көпчүлүк бөлүмдөрүнүн тардыгы дары-
лоо-диагностикалык иштерди толук кандуу жүргүзүүгө жана заманбап медициналык 
технологияны дарылоо практикасына киргизүүгө тоскоолдук жаратууда. 

Бейтап адамдар менен баарлашуу психиатриялык кабыл алуунун өзгөчөлүктөрүн эске 
алуу менен медайымдын катышуусунда жүргүзүлөт. Көпчүлүк учурларда кабинетте 
бир эле убакта 9-10 киши болгон учурлар бар, бул санитардык ченемдердин талабын 
орой бузууга жатат, ошол эле учурда деонтология менен ишенимдүүлүк принципте-
рине каршы келет, мындан улам көрсөтүлүп жаткан жардамдын сапатына таасирин 
тийгизиши мүмкүн. 
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Психиатриялык стационарда көп сандаган бейтаптар бир жылдан ашык жаткандык-
тан, алардын бир бөлүгүн социалдык тейлөө мекемелерине которуу муктаждыгы бар, 
бирок психоневрологиялык интернаттарда орун жоктугунан бул ишти жүзөгө ашыруу 
мүмкүн эмес. Муну менен «Психиатриялык жардам жана жарандардын аны алуудагы 
укуктарынын кепилдиктери жөнүндөгү» мыйзамдын 5-беренесинде каралган, паци-
енттерди изилдөөгө жана дарылоого зарыл мөөнөт аралыгында алардын адамдын 
кадырын кемсинтпей турган тиешелүү санитардык-гигиеналык шарттарда кармоо та-
лаптары бузулуп жатат. 

Кыргыз Республикасы 2005-жылдын январь айында Хельсинки шаарында “Психикалык 
ден соолукту коргоо боюнча европалык аракет планына” жана ошондой эле Дүйнөлүк 
Саламаттыкты сактоо уюмунун (ДССУ) сунуштамасы боюнча, ири жабык психиатрия-
лык мекемелерди адам укугун орой бузган жана майыптыкты күчөткөн мекеме катары 
жабуу тууралуу макулдашууларга кол койгон жана аткарууга милдеттенген. Анын ор-
дуна жер-жерлерде анча чоң эмес мекемелерди түзүү жана мүмкүн болушунча коом-
чулуктун жардамына жакындатуу, каржылык жана адистик ресурстарды психикалык 
жактан жабыркаган адамдар жашаган жерине жакындатып жайгаштыруу менен алар-
дын муктаждыгына жараша дарылоо жана социалдык колдоону пландоо сунушталат.

Жалпысынан алганда психиатриялык мекемелер анда кармалган жактардын өмүрү 
менен ден соолугуна олуттуу коркунуч келтиргенине байланыштуу, мекеме катары па-
циенттердин укуктарын коргоо стандарттарын камсыздоо талаптарына жооп бербейт. 
Ал мекемелердин администрациялары тарабынан бейтаптардын Кыргыз Республика-
сынын Конституциясында жана «Психиатриялык жардам жана жарандардын аны алу-
удагы укуктарынын кепилдиктери жөнүндөгү» мыйзамда каралган укуктарын коргоо 
үчүн тиешелүү шарттар түзүлгөн эмес, анткени кээ бир учурларда инсандын коопсузду-
гуна, кол тийбестигине болгон ж.б. укуктарын орой бузуулар кездешет. 

Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги ко-
миссия түзүп, Республикалык психиатриялык оорукана жөнүндөгү жобону психиатри-
ялык мекемелерде кармалган адамдын укугун коргоо боюнча талаптарга ылайык кел-
беген ченем катары кайра карап чыгуу зарыл. 

Пациенттердин жана медперсоналдын коопсуздук көйгөйлөрү

2009-жылдан бери психиатриялык мекемелер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
токтому менен бекитилген кайтаруудагы объектилердин тизмесине кирбегендиктен 
психиатриялык уюмдарды кайтаруу маселеси чечилбей келет. ИИМ, ЖАМК, Юсти-
ция министрлиги психиатриялык ооруканаларды кайтаруу алардын функциясына 
кирбегендигин шылтоолоо менен кайсыл орган аталган ооруканаларды кайтарууга 
милдеттүү экендигин аныктай алышкан жок. 

Жалпы 325 пациент үчүн - 320 медициналык кызматкер бардыгына жооп берет. Азыркы 
күнгө чейин Кызыл-Жарда көзөмөлчү сакчы катары дарыгерлер өздөрү кызмат өтөйт. 
Дээрлик ар жыл сайын РПО тополоң чыгат жана пенсия курагындагы санитар аялдар 
кайтарган объекттен мажбурлап дарылоо диагнозу бар соттолгон жарандардын качып 
кетүүлөрү кайталанып турат. Кызыл-Жардагы жана Чым-Коргон айылындагы РПО ка-
чуулар дагы деле уланууда, бир эле 2016-жылы мажбурлап дарылоо бөлүмдөрүнөн 4 
качуу катталган. 
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Ооруканага кайтаруудагы объектилер боюнча мамлекеттик департамент тарабынан 
(КР ИИМ Мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башкы башкармалыгы) 
кызматкерлер бөлүнгөн, КР ССМ РПО келишим боюнча аларга күзөтчүнүн кызмат 
акысын төлөйт. Кызыл-Жардагы РПОнун 8 бөлүмүнүн күзөтчүлөрү (КР ИИМ МАККББ) 
коргоо жана коопсуздукту чыңдоо үчүн видеокөзөмөлгө, видеокамераларга, сигнали-
зацияга, өткөргүчтөргө, темир торлорго жана башка каражаттарга канча каражат кете-
рин эсептеп чыгышкан. Ошондой каражаттарга мажбурлап дарылоо жүргүзүлө турган 
катуу тартиптеги жана күчөтүлгөн режимдеги эки бөлүм муктаж. 

Мындай специфика менен дарыгерлер өздөрүнүн жана пациенттердин коопсуздугун 
камсыздай алышпайт. Ошондуктан ооруканага пациенттерди жана медперсоналдын 
өмүрүн жана коопсуздугун коргоону камсыздай турган олуттуу көзөмөлчү сакчылар 
керек. Тагыраак айтканда, бул милдетти пенсиялык жаштагы аялдар эмес, атайын 
үйрөтүлгөн кесипкөй күзөтчүлөр аткарышы керек. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында (КР КЖК 91-б. 3.4.п.) кооптуу мүнөздөгү 
иш-аракети менен коомчулукка өзгөчө коркунуч келтирген психикалык жактан жабыр-
каган жактарды кармоо жайларында күчөтүлгөн жана катуу тартипте байкоого алуу 
каралган. Мындай бөлүмдөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМК та-
рабынан кайтарылышы керек. 

Тилекке каршы, учурда Кыргыз Республикасында бейтап адамдарды катуу тартипте 
кармап, күчөтүлгөн байкоо жүргүзүү режими менен мажбурлап дарылоочу атайын 
багыттагы ооруканалардын коопсуздугун камсыздоо боюнча тиешелүү талапка ылай-
ык жабдылган коргоо тутуму жок. Мажбурлап дарылоо үчүн атайын адистештирилген 
бөлүмдүн жоктугунан улам социалдык эң кооптуу делген оорулууларды соттук-психи-
атриялык экспертизадан өтүп жаткан жактар менен чогуу кармаганга туура келет, бул 
таптакыр жол берилгис көрүнүш. Аталган бөлүм болгону 25 орунга эсептелген, алардан 
10 койканы мажбурлап дарылоого алынган бейтаптар ээлейт, азыркы учурда бөлүм 
ашыгы менен толгон. Буга байланыштуу СИЗОдо кезек күтүү пайда болду. 

Белгилей кетчү жагдай, аталган маселени кароонун жүрүшүндө Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-августундагы № 21-105 протоколдук тапшырмасы 
менен Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине, Кыргыз Респу-
бликасынын Ички иштер министрлигине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу ЖАМК психиатрикалык медициналык мекемелерде коргоо зонасын уюш-
туруу үчүн тиешелүү укуктук-ченемдик актыларга өзгөртүү киргизүү боюнча тапшыр-
ма берген, ошондой эле, бул иш-чараларды өз убагындагы каржылоону камсыздоо 
үчүн Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине толук деталдуу эсептөөлөрдү 
берүү милдеттендирилген. 

Психоневрологиялык социалдык-стационардык мекемелер

Искра айылындагы №1 Токмок психоневрологиялык социалдык-стационардык меке-
меси (эркектер үчүн).

Инспекциялоонун жүрүшүндө имарат жана кошумча имараттар каралбай калганы, 
оңдоп-түзөөгө муктаж экени аныкталды. Бөлмөлөр суук, жылуулук жабдуулары эптеп 
эле жылымык абалда. Пациенттер жылуу кийим кийип жүрүшөт.
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Кошумча имараттар, бөлмөлөр жана эс алуучу бөлмөлөр өтө начар санитардык абал-
да. Шейшептер жок, төшөнчүлөр эски, кир. Төшөнчүлөр абдан эскиргендиктен темир 
пружиналары чыгып калган. Жууркандар жука жана кир. 

Жалпы телевизор көрө турган эс алуучу бөлмөдө жерге төшөлүүчү килемдер жок. Са-
нитардык түйүндөр киши жийиркенерлик абалда. Ашкананын полу бетон боюнча кал-
ган. 

Инспекциялоонун жүрүшүндө пациенттер жылуу кийимдердин жоктугун, чала тоют 
тамактанып күн көрүп жатканын айтып арызданышкан. Ден соолугунун абалы орточо 
бейтаптардын бош убактысын пайдалуу өткөрүү боюнча иш-чаралар каралган эмес. 

2016-жылы суицид болгон – шизофрения менен жабыркаган 60 жаштагы киши кошум-
ча имараттын 4-кабатынан секирип кеткен. 

№2 Токмок психоневрологиялык социалдык-стационардык мекеме (аралаш)Кыргыз Ре-
спубликасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин карамагында турат. 

Социалдык – турмуш тиричилик шарттар

Мекеменин жылдык бюджети – 30 миллион сомду түзөт. Киши башына күнүнө 110 
сомго эсептелген 4 жолку тамак берүү каралган. 

Имарат эски болгондуктан толугу менен оңдоп-түзөөгө муктаж, айлана-чөйрөсү кам 
көрүлгөн эмес. Кошумча имараттарды жылытуу электр кубаты жана катуу отун колдо-
нуу менен жүргүзүлөт (эки ыкма айкалыштырылган).

Имарат 4 корпуска бөлүнгөн. 1-корпус аялдар үчүн (өз алдынча басып жүрө алган), 
2-корпус эркектер үчүн (өз алдынча басып жүрө алган), 3-корпус төшөктө жаткан бей-
таптар үчүн (аралаш), 4-корпус жөрмөлөп жыла алган бейтаптар үчүн (аралаш). 

Инспекциялоонун жүрүшүндө мекемеде пациенттердин тамактануусу үчүн атайын 
адистештирилген ашкана жок экени аныкталды. Ар бир корпуста үстөлү, отургучтары 
жетишпеген кичинекей бөлмөлөр бар. Айрым бейтаптар полдо отуруп тамак ичүүгө 
аргасыз. 

Аталган мекемедеги эң көйгөйлүү көрүнүш – бул мончонун жоктугу. Анткени оорулуу-
лар ал жерде туруктуу жашайт деп айтсак болот. Ар бир корпуста бирден гана жууну-
учу бөлмө бар. Бирок мекеме кызматкерлеринин 199 адамды төрт жуунуучу бөлмөдө 
жуунтуп жетишери шек жаратат. 

Ошондой эле бөлмөлөрдө кичинекей шкафтардын жоктугу, төшөнчүлөрдүн, шейшеп-
тердин, жамынчылардын, жаткан жана жөрмөлөп жүрө алган оорулуулар үчүн жала-
яктардын, жалпы бөлмөлөрдө жана коридорлордо төшөнчү килемдердин жетишсиз-
диги аныкталды. 

Бул мекемедеги социалдык-турмуштук шарттар Кыргыз Республикасынын Соци-
алдык өнүктүрүү министрлиги менен жергиликтүү бийлик органдарынын өзгөчө 
көңүл буруусун талап кылат. Мончо куруу чечимин тез аранын ичинде кабыл алуу 
зарыл. Жергиликтүү бийлик органдары тарабынан туруктуу же бир жолку негизде 
демөөрчүлөрдү тартуу иштери жүргүзүлбөйт. 
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9.3. ПСИХИКАЛЫК ДЕН СООЛУК СИСТЕМАСЫНДАГЫ 
КӨЙГӨЙЛӨРДҮ ЧЕЧҮҮНҮН ЖАНА ЖАКШЫРТУУНУН ЖОЛ-
ДОРУ

Бир гана психиатриялык жардам берүүгө көңүл бурбастан, психикалык ден соолук-
ту сактоо көйгөйлөрүн жөнгө салуучу мыйзамдарды кайра карап чыгуу зарыл. 1999-
жылы кабыл алынган “Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдөгү жарандардын 
укуктарынын кепилдиктери” мыйзамын кайра карап чыгуу зарыл деп эсептейбиз.

Жалпысынан мыйзам өз убагында прогрессивдүү болгон, бирок убакыт өткөнү бул 
мыйзамдын декларативдик мүнөзү, Кыргыз Республикасындагы психикалык жабыр-
каган жактарды бөлүп кармоонун, дискриминациялоонун, катаал мамиленин жана 
мезгилсиз өлүмгө учуроонун булагы болуп калган психиатриялык жардамдын уюшту-
рулган түзүмүн өзгөртүүгө негиз боло алган жок. 

Психиатриялык жардам тууралуу мыйзам бардык зарыл болгон адам укуктарын кам-
тыйт, бирок анда бул укуктарды пайдалануу боюнча процедуралык кепилдиктери жа-
зылган эмес. Мыйзам мамлекет кепилдеген кызматтар боюнча глоссарийди, адистер-
дин формуляры камтыбайт. Психиатриялык жардам жөнүндөгү мыйзам жарандардын 
ден соолугун коргоо жөнүндөгү мыйзам менен айкалышпайт. Бирок эң башкы көйгөй 
мыйзамдын өзү эмес, аны ишке ашырууда болууда. 

Стационардык мекемелердеги оорулууларга кам көрүү милдетин мойнуна ала тур-
ган психикалык ден соолукту сактоонун коомдук кызматтарын өнүктүрүү көйгөйү бар, 
аларга жергиликтүү жамааттан зарыл колдоо жана бюджеттик жана тышкы булактар-
дан каржылоо жетишпейт.

Саламаттыкты сактоо министрлиги 2017-2030 жылдарга карата мамлекеттик мекеме 
аралык программа иштеп чыгып, психикалык жактан жабыркаган жактарга жана алар-
дын үй-бүлөлөрү үчүн далилдерге негизделген саламаттыкты сактоонун комплекстүү 
жана илгерилешкен кызматтарына эркин жетүүнү кепилдеген психикалык ден соолук-
ту коргоо кызматтарын реформалоону жүргүзүүдө.

Учурдагы кырдаалга чындап таасир эте турган иш, бул мамилени өзгөртүү. Бул үчүн 
психикалык ден соолукту сактоо тармагынын кызматкерлерин кайра окутуу, аларга за-
ман талабына ылайык психиатриялык кызмат көрсөтүү тажрыйбаларына үйрөтүү за-
рыл (көп профилдүү командалык иш, пациенттерди башкаруу, психосоциологиялык 
реабилитация).

Ошондой эле, психиатриялык мекемелердеги эскирген жана адамгерчиликсиз систе-
маны жокко чыгарууга жетишүү, тиешелүү мекемелердеги адам укуктарынын сакта-
лышы боюнча кырдаалга туруктуу жана деталдуу мониторинг жүргүзүүгө үгүттөө жана 
ага көмөктөшүү да абдан маанилүү иштерден болуп саналат. 

Биздин мамлекет үчүн абдан зарыл болгон психикалык ден соолукту коргоо жа-
атында реформа жүргүзүүгө жардам берүү үчүн инвестиция керек. Кам көрүүнүн 
альтернативдүү моделдерин жана тутумдарын өнүктүрүү жааты инвестициялык са-
лым салууга муктаж, бирок эң маанилүүсү – психикалык ден соолукту коргоо боюнча 
заманбап кызмат көрсөтүүлөр тууралуу түшүнүк жаратуу жана аны өнүктүрүүдө турат. 
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Кат жүзүндөгү арыздар жана даттануулар

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын атына (Омбудсмен) Токтогул шаарынын 
Кызыл-Туу айылы, Талканбай көчөсү №35 дарегинде жашаган Койчугараева А.Н. (ки-
риш К-978  29.08.2016-жыл), милиция жана прокуратура кызматкерлеринин аракет-
терине карата арыз менен кайрылган. Анда арыз ээси КР КЖК 247-беренеси боюнча 
кылмыш жасоого айыпталып жаткан  бир тууганы Б.К карата жүрүп жаткан сот процес-
сине катышкан Жалал-Абад облусунун райондук прокурору А.Кадыралиев тарабынан  
эч негизсиз түрдө кошумча соттук-психиатриялык экспертиза жүргүзүү тууралуу өтүнүч 
кат киргизүүсүнө нааразылык билдирип, ошондой эле, айыпталуучунун Токтогул рай-
ондук ИИБ Убактылуу кармоо жайында мыйзамсыз камалып турганын жазган. 

Арызды кароонун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмен) 
тарабынан Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун жана Кыргыз Республика-
сынын саламаттыкты сактоо министринин атына кат жөнөтүлгөн. 

Жалал-Абад облусунун прокуратурасы тарабынан 2016-жылдын 25-августунда 
жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча соттолуучу Б.К Токтогул райондук 
ИИБ Убактылуу кармоо жайында аныкталган мөөнөттөн ашыкча камоо жана укукта-
рын бузуу фактылары боюнча  Жалал-Абад облустук ички иштер башкармасынын баш-
чысына сунуштама чыгарылган. 

2016-жылдын 26-августунан 16-сентябрга чейин КР Башкы прокуратурасынын кызмат-
тык иликтөөлөр бөлүмү тарабынан текшерүү жүргүзүлгөн.  

Бул текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен КР Башкы прокуратурасынын Кызматтык 
иликтөөлөр бөлүмүнүн өзгөчө иштер боюнча тергөөчүсү С.Жантаев тарабынан КР КЖК 
28-беренесинин 1-б. 2.п. негизинде А.Койчугараеванын арызы боюнча Токтогул рай-
онунун прокурорунун жардамчысы А.Кадыралиев тарабынан опузалап 1000 доллар 
талап кылуу фактысы боюнча жана Токтогул райондук ИИБ Убактылуу кармоо жайын-
да белгиленген мөөнөттөн ашыкча кармоо жана адам укугун бузуу фактылары боюн-
ча алардын аракеттеринде кылмыш курамынын жоктугунан кылмыш ишин козгоодон 
баш тартылган.

ТЫЯНАК

Сот тутуму тарабынан соттук чечимдер убагында чыгарылбагандыктан кармалгандар 
бир жылдап түшүнүксүз абалда камакта жатып калууда. 

Прокурорлор тарабынан кармоолордун жана кишилерди камакта кармоо шарттары-
нын мыйзамдуулугун сактоону көзөмөлдөө жана инспекциялоо иштери жетишсиз 
жүргүзүлүп жатат, анын жыйынтыгында көптөгөн ИВС/СИЗО күнөөсү далилденбеген 
же айыбы камакка алууга туура келбеген жарандарга ашыгы менен толуп калган.

Ыйгарым укуктарга, ресурстарга ээ жана жоопкерчиликтүү жергиликтүү бийликтер 
жана райондук администрациялар өз аймагындагы кырдаалга көӊүл бурбайт, ичүүчү 
суу менен камсыздоого аракеттер жасалбай, анча чоң эмес мончону да кура алышкан 
эмес



269

Кызыл-Жар айылындагы ооруканада топтолгон көйгөйлөр жана карама-каршылыктар 
жергиликтүү бийликтин, бир канча ыйгарым укуктуу мекемелердин аракетсиздиги-
нен жана КР Жогорку Кеӊешинин мамлекеттик кайтарууга муктаж болгон объектилер 
жөнүндөгү токтомуна соттолгондор үчүн психиатриялык стационарларды кошууну уну-
туп калган мыйзам чыгаруучулардын чала ишинен улам жаралган. Ал эми чечүүлүүсү 
толук мүмкүн болгон кырдаал ондогон жылдардан бери эч өзгөрбөй сакталып келет. 

Сунуштамалар:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

•Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан иштелип 
чыга турган психикалык жактан жабыркаган жактар жана алардын үй-бүлөлөрү үчүн 
далилдерге негизделген саламаттыкты сактоонун комплекстүү жана илгерилешкен 
кызматтарына эркин жетүүнү кепилдеген психикалык ден соолукту сактоо кызматта-
рын реформалоо боюнча мекемелер аралык мамлекеттик программаны колдоо жана 
аны ишке ашырууга зарыл чараларды кабыл алуусу керек;

•Өкмөткө психикалык ден соолукту коргоонун далилдерге негизделген саламаттыкты 
сактоонун комплекстүү жана илгерилешкен кызматтарына жетүүнү кепилдеген психи-
калык ден соолукту сактоо жөнүндө жаӊы мыйзам иштеп чыгуусу зарыл; 

•Өкмөт Кызыл-Жар айылындагы республикалык психиатриялык ооруканасындагы 
соттук-психиатриялык экспертиза бөлүмүн Ош же Жалал-Абад шаарларына, ал эми 
Чым-Коргон айылындагы бөлүмдү Бишкек же Токмок шаарларындагы мурдагы кургак 
учук ооруканаларынын бошоп жаткан имараттарына же өзүнчө имараты бар жаӊы СИ-
ЗОго которуусу керек. 

• Адам укугунун эл аралык стандарттарына ылайык, Ош шаарындагы СИЗО базасында 
20 орунга эсептелген эксперттик бөлүмдү жайгаштыруу, соттук экспертизанын сотко 
чейинки этабындагы эӊ маанилүү тапшырмасы. 

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине

Психиатриалык мекемелердеги өлүмдөрдүн себептерине дыкат анализ жүргүзүүсү ке-
рек жана ар бир өлүм учурларын иликтөөнүн катуу тартибин киргизүүсү зарыл; 

Кыргыз Республикасынын Милдеттүү медициналык камсыздан-
дыруу фондуна 

Психикасы жабыркаган жактардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө көрсөтүлүүчү 
кызматтардын коопсуздугун, сапатын жана натыйжалуулугун кепилдеген каржы-
лоонунун акыркы натыйжага негизделген жаӊы ыкмаларын иштеп чыгып, ошондой 
эле, психиатриялык мекемелерде кармалган жактардын өлүмгө учуроосуна көзөмөл 
киргизүү зарыл.
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Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине жана Кыргыз Респу-
бликасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМК кызматына 

Күзөт жана медициналык кызмат көрсөтүү милдеттерин так бөлүп берүү керек, имарат 
аймагын кайтаруунун ЖАМК камсыздашы зарыл, ал эми Саламаттыкты сактоо минис-
трлиги бөлүмдөгү ички медициналык маселелерди чечүүсү керек.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мекемелерге, Финансы министрлигине, 
Саламаттыкты сактоо министрлигине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ка-
раштуу ЖАМКга 

Ички мыйзамдарды карап чыгуусу зарыл жана психиатриялык ооруканаларга күзөт зо-
наларын уюштуруу боюнча тиешелүү укуктук-ченемдик актыларга өзгөртүүлөрдү жана 
оӊдоолорду киргизүү тапшырылсын.

Өкмөткө жана ага караштуу министрликтерге (Саламаттыкты сактоо министрлиги, Фи-
нансы министрлиги, ЖАМК.)

• Жалал-Абад шаарындагы камакка алынган жактар үчүн 25 орундуу куралчан 
күзөтчүлөр кайтарган эксперттик бөлүм уюштуруусу керек. 

•Ошондой эле жогоруда айтылган бөлүмдү керектүү инвентарь менен жабдып, кооп-
суздукту сактоонун электрондук тутумун орнотуусу керек. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКга 

Күчү менен эксперттик бөлүмдөрдү жана мажбурлап дарылоо бөлүмдөрүн кайтарууну 
уюштуруу маселесин чечүү зарыл. 

Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине

•Психоневрологиялык Социалдык-стационардык мекемелердеги кызмат алуучуларга 
майыптыгы боюнча жөлөкпул төлөтүп берүү тууралуу КР Өкмөтүнө кайрылуусу керек

Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүктүрүү министрлиги жана Токмок шаарынын 
мэри эң кыска убакыт ичинде Токмоктогу №2 мекемеге мончо жана ашкана салуу ма-
селесин карап көрүшсүн.

•Инспекциялоонун жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүктүрүү 
министрлигине №1 Токмок психоневрологиялык социалдык-стационардык мекемеси-
нин жетекчилеринин мындан аркы кызмат абалын карап көрүү сунушталсын. 

ДОКЛАДДЫН АЛКАГЫНДАГЫ ЖАЛПЫ СУНУШТАМАЛАР

Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен, адамдын жана жарандын укуктары менен 
эркиндиктерин коргоону күчөтүү жана камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республи-
касынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) тиешелүү мамлекеттик бийлик органдарына, 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына 
төмөнкү чараларды кабыл алуу үчүн бир катар сунуштарды берет:
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Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине

1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Т.И. Икрамов тарабынан 
демилгеленген (эс алуу жана тамактануу үчүн (жумуш учурундагы (алмаштыруу) тыны-
гуу мөөнөтүнө кошумча убакыт киргизүүгө байланышкан) «Кыргыз Республикасынын 
Эмгек кодексине толуктоолорду киргизүү жөнүндө» КРнын мыйзам долбоору (же ушу-
га окшош мыйзам долбоору) кабыл алынбасын.

2. Коомдук жана коммуналдык муктаждыктар үчүн чектеш жер участокторун алып 
коюуну мыйзамдаштырган 2016-жылыдын 22-июнунда Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Кеңеши тарабынан экинчи окууда кабыл алынган «Жерди пайдалануу 
чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору Конституциянын ченемдерине карама-каршы 
келген себептер боюнча такыр кабыл алынбасын.

3. «Баатыр эне» орденинин статусу жөнүндө” КРнын Мыйзамынын 2-беренеси 
төмөнкүдөй мазмундагы төртүнчү абзац менен толукталсын: «алган жарадарлыктан, 
мертинүүгө учуроодон же ооруга чалдыгуунун кесепетинен эрезеге жеткен куракта 
каза болгондор”.

4. Пенсия жаш курагына жете элек «Мать-героиня» же «Баатыр эне» ордени менен 
сыйлангандарга бир миң сом өлчөмүндө ай сайын берилүүчү акчалай төлөмдөрдү 
берүү мүмкүнчүлүгүн караган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдери-
не тиешелүү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин.

5. «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө (Кыргыз Республикасынын Салык кодексине, «Кыргыз Республикасындагы 
жөлөкпулдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы Кыргыз Республикасы-
нын Президентинин пикирин эске алуу менен, макулдашылган түрүн иштеп чыгуу үчүн 
макулдашуу тобу түзүлсүн.

6. Кылмыш-жаза кодексинин 74, 132 жана 133-беренелерине жашы жете элек 
өспүрүмдөрдүн (жашы аз) жыныстык кол тийбестигине каршы кылмыш жасагандар-
га карата кылмыш санкцияларын күчөтүүгө байланышкан кылмыш-жазанын өлчөмү 
белгиленип, биздин берген сунуштар менен сын-пикирлер эске алынып киргизилсин.

7. Кыргыз Республикасынын Үй-бүлө кодексинин 14-беренеси (Кыргыз Республикасы-
нын Жарандык кодексинин 2-беренесинин 6-бөлүгүндө белгиленген эрежелерди эске 
алуу менен) Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 62-беренесине ылайык 
келтирилсин.

8. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси 252-1-берене менен толуктал-
сын жана 111, 112, 253, 255-беренелери, ошондой эле, 265, 267-берененин 1-бөлүгү 
соттук териштирүүлөрдүн үзгүлтүксүздүгү, соттор тарабынан иштерди акылга сыяр-
лык мөөнөттөрдө кароо жөнүндө талаптар жана соттор тарабынан камакта кармоо 
мөөнөттөрүн узартуунун негиздүүлүгүнө баа берүү жол-жоболорун белгилөө; ошон-
дой эле соттун жүйөөлүү токтомунун (соттун аныктамасынын) негизинде соттолгон-
дорду ар бир эки ай камакта кармоо мөөнөтүн узартуунун зарылдыгы тууралуу талап-
тарын бекитүү бөлүгүнө толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин.

9. Кыргыз Республикасынын «Терроризмге каршы аракеттенүү жөнүндө» Мыйзамы-
нын 37-беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи абзацына “саноого жетиштүү негиздер бол-
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гон” деген сөздөр “ага жетиштүү далилдер болгон” деген сөздөр менен алмаштырыл-
сын, андан кийинкиси текст боюнча.

10. Төмөнкү жол-жоболорду эске алуу менен жетиштүү турак-жайга болгон укуктун 
кепилдигинин тегерегиндеги эл аралык стандарттардын талаптарына турак-жайдан 
көчүрүп салуу процедураларын шайкеш келтирүүнү камсыз кылуу максатында Жаран-
дык Кодекске «Сот аткаруучулардын статусу жана акаруучулук өндүрүшү» жөнүндө 
Мыйзамга, Турак-жай Кодексине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

- альтернативдүү түрдө көчүрүп салуу варианттары боюнча, көчүрүп чыгарып салуу 
жана башка жерге көчүрүү зарылдыгы жөнүндө ага ылайык жол-жоболорду уюштуруу 
жөнүндө жабыр тарткан жактар менен кеңешүү боюнча жергиликтүү бийлик органда-
рына милдеттерди тагуу;

- жер же турак-жайды альтернативдүү колдонуунун максаты жөнүндө жана пландал-
ган көчүрүү туурасында баардык жабырлануучу жактарга убагында маалымдоо;

- көчүрүү боюнча көрсөтүлгөн күнгө чейин баардык жабырлануучу жактарга туура 
жана негиздүү билдирүү;

- көчүрүү маалында мамлекеттик жооптуу кызматкерлер же алардын өкүлдөрүнүн ка-
тышуусу;

- көчүрүүнү ишке ашырган бардык жактардын өздүгөн күбөлөндүргөн күбөлүгүнүн бо-
луусу;

- эгерде көчүрүлгөн жактардын макулдугу жок болсо, бузук аба-ырайынын шартында 
же түнкү убакытта көчүрүүгө жол бербөө;

- өз укуктарын кайтаруу жөнүндө сотторго кайрылуу үчүн укуктук жардамга муктаж 
болгон жактарга мүмкүнчүлүккө жараша жардам берүүнү камсыз кылуу.

11. Өз алдынча курулган курулуштарды бузуу жөнүндө соттун чечиминин ыкчам 
бөлүгүнүн мазмунун конкреттештирүү боюнча Жарандык процессуалдык Кодекске 
өзгөртүүлөр киргизилсин. Көчүрүп салуу жана курулуштуу бузуу жөнүндө чечимден 
тышкары соттор үчүн элдин көчүп кетүүсүн белгилеген так мөөнөттү аныктоо талабын 
коюу керек. Көчүрүп салуунун төмөнкү жеткиликтүү мөөнөтүн (30 күндөн аз эмес) 
коюу зарыл.

17. КЖК жана ЖПК судьялардан баш тартуу боюнча арыздарды чечүүнүн тартиби ту-
уралуу ченемдерге, судьядан баш тартуу боюнча сот аныктамаларын жогору турган 
соттук инстанцияларга даттануу механизмин жана судьялардан баш тартуу иштерин 
сот төрагасынын кароосуна берүүнү киргизүү боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү.

18. Соттордун күчүнө кирген чечимдерин аткарбагандыгы үчүн жазаны күчөтүүчү Кыр-
гыз Республикасынын КЖКнын ченемдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү. 

19. Кыргыз Республикасынын “Аткаруу өндүрүшү жана соттук аткаруучулардын статусу 
жөнүндө” Мыйзамына карызкорлордон мажбурлап өндүрүп алууну жүргүзүү боюнча 
соттук аткаруучулардын ыйгарым укуктарын көбөйтүүчү ченемдерине өзгөртүүлөрдү 
киргизүү.

20. Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларына Судьялар кеӊешинин 
коллегиалдык органдарына түзүмдүк өзгөртүүлөрдү киргизүүнү караган тиешелүү 
өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү (соттордун дисциплинардык жоопкерчилик ма-
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селесин караган ыйгарым укуктуу орган), ал өзгөртүүлөр менен мындай коллегиалдык 
органдардын курамына мамлекеттик бийликтин мыйзам чыгаруу жана аткаруу бута-
гынын тиешелүү эксперттерди киргизүү талапка ылайык келет.

Биздин көз караш боюнча, мыйзам түрүндөгү мындай өзгөртүүлөр соттордун дис-
циплинардык жоопкерчилигине, же тактап айтканда алардын иш аракеттерине же 
аракетсиздигине байланышкан маселелер боюнча келип түшкөн кайрылууларды бир 
кыйла адилетүү жана калыс кароону камсыздоого мүмкүнчүлүк берет.

21. Кыргыз Республикасынын «Соттордун макамы жөнүндөгү» конституциялык мый-
замынын 29-беренесинин 4-бөлүгүнө тиешелүү өзгөртүүлөрү жана толуктоолорду 
төмөндө баяндалган редакцияда киргизүүнү карап көрүүнү сунуштайбыз: “4. Соттор 
кеӊеши дисциплинардык өндүрүштүн алкагында түзүлгөн маалымкаттарды кароо-
нун жыйынтыктары боюнча маалымкат келип түшкөн убакыттан 14 күндөн кеч эмес 
мөөнөттө ушул конституциялык мыйзамдын 28-беренесинде каралган чечимдердин 
бирин кабыл алат, же болбосо соттун аракетинде дисциплинардык тартип бузуу жок-
тугуна байланыштуу дисциплинардык өндүрүштөн кыскартуу жөнүндө чечим кабыл 
алат. 

Сотторго карата түшкөн арыздарды, аныктамаларды жана жеке аныктамаларды Сот-
тор кеӊешинде кароонун жалпы мөөнөтү (кызматтык иликтөөнүн мөөнөтүн кошкон-
до) тиешелүү чечим кабыл алынууга жана кайрылган тараптар анын көчүрмөсү менен 
камсыз болууга тийиш болгон төрт ай мөөнөттөн ашып кетиши мүмкүн эмес. 

21. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттык топтор тарабынан де-
милгеленген Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан коргоо боюнча мыйзам долбоорлорунун 
пакети кабыл алынсын. 

22. Кыргыз Республикасынын ЖПК 251-беренесине сотко кылмыш ишин проркурорго 
кайтарып берүүгө укук берген тиешелүү өзгөртүү киргизүү зарыл, бул проркуратура 
органдарынын жабырлануучуларды, күбөлөрдү жана башка соттук процесстин каты-
шуучуларын соттук отурумга катышуусун камсыздоо боюнча өз милдеттерине бир 
кыйла жоопкерчиликтүү мамиле кылышына мүмкүндүк берет.

23.Айрым жоопкерчиликтүү мамлекеттик жактардын күнөөсүнөн улам соттук 
териштирүүлөр создуктурулса, анын ичинде соттук өндүрүш улам-улам кийинкиге жыл-
дырылса, соттук процесске келбей коюулар болсо, тараптардын сотко келүүчүлөрдүн 
катышуусу камсыздалбаса тиешелүү мыйзамдык негизде администрациялык жазалоо 
ченемин киргизүү зарыл.

24.2016-жылдын 22-декабрында кабыл алынган Жазык-аткаруу кодексининин жаңы 
редакциясынын 43-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна “Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысы (Омбудсмени)” деген сөздөрдөн кийин “(анын орун басарлары), ошон-
дой эле Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын ыйгарым 
укуктуу кызматкерлери”, деген сөздөр менен толукталсын.

25.Кыргыз Республикасынын ЖАКнин 43-беренесинин 2-бөлүгүнүн экинчи сүйлөмү 
төмөнкүдөй редакцияда берилсин:

“Түзөтүү мекемелерине кино-, сүрөт-, видео жабдууларды алып кирүүгө жана алар-
ды колдонууга Кыргыз Республикасынын Президенти, Кыргыз Республикасынын пре-
мьер-министри, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары, Кыр-
гыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) ошондой эле, ушул берененин 
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1-бөлүгүнүн 2-4-пункттарында көрсөтүлгөн адамдары тарабынан атайын уруксаты жок 
жүргүзүлөт”.

26. Жашаган жери боюнча каттоонун жоктугу үчүн административдик жоопкерчиликти 
алып салуу.

27. Коомдук мааниге ээ объекттер үчүн каралган жерлерге же ден-соолукка жана 
өмүргө коркунучтуу аймактарга өз алдынча курулуш кургандарга укук коргоо органда-
рынын кийлигишүүсү менен профилактика өткөрүүгө жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 
органдарын милдеттендирип, Турак-жай Кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү. Курулуш-
ту токтотуу зарылдыгы жана курулуш жүргүзүп жаткан жактарга саламаттык үчүн за-
лакалар (кооптуу зоналарда курулуш жүргүзүү учурларында) жана укуктук залакалар 
жөнүндө жолдонгон кат түрүндөгү эскертүүлөрдүн, маалымдоолордун процедурала-
рын аныктоо.

28. Санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл органдарына ден-соолукка кооптуу зо-
наларга курулуш жүргүзүп жаткан жактарга ден-соолукка болгон тобокелчилик жана 
залакалар боюнча кат жүзүндө маалымдоо милдетин тагып, «Коомдук саламаттыкты 
сактоо жөнүндөгү» Мыйзамга өзгөртүү киргизүү.

29. Турак-жай Кодексинде жарандарды көчүрүү убагында жана көчүрүүгө чейин болу-
учу кепилдикти белгилөө менен турак-жайдан көчүрүүнүн тартибин көрсөтүү зарыл. 
Атап айтканда, бузук аба-ырайынын шартында, кечки же түнкү убакытта көчүрүүгө 
тыюу салууну киргизүү керек жана көчүрүү убагында ички иштер органдарынын кыз-
маткерлеринин, медицина кызматкерлеринин, эгерде көчүрүү жашы жете электердин 
кызыкчылыгына жана укугуна тиешелүү болсо, балдарды коргоо боюнча ыйгарым 
укуктуу органдардын аймактык бөлүмүнүн өкүлдөрүнүн катышуу талабын киргизүү.

30. Үй-жайсыз калууну жоюу максатында, Турак-жай Кодексиндеги үй-бүлөнү коргоо-
догу кошумча кепилдиктерди кайра кароо жана турак-жайга болгон укукту камсыздоо 
керек, үй-бүлөнүн жашай турган башка жери жок болсо турак-жайды бузуу жөнүндө сөз 
болгон учурда убактылуу жашап туруу үчүн турак-жай фондунан мыйзамга ылайыктап 
же башка альтернативдүү жол менен турак-жай берсе болот. Убактылуу жашап туруу 
үчүн үй берүү жана колдонуунун минималдуу мөөнөтүн (узартуу мөөнөтүн чектөө ме-
нен 6 айдан кем эмес), ошондой эле мындай үй-бүлөлөрдө ишке жарамдууларын жу-
мушка орноштуруу маселелерин чечүүдө социалдык кызматтардын колдоосун жана 
балдарды, майыптарды, кары-картаңдарды коргоону камсыз кылуу процедураларын 
аныктоо зарыл. Ошондой эле мамлекет тарабынан каралган кепилдиктен кыянаттык 
менен пайдалануу мүмкүнчүлүктөрүн жок кылуу үчүн, акыркы үч жылдагы кыймылсыз 
мүлк менен болгон бүтүмдөрдүн жүргүзүлүшүн кароо зарыл. 

31. Көчүрүүнүн убактысы жана күнү боюнча минималдуу уруксат мөөнөтүн жана эгер 
көчүрүү жашы жете элек балдарга, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, 
эмгекке жарамсыз кары жарандарга таасирин тийгизсе, көчүрүүнү үч айга чейинки 
мөөнөткө чейин кечиктирүүнү жөндөө менен «Сот аткаруучулардын статусу жана ат-
каруу өндүрүшү жөнүндө» мыйзамга өзгөртүү киргизүү керек. Көрсөтүлгөн кепилдик-
тер кандай мүнөздөгү көчүрүү иштери болбосун, көчүрүүнүн коомдун социалдык жана 
экономикалык абалына тийгизген маанисине байланыштуу иштеши керек.

32. КРнын колдонуудагы мыйзамдарынын анын ичинде “Массалык маалымат кара-
жаттары жөнүндө” талаптарына соттук практикалардын ага дал келбеген жактарын 
алып салуу маселесин кароо. 
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33.КРнын Жазык-аткаруу кодексине жана «Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудур-
ган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шартта-
ры жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына УКЖ, ИИБ, ТИЗО, жана ЖАМКда 
чоңдор менен жашы жете электерди бир камерада чогуу кармоого болбойт экендиги-
не байланышкан толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин.

34.КРнын Жазык-аткаруу кодексине «Ыкчам-иликтөө иши жөнүндө» Кыргыз Республи-
касынын Мыйзамында адамдын кылмышка катыштыгы бар экендиги текшериле элек 
учурда, ыкчам-иликтөө иши жүргүзүлүп жаткан «сүйлөшүү», «сурамжылоо» учурунда 
жактоочунун катышуусу каралсын.

35.Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган 
мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы күрөшүүгө багытталган укуктук, админи-
стративдик сот жана башка мыйзамдар мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын жана жарандардын күч-аракеттери бириктирилип 
чогуу талкуулап, комплекстик иш чаралар ишке ашырылсын.

36. Аскерге чакырылуучуга чакырууну берүүдө мөөнөтүн көрсөтүү менен мыйзамдар-
га толуктоолор киргизилсин.

37. Мыйзамдардагы “чакыруу күнү”, “изилдөө мезгили” деген сөздөргө тактоолор 
киргизилсин.

38. Мыйзамдарга “укуктары жана милдеттери”, “чакырууга чейинки укуктары” деген 
бөлүмдөр киргизилсин. 

Аскерге алууда чакыруунун жол-жоболорун тийиштүү жүргүзбөгөндүгү үчүн мамле-
кеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
жоопкерчилигин бекитсин.

39. Бөгөт коюу чарасын тандоодо камакка алуу түрүндө белгилөөнүн эрежесин, тарти-
бин жана жүрүшүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдерине жана 
адам укугу боюнча эл аралык стандарттарга ылайык өркүндөтүү.

40. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 33-бөлүмүндө карал-
ган соттук териштирүүлөрдүн жалпы шартынын тизмесин соттук териштирүүлөрдүн 
үзгүлтүксүз жүргүзүүнүн зарылдыгы жөнүндө жана соттордон иштерди акылга сыяр-
лык мөөнөт ичинде кароону талап кылган жоболор менен толуктоо.

41. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 267-беренесинин ченем-
дерине соттолуучуну камакта кармоо мөөнөтүн ар бир 2 айга (эки) узартууну соттор-
дун жүйөлүү токтомунун негизинде (судьянын аныктамасы боюнча) жүзөгө ашыруу 
тууралуу жобонун зарылдыгын карап көрүү.

42. Бардык адамдар үчүн жеткиликтүү болгон аткаруу өндүрүшү боюнча Бирдиктүү ма-
алыматтар базасын түзүү.

43. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жөнүндө Конвенцияны ратифика-
циялоо.

44. Турак-жай курулуштары чөйрөсүндөгү баардык иштелип жаткан саясатты жетиштүү 
турак-жайга болгон укукту ишке ашыруу боюнча эл аралык милдеттенмелерди аткаруу 
көз карашында кароо. 

45. Майыптапрдын укуктары жөнүндө Конвенцияны ратификациялоону кароо.
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Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө

1. Кодулоого каршы блокту камтыган кризистик борборлорго мамлекеттик стандартка 
ылайык кызмат көрсөтүү маселесин иштеп чыксын жана кабыл алсын. 

2. Адам укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышына, анын ичинде тынч чогу-
луш эркиндигине укуктардын сакталышына такай мониторинг жүргүзүү. 

3. Укуктар жана эркиндиктер жөнүндө коомчулукту кеңири маалымдоону камсыздоо, 
адамдардын укуктары жана эркиндиктери боюнча мамлекеттик органдардын жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлерин ар дайым окутууну 
уюштуруу боюнча чараларды көрүү.

4. Калктын аялуу катмарларын (ДСМЧ адамдар, аз камсыз болгон балалуу үй-бүлөлөр, 
мектеп-интернаттарынын бүтүрүүчүлөрү ж.б.) жеткиликтүү турак-жай менен камсыз 
кылуу максатында белгилүү бир чектелген убакытта (мисалы, жумушка орношуу учур-
ларында) ижара акысынын бир бөлүгүн субсудия түрүндө мамлекеттик колдоонун 
мүмкүнчүлүктөрүн кароо.

5. Жеткиликтүү турак-жай стратегиясына жашоочулар үчүн адекваттуу жана заманбап 
кызмат топтомдорун (күзөт, өрт коопсуздугу менен камсыз кылуу, почта кызматы-
нын жеткиликтүүлүгү, кир жуу ж.б. кызматтар) камсыздоо менен ар кандай менчик 
түрүндөгү акы төлөнүүчү жатаканаларды өнүктүрүүнү киргизүү.

6. Жумушчу тобун түзүп жана мыйзамсыз жеке турак-жай куруп жашап жаткан жаңы 
конуштардын жашоочуларын көчүрүүнү, эгер ал турак-жай үй-бүлөнүн баш калкалаар 
жалгыз жайы болсо, башка жаңы жашоо ордуна которуштуруу планын иштеп чыгуу. 
Көчүрүү процедураларындагы эң жакшы практика жана багыт катары Азия өнүктүрүү 
банкынын колдоосу менен «ЦАРЭС 1 транспорттук коридору (Бишкек-Торугарт)» дол-
боорун өнүктүрүү максатында Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 26-июлундагы 
№306-р Буйругун колдонуу.

7.Жеке менчик каттоого байлоону алып салуу менен жашаган жери боюнча каттоо си-
стемасын карап чыгуу, каттоонун бирдиктүү маалымат базасын түзүү жана социалдык 
кызматтарды жакшыртуу үчүн жарандардын өзүнүн каалоосу менен анын жашап жат-
кан жерине каттоо жана аны мамлекеттик бюджеттен максаттуу каржылоо (каражат 
адамдын анык жашап жаткан жерине карап бөлүштүрүлөт). Мыйзамдардын ченемде-
рине өзгөртүү киргизүү боюнча тиешелүү сунуштарды Жогорку Кеңештин кароосуна 
киргизүү.

8. Тажикстан Республикасынын Мургаб районунан Ош облусунун Кара-Суу районунун 
Мады айылына көчүп келген этникалык кыргыздарга турак жай куруу үчүн жер тилке-
лерин бөлүп берүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буга чейинки чечим-
дерин кайра карап чыгуу.

9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Ош облусунун Алай районунун Сары-Могол ай-
ылындагы этникалык кыргыздарга Тажикстандын Тоолуу-Бадахшан автономдуу обла-
стынын Мургаб району убактылуу пайдаланып жаткан Кыргыз Республикасынын же-
ринен жер үлүшүн бөлүп берүү маселесин карап чыгуу.

10. Баткен облусундагы Бүргөндүдөгү жер иштетүүгө жараса, турак-жай куруу үчүн эт-
никалык кыргыздарга бөлүштүрүү маселесин карап чыгуу.
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11. Этникалык кайрылман-кыргыздарды жайгаштыруудагы негизги иш-чараларды 
камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө.

12. Кыргыз Республикасына көчүп келген этникалык кыргыздарды статистикалык эсеп-
ке алуу үчүн тиешелүү индикаторлорду иштеп чыгуу.

13. Этникалык кыргыздарга турак-жай үчүн, жок дегенде кургак же түшүм берүүлүгү аз 
жерден болсо да жер тилкелерин берүү механизмин аныктоо.

14. Этникалык кыргыздарга Кыргыз Республикасынын жарандыгын өз мөөнөтүндө 
алуу тартибин күчөтүү.

15. Медициналык-социалдык тобокел топторуна контрацептикалык каражаттарды 
мамлекеттик сатып алуу маселесин карап көрүү. Контрацептикалык каражаттарды 
мамлекеттик бюджеттин жана саламаттыкты сактоо уюмдарынын алгачкы медицина-
лык-санитардык жардамы үчүн белгиленген ММКФ каражаттарынын эсебинен сатып 
алуу механизмин иштеп чыгуу жана камсыздоо. 

16. Төрөгөн энелерге керектүү гигиеналык каражаттарды сатып алуу үчүн мамлекеттик 
бюджеттен кошумча каражаттарды бөлүп берүү мүмкүнчүлүгүн караштыруу.

17. Өз жанын өзү кыюу фактыларына өзгөчө көңүл буруу жана өзүн-өзү өлтүрүүнү 
четтетүү боюнча улуттук программаны иштеп чыгуу, алар жергиликтүү деңгээлде ар 
бир конкреттүү региондо, калк арасында өзүн-өзү өлтүрүү жана өз жанын өзү кыюу 
көйгөйлөрүнүн алдын алуу долбоорлору жана чаралары ишке ашууга тийиш.

18. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана ЖАМКнын Кайтаруу жана конвоирлөө 
боюнча департаментинин аскер кызматчыларын турак-жай менен камсыз кылуу 
жөнүндө маселени кароо.

19. Аскерге чакыруу пункттарын медициналык жабдуулар жана инвентарлар менен 
камсыз кылуу программасын иштеп чыгуу.

20. Медициналык комиссиянын иши учурунда ашык иштеген иши үчүн дарыгер-ади-
стерге кошумча акы төлөп берүү программасын иштеп чысын.

21.Улуттук мыйзамдарды Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакты-
нын ченемдерине ылайык келтирүү. 

22.Соттук териштирүүлөрдүн акылга сыярлык мөөнөтүн камсыздоо максатында 
“Сот өндүрүшүндөгү акылга сыярлык мөөнөткө укуктун бузулушун компенсациялоо 
жөнүндө же соттук актынын акылга сыярлык мөөнөттө аткарылышына болгон укук” 
мыйзам долбоорун иштеп чыгуу. 

23.ЖАМК мекемелерин камактагыларды конвоирлөө үчүн 10-15 орундуу атайын авто-
унаа менен камсыздоо.

24. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан иштелип 
чыга турган психикалык жактан жабыркаган жактар жана алардын үй-бүлөлөрү үчүн 
далилдерге негизделген саламаттыкты сактоонун комплекстүү жана илгерилешкен 
кызматтарына эркин жетүүнү кепилдеген психикалык ден соолукту сактоо кызматта-
рын реформалоо боюнча мекемелер аралык мамлекеттик программаны колдоо жана 
аны ишке ашырууга зарыл чараларды кабыл алуусу керек.
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25. Психикалык ден соолукту коргоонун далилдерге негизделген саламаттыкты сакто-
онун комплекстүү жана илгерилешкен кызматтарына жетүүнү кепилдеген психикалык 
ден соолукту сактоо жөнүндө жаӊы мыйзам иштеп чыгуусу зарыл. 

27. Кызыл-Жар айылындагы республикалык психиатриялык ооруканасындагы сот-
тук-психиатриялык экспертиза бөлүмүн Ош же Жалал-Абад шаарларына, ал эми Чым-
Коргон айылындагы бөлүмдү Бишкек же Токмок шаарларындагы мурдагы кургак учук 
ооруканаларынын бошоп жаткан имараттарына же өзүнчө имараты бар жаӊы ТИЗОго 
которуусу керек. 

28. Адам укугунун эл аралык стандарттарына ылайык, Ош шаарындагы ТИЗО базасын-
да 20 орунга эсептелген эксперттик бөлүмдү жайгаштыруу, соттук экспертизанын сотко 
чейинки этабындагы эӊ маанилүү тапшырмасы.

29. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКнын күчү менен эксперттик 
күзөт бөлүмдөрүн жана мажбурлап дарылоо бөлүмдөрүн уюштурууну чечүү.

30. Психиатиялык ооруканаларда күзөттөрдү уюштуруу боюнча, тиешелүү укуктук ак-
тыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү үчүн ички мыйзамдарды карап чыгуу. 

31. 14 жашка чейинки жаш балдарга карата ден соолугуна жана жыныстык кол тийбе-
стигине карата кылмыш жасаган учурда, кылмыштын оордугуна карабастан, мындай 
ченемдерди колдонбоо жөнүндө КР ЖПКнын 28-беренесинин 1-бөлүгүнүн 12-пункту-
на өзгөртүүлөрдү киргизүү.

32. Турак-жай кодексине ылайык, Калкытын аялуу топторундагы ден соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга турак-жай куруунун тартибин жөнгө салуучу бир 
катар буйрутма актыларды иштеп чыгуу жана кабыл алуу. 

33. Мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн, жарандык коом менен эл аралык уюм-
дардын эксперттеринен турган БУУнун Адам укуктары боюнча Комитеттин чечимде-
рин имплементациялоо механизмдерин иштетүү боюнча жумушчу топ түзүлсүн жана 
тиешелүү мыйзам долбоору иштелип чыксын. 

34. Баардык орто жана жогорку окуу жайларында балдардын жашоодогу коопсуздук 
эрежелерин жана балдардын зордук-зомбулукка кабылуусун минималдаштыруучу 
окуу программасын мамлекеттик деңгээлде иштеп чыгуу жана киргизүү. 

35. КРнын бардык аймактарында балдарга жардам берүү кабинеттерин жана борбор-
лорун түзүү 2015-2017-жылдарга карата социалдык өнүктүрүү мамлекеттик програм-
масынын стратегиясын ишке ашыруу механизмин иштеп чыгуу. 

36. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан коргоо боюнча ишмердүүлүктү ишке ашыруучу ый-
гарым укуктуу органды аныктоо. 

37. Үй-бүлөдөгү зомбулуктан коргоо боюнча иш-чараларды жүзөгө ашыруучу ыйгарым 
укуктуу органды аныктоо. Ошол эле учурда жогоруда аталган мыйзам долбоору кабыл 
алынгандан кийин аны ишке ашыруу үчүн бюджеттен акча каражатын бөлүштүрүү.

38. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112, КР ИИМ түз 
байланышы боюнча үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулукка дуушар болгондордун ча-
лууларын кабыл алуу системасын жогорулатуу.

39. Жапа чеккендерге тез жардам берүү максатында тийиштүү мамлекеттик органдар 
менен атайын байланыш жол-жобосун аныктоо.
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40. Мамлекеттик социалдык заказ боюнча үй-бүлөлүк жана гендердик зомбулуктан 
жапа чеккендерге укуктук, психологиялык, кызмат көрсөтүү жөнүндө атайын пунктту 
белгилөө.

41. Үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктан жабыркагандарга ведомстволор аралык укук кор-
гоо, саламаттык сактоо, социалдык өнүктүрүү органдары тарабынан комплекстүү жар-
дам берүү үчүн атайылаштырылган мекеменин укуктук ченемдик актыларын кабыл 
алуу. Укук колдонуу тажрыйбасында жаңы мыйзам долбоорун киргизүү үчүн монито-
ринг өткөрүү. 

42. Адамдардын жана жарандардын укуктарынын жана эркиндиктеринин сакта-
лышына байланыштуу маселелер боюнча Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын 
ишмердүүлүгүн ар тараптуу чагылдырууну камсыз кылуу максатында, акы төлөнбөгөн 
негизде эфирдик убакытты бөлүү (жумасына 30 мүнөттөн аз эмес).

43. «Акыйкатчы» телеберүү программасын даярдоо үчүн, акы төлөнбөгөн негизинде 
тиешелүү адистерди берүү маселесин кароо. 

44. Кыргыз Республикасындагы БУУнун агенттиктеринен жана ЕККУдан судьялар үчүн 
башка өлкөлөрдө БУУнун келишимдик органдарынын чечимдеринин механизмдерин 
билүү үчүн эксперттик жана техникалык жардам суроо.

45. Сот процесстерине катышуучу прокуратура кызматкерлеринин санын көбөйтүү 
мүмкүнчүлүгүн карап көрүү. 

46. Психиатриялык стационарлардагы адамдардын шарттарына байланышкан масе-
лелерди чечүү. 

47. Кыргызстандын төрөт үйлөрүндөгү, айрыкча өлкөнүн облустук борборлорунан 
алыс жайгашкан төрөт үйлөрүндөгү, социалдык, санитардык-эпидемиологиялык жана 
башка шарттарды бузууларды жоюу.

48. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын Чернобыль АЭСиндеги кыйроодон 
жабыр тарткан адамдардын турак-жай шарттарын тиешелүү деңгээлде камсыздоо 
чөйрөсүндөгү талаптарын аткаруу, мындай көйгөй айрыкча Бишкек шаарында жана 
Чүй облусунда курч маселе экенин эске алуу зарыл.

49. Жеткиликтүү турак-жай стратегиясына жашоочулар үчүн адекваттуу жана заман-
бап кызмат топтомдорун (күзөт, өрт коопсуздугу менен камсыз кылуу, почта кызма-
тынын жеткиликтүүлүгү, кир жуу ж.б. кызматтар) камсыздоо менен ар кандай менчик 
түрүндөгү акы төлөнүүчү жатаканаларды өнүктүрүүнү киргизүү.

50. Кайрылман этникалык кыргыздар үчүн Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө 
кодексинин 390-беренесинен “Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар 
тарабынан Кыргыз Республикасында болуунун же транзиттик өтүүнүн белгиленген 
тартибинин бузулушу” алып салуу тууралуу өзгөртүү киргизилсин.

51. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте миграциялык са-
ясатты аныктай турган өзүнчө мамлекеттик түзүмдү түзүү. 

52.КРнын Миграция кызматынын потенциалын (материалдык, адам жана башка ре-
сурстарын) чыӊдоо жана күчөтүү. 
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53.Жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары иштөө үчүн бараткан жарандарды анык-
тоо боюнча системалуу иштерди жүргүзүү жана аларга укуктук маалымат берүү, бара 
турган өлкөсүнүн мыйзамдары боюнча иш алып баруу.

54. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматына ре-
спубликанын бардык аймактарында шайлоочулардын тизмесиндеги сандык жана са-
паттык көрсөткүчтөрдү жакшыртуу ишин жүргүзүүгө тескеме берилсин.

55. Бардык шайлоо участкаларында техникалык жабдуулардын үзгүлтүксүз иштешин 
камсыз кылсын.

56. Мамлекеттик жана коомдук түзүмдөрдүн ыйгарымдарынын жана жоопкерчилиги-
нин чектерин аныктоо. 

57. Жарандардын тынч чогулуш өткөрүүгө укуктарын урматтоо жана демонстранттарга 
каршы күч колдонбоо боюнча эл аралык стандарттарды кармануу.

58. Медициналык уюмдардын инфратүзүмүн башка министрликтер менен координа-
циялоо жана сектор аралык кызматташтык аркылуу биргелешкен күч аракеттер менен 
жакшыртуу (ЖӨБО, ЖМА ж.б.у.с.)

59. КР кезектеги укуктук-ченемдик актыларына өзгөртүү киргизүү:

1) КР «Ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө» мыйзамынын 24-беренеси «Ишкер, 
эмгек жөнүндөгү мыйзамдарда каралган кызматкерлердин эмгек укуктарын жана со-
циалдык кепилдиктерин сактоого милдеттүү» деген бөлүк менен толукталсын. 

2) Администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодекстин «Эмгек мыйзамын буз-
ганы үчүн айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү» тууралуу 69-беренесиндеги «ондон жый-
ырмага чейинки эсептик көрсөткүч» деген бөлүктү «отуздан элүүгө чейинки эсептик 
көрсөткүч» деген сөз менен толукталсн. 

•72-беренени «Жумушка эмгек келишими жок алуу 50 эсептик көрсөткүчтөн 80 эсеп-
тик көрсөткүчкө чейин аминистрациялык жоопкерчиликке тартылат» деген сүйлөм 
менен толукталсын.

3) КР Өкмөтүнүн 2007-жылдын 6-ноябрындагы №533 «Ишкерлик субъектилерине 
текшерүү жүргүзүүнүн тартиби жана ишкерлик объектилерин текшерүү жүргүзүүгө 
ыйгарым укуктуу органдардын тизмесин аныктоо жөнүндөгү» токтомуна жана ин-
спекторлорго эмгектин жана анын шарттарын коргоо боюнча алдын ала билдирүүсүз 
текшерүүгө мүмкүндүк берген Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 
6-ноябрындагы №533 токтому менен бекитилген «Ишкерликтин субъектилерине 
текшерүү жүргүзүү жөнүндө жобого» тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүү. 

4) Жеке ишканаларда иштеген жарандардын укугун жана эркиндигин коргоого 
көзөмөлдү күчөтүү максатында аймактык шартты эске алуу менен мамлекеттик ин-
спекторлордун санын көбөйтүү зарыл

5) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2001-жылдын 2-июлундагы №314 «Жашы он 
сегизге жете элек өспүрүмдөрдү жумушка алууга тыюу салынган оор жана зыяндуу 
шарттагы өндүрүш жана кесиптердин тизмеси жөнүндөгү» токтомуна ЭЭУ №182 Кон-
венциясынын талабына ылайык өзгөртүү киргизүү.

60. 2015-жылдагы карата CEDAW жана CESCR Комитеттеринин сунуштары ишке кирги-
зилсин.
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61. Гендердик жана үй-бүлөлүк зордук-зомбулуктун алдын алуу маселеси боюнча жо-
горудагы мыйзам долбоорунда каралган иш-чараларды утурлай жүргүзүп туруу. 

62. Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндөгү кодекси, Кылмыш-жаза кодекси жана 
Жосундар жөнүндөгү кодекстин кабыл алынган редакцияларына уруп-сабап жазалоо 
тууралуу аныктама берип, аны жашы жете электерге кандай түрдө болсо да, чоң адам-
дар таранынан колдонууга түздөн-түз тыюу салуу ченемин киргизүү зарыл. Балдарга 
кол көтөргөн чоң адамдарга жашы жете электредин ден соолугуна жана денесине кел-
тирилген жаракаттар деңгээлине жараша кылмыш жана администрациялык жоопке-
ричилик каралууга тийиш. 

63. Жашы жете электерге зордук-зомбулук жасалган иштер боюнча, эгерде баланын 
пикирине жана таламдарына туура келбесе тараптардын жарашуусуна тыюу салган 
ченемди кылмыш-жазык мыйзамдарына киргизүүнү караштырып көрүү.

64.2014–2018-жылдары Кыргыз Республикасында балдар юстициясын өнүктүрүү бо-
юнча мамлекеттик программаны жүзөгө ашыруу иштерин күчөтүү. 

65.Баланы жана үй-бүлөнү коргоого тиешелүү улуттук стратегиясына балдарга зордук-
зомбулук көрсөтүү учурларынын алдын алуу программасын зомбулуктун келип чыгуу 
факторлорун эске алуу менен иштеп чыгууну киргизүү. Ошондой эле, калк арасына 
балдарга карата жасалган зордук-зомбулуктун түрлөрү жана анын кесепеттери туура-
луу кабардар болуусун жогорулатуу иш-чараларын кошуу. 

66. Жаңы бала бакчаларды салуу, эскилерин толук оңдоп-түзөө менен мектепке чей-
инки билим берүү мекемелеринин санын өстүрүү.

67. Алардын материалдык-техникалык базасын чыӊдоону кароо.

68. Чет өлкөлүк тажрыйбалар сыяктуу башка чечимдерди издөө. Мисалы, балдарга 
тарбия берүү, аларды окутуу үчүн үйдө отурган энелерге акчалай компенсация төлөө 
мүмкүнчүлүгү (Норвегияда балдарды кароо үчүн энелерге өлкөдөгү орточо айлык акы-
нын өлчөмүн төлөйт). 

69. Кыргызстандын айылдарындагы жамааттын деңгээлинде мектепке чейинки окутуу 
мекемелерин ачуу сыяктуу жакшы жактарды өнүктүрүү.

70. Калктын деңгээлин өстүрүүнүн жакшы аспектиси катары балдар үчүн мектепке чей-
инки окутуу мекемелеринин алтернативдүү формаларын киргизүү. 

71. Жеке менчиктеги балдар бала бакчасынын төлөмдөрүн кыскартуунун шарттарын 
кароо. 

72. Балдарга жардамдын “Шыр байланышы (115)” кызматын кеңейтүү үчүн 2 штаттык 
бирдикти кошумча түзүү керек, ошондой эле 2018-жылдын 1-июлунан тартып, бюд-
жеттик каражаттардын эсебинен каржылоону кароо керек.

73. «Салттуу эмес сексуалдык мамилелерге карата оң мамилени калыптандыруу туу-
ралуу» кодулоочу мыйзам долбоорун чакыртып алуу.

74. Баш калкалоочу жай, жыныстык жана тукум улоо ден соолук, укуктук жардам 
көрсөтүү чөйрөсүндөгү кызматтар кодуланбай турган абалга жетүүлөрүн камсыз кыл-
сын.
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75.Кайчылашкан кодулоонун түрлөрүнө дуушар болгон аялдарга тең укуктар менен 
мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу боюнча чаралар көрүлсүн.

76. Кызмат көрсөткөн кризистик борборлорго кодулоого каршы бөлүгүн камтыган 
мамлекеттик стандарттар иштелип чыксын жана кабыл алынсын.

Кыргыз Республиксынын Жогорку сотуна

1.Соттук өндүрүштүн жүрүшүндөгү создуктурулган учурлардын алдын алуу үчүн сот-
тук корпуска сот процесстерин уюштуруу боюнча усулдук жана тажрыйбалык көмөк 
көрсөтүү. 

2.Процессуалдык ченемдердин негиздүү жана жүйөлүү колдонулуусу жана каралган 
иш боюнча өндүрүштүн негизсиз токтоп калуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруу макса-
тында соттордун ишмердүүлүгүн уюштурууну өркүндөтүү. 

3. Сот төрагалары өндүрүштөгү иштердин жүрүшүн катуу талап менен көзөмөлгө алу-
усу зарыл, каталарды таап аларды жоюуга жетишүү, иштерди кароо мөөнөтүн сактоо 
боюнча соттордун жеке жоопкерчилигин жогорулатуу, соттук чечимдерде мыйзамдуу-
лук, негиздүүлүк, калыстык жана жүйөлүүлүк талаптарын сактоого жетишүү зарыл. 

4. Соттор тарабынан бөгөт коюу чараларын тандоо мыйзамдарын колдонуу практика-
сын изилдөө жана тиешелүү жетектөөчү түшүндүрмөлөрдү берүү: 

 - бөгөт коюу чарасын камакка алуу түрүндө тандоодо жана мөөнөтүн узартууда мый-
зам ченемдеринин талаптарын так сактоону камсыздоо зарылдыгы жөнүндө;

- келтирилген тиешелүү өтүнүчтөрдү карап чечүүдө үстүртөн мамиле кылууга жол бе-
рилбеши жөнүндө, анткени айыпталуучуну камакка алуу адамдын жана жарандын 
укуктарын, эркиндигин жана жеке кол тийбестигин чектеген бөгөт коюу чараларынын 
эӊ катаал түрү болуп саналат;

- соттук териштирүүлөрдү кийинкиге жылдырууга алып келген себептер менен шарт-
тарга анализ жүргүзүүнүн зарылдыгы жөнүндө. 

- соттук ишти кароонун жүрүшүнө тоскоол кылган кырдаалдарды жоюу үчүн кабыл ал-
ган чаралардын жана кийинкиге жылдыруунун себептерин көрсөтүүнү милдеттендир-
ген өзүнчө тыянак документин чыгаруу.

5.Компетенттүү, көз карандысыз жана акыйкат сот аркылуу адилет жана ачык соттук 
териштирүүнү камсыздоо үчүн соттук процесстерди онлайн режиминде жүргүзүү. 

6. Мамлекеттин баардык инстанциядагы сотторунун жыйын өтүүчү бөлмөлөрүн виде-
окамера менен камсыздоо.

7. Адам укуктарын коргоо чөйрөсүндө кош стандарттарды болтурбоо жана сот ади-
леттигинин натыйжалуулугун арттыруу максатында жергиликтүү соттор тарабынан 
Кыргыз Республикасынын тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамдарын колдонуунун таж-
рыйбасын иликтөө жана аларга эл аралык ченемдерди сактоо боюнча өз ишинде же-
текчиликке алуу үчүн тиешелүү түшүндүрмөлөрдү берүү. 

8. Тынч чогулуштарга тыюу салуу, чектөө жана токтотуу маселелерин чечүүдө Консти-
туциянын, “Тынч чогулуштар жөнүндө” мыйзамдын талаптарын сактоону камсыздоо.
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9.Кыргыз Республикасы боюнча баардык инстанциялардагы соттор кабыл алган че-
чимдер жана өкүмдөр жөнүндө интернет сайттарда ачык жана так көрсөтүү.

10. Сот төрагалары өндүрүштөгү иштердин жүрүшүн катуу талап менен көзөмөлгө алу-
усу зарыл, каталарды таап аларды жоюуга жетишүү, иштерди кароо мөөнөтүн сактоо 
боюнча соттордун жеке жоопкерчилигин жогорулатуу, соттук чечимдерде мыйзамдуу-
лук, негиздүүлүк, калыстык жана жүйөлүүлүк талаптарын сактоого жетишүү зарыл. 

Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине

1. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Көӊүл буруу актыла-
рында баяндалган материалдарды кароонун мөөнөтүн узакка создуктурууну жоюу.

2. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынан (Омбудсменинен) келип түшкөн Көӊүл 
буруу актыларын көӊүл коюп жана калыстык менен кароо.

3. Кыргыз Республикасынын Судьялар кеӊешинин кароосунда узак убакыт кармалып 
жаткан Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Көӊүл буруу 
актыларын кароонун мөөнөтүн создуктурууга түрткү берип жаткан себептерди жана 
шарттарды аныктап жоюу. 

4. Сотторду ар түрдүү семинарларга жана окутуунун башка формаларына жөнөтүүгө 
байланышкан ишмердүүлүктү координациялоодо бир кыйла дыкаттык менен иш алып 
баруу зарыл, анткени анын мөөнөтү жана убактысы соттор тарабынан алдын ала дай-
ындалган соттук териштирүү күндөрүнө туура келип калышы мүмкүн.

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына

1. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдары тарабынан 
«Тынч чогулуштар жөнүндө» КР Мыйзамынын жоболорунун так жана бирдиктүү атка-
рылышына таасирдүү прокурордук көзөмөл жүргүзүү.

2.Соттук процесске жабырлануучулардын, күбөлөрдүн жана башка катышуучулардын 
катышуусун камсыздоо боюнча ишти күчөтүү. 

3.Прокуратура кызматкерлеринин күнөөсү боюнча жабырлануучунун, күбөнүн жана 
башка тараптардын келүүсү камсыздалбаган учурларды анализдөө, бул боюнча ката 
кетирген жоопкерчиликтүү жактарга дисциплинардык жаза колдонуу. 

4.Тергөөчүлөрдүн баш коргоо чараларын колдонуу жана анын мөөнөтүн узартуу боюн-
ча өтүнүчтөрүнө мындан ары кылдат кароону колго алуу зарыл.

 5.15

6. КР Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) Көңүл буруу актыларын обьективдүү эмес 
кароону алып салуу.

7. Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын Көңүл буруу актыларында көтөрүлгөн 
маселелер боюнча, анын ичинде укук бузууларга жол берген кызмат адамдарын тар-
типтик жоопкерчиликке тартуу маселелери боюнча, Кыргыз Республикасынын жазык-
аткаруу органдарында жана мекемелеринде мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл 
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жүргүзүү боюнча прокуратурасы тарабынан формалдуу жооп берилишин жана жооп-
тун создуктурулушун болтурбоо. 

8. Прокуратура райондук органдардагы мыйзамдардын жана башка ченемдик-укуктук 
актылардын аткарылышына тиешелүү көзөмөлдүктү камсыздасын.

9. Тынч чогулуштарын өткөрүүгө тоскоолдук кылган кызмат адамдарына мыйзамда 
белгиленген жоопкерчиликке тартууну камсыздоо. 

10. КР Кылмыш-жаза кодексинин 197-беренесинин талаптарын аткарууда жарандар-
дын тынч чогулуш өткөрүүгө болгон конституциялык укуктарын бузууга жол берген 
адамдарды жоопкерчиликке тартуу. 

11.Жазык-аткаруу кодексинде белгиленген кылмыш иштерин кароо мөөнөтүн орой 
бузган учурларда күнөөлүү судьялар жоопкерчиликке тартылсын. 

12.Кылмыш-жаза кодексинин 305-1-беренеси боюнча жалпы мүнөздөгү жана башка 
кылмыштар үчүн эмес кыйноолор үчүн кызмат адамдарынын жазык жоопкерчилигин 
караган, тиешелүү иштер боюнча квалификация бирдиктүү жүргүзүлүшү үчүн укуктук 
практикаларды жакшыртуу боюнча механизм иштелип чыксын. 

13. Кыйноолордун жана башка катаал мамиленин болгондугу боюнча кайрылгандар-
дын андан ары кайталанбашы үчүн алардын коопсуздугун коргоо жөнүндө зарыл бол-
гон чаралардын механизмдерин иштеп чыксын.

14. Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору шектүүлөр, айыпталуучулар жана сот-
толуучулар кармалып жаткан (УКИ, ТИЗО) жайларында мыйзамдардын сакталышына 
көзөмөлдүктү күчөтсүн.

15. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасында чет мамлекеттерде Кыргыз 
Республикасынын соттолгон жарандарынын санын гана аныктабастан, алардын жеке 
маалыматтарын да аныктаган бирдиктүү маалымат базасы түзүлсүн. Мындай маалы-
мат базасы соттолгондорду өз мекенине өткөрүп келүү иштерин да жеңилдетмек.

16. Соттор тарабынан бөгөт коюу чараларын тандоодо мыйзамдарды колдонуу прак-
тикасын изилдөө жана аларга тиешелүү жетектөөчү түшүндүрмөлөрдү берүү.

17. Бөгөт коюу чарасын камакка алуу түрүн тандоодо жана мөөнөтүн узартууда мый-
зам ченемдеринин талаптарын так сактоонун зарылдыгын камсыздоо.

18. Келтирилген тиешелүү өтүнүчтөрдү карап чечүүдө үстүртөн мамиле кылууга жол 
берилбеши жөнүндө, анткени айыпталуучуну камакка алуу адамдын жана жарандын 
укуктарын, эркиндигин жана жеке кол тийбестигин чектеген бөгөт коюу чараларынын 
эӊ катаал түрү болуп саналат. 

19. Соттук териштирүүлөрдү кийинкиге жылдырууга алып келген себептер менен 
шарттарга анализ жүргүзүү зарыл.

20. Турмуштук оор кырдаалдагы балдарды коргоого жооптуу мамлекеттик органдар-
дын ишмердүүлүгүнө жана Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексинин ат-
карылышына көзөмөлдү күчөтүү.

21. Милиция кызматкерлери тарабынан секс-кызматчыларга карата зомбулук монито-
рингин жүргүзгөндөргө көзөмөл механизмдери түзүлсүн.
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Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине

1. Укук коргоо органдарынын бардык кызматкерлеринин укуктук тарбия жана билим 
берүү системасын жакшыртуу, атап айтканда, ыкчам иликтөө, жана абактагы адамдар-
ды кармоодогу шарттарын камсыз кылуу боюнча, тергөө бөлүмдөрүнүн жана кызмат-
тарынын кызматкерлери. Алардын адеп-ахлактык жана кесипкөйлүк сапаттарын жого-
рулатууга өзгөчө көңүл буруу.

3. Балдар менен иштөө боюнча өзүнчө башкармалыкты түзүү жөнүндө маселени ка-
роо жана тиешелүү кесиптик билим жөндөмдөрү бар, өспүрүмдөр менен түздөн-түз 
иштей турган талапкерлерди тандоону жүргүзүү.

4. Кылмыштын бетин ачуунун санына эмес анын коомдук ишенимге ээ болушуна ара-
кет кылсын жана ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүнө баа берүү критерийлер-
ди ишке ашырсын.

5.КР КЖКнын 155, 155-1-беренелерде каралган кылмыштарды териштирүү алардын 
алдын алуу боюнча ИИМдин (УУМ, ИДН, ДЧ кызматтарынын) кызматкерлеринин маа-
лыматтуулугун жогорулатуу.

6.КР КЖКнын 155, 155-1-беренелеринде каралган кылмыштарды териштирүү алардын 
алдын алуу боюнча сунуштар жана окутуу усулун иштеп чыгуу.

7. Балдарга карата зомбулук болгон учурда, балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу 
органдардын өкүлдөрү сөзсүз катышуусу зарыл.

8. Башка өлкөлөрдө жашап жаткан КРнын жарандарынын коопсуздугун коргоо боюнча 
ишти күчөтүү. 

9. КРнын сырттагы эмгек мигранттарына каршы жүргүзүлгөн ар кандай кылмыштар-
дын алдын-алуу үчүн ошол өлкөдөгү коллегалар менен байланышты түзүү. 

10. КРнын “Тынч чогулуштар жөнүндө” мыйзамынын ченемдерин так аткаруу үчүн 
ИИО кызматкерлерине жетектөөчү түшүндүрмөлөрдү берүүнү камсыздоо. 

11.Тынч чогулуштарды тиешелүү деңгээлде өтүүсүн камсыздоо жана тынч чогулуштар-
ды кайтаруу максатында тынч чогулуштарынын уюштуруучулары жана катышуучула-
ры менен өз ара байланышты камсыздоо үчүн ИИО кызматкерлерине адам укуктары 
жана эркиндиктери боюнча окууларды өткөрүү. 

12. Мындан ары ошол тармакка көңүл чордонун бөлүү үчүн тынч чогулуштардын се-
бептерин майда-чүйдөсүнө чейин талдоо жүргүзүү.

13.Экспертизадан өткөрүүдө анын купуялуулугун камсыз кылуу боюнча чараларды 
көрүү, соттук-медициналык экспертизадан өтүүгө тоскоолдук кылган адамдарды жо-
опкерчиликке тартуу.

14.Милиция кылмыштын бетин ачуунун санына эмес анын коомдук ишенимге ээ бо-
лушуна аракет кылуу жана ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүнө баа берүүчү 
критерийлерди ишке ашыруу.

15.УКЖда видеокөрмөлөр көзөмөлдүк кылуучу прокурорлор менен онлайн - түз бай-
ланышта боло турган системанын иштешин жөнгө салуучу ченемдерди иштеп чыгуу. 
Видеожазма материалдарды отчеттук документтер катары кабыл алуу.
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16.УКЖда кармалган адамдарды медициналык текшерүүдөн өткөрүү маселелери бо-
юнча Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен биргелешкен 
иш-аракеттерди жөнгө салууну камсыз кылуу.

17.УКЖда аял кызматкерлерди штатка алуу.

18. КРда никеге эрте туруулардын алдын алуу боюнча усулдук колдонмону иштеп чы-
гуу жана бекитүү.

19. КР КЖКнын 155-1-беренесинде каралган кылмыштарды териштирүү методикасын 
иштеп чыгуу жана бекитүү.

20.Никеге эрте туруу учурларын аныктаган кабарларды укук коргоо органдарына берүү 
жана кабыл алуу механизмин иштеп чыгуу жана бекитүү.

21.КР КЖК 155-1-беренелерде каралган кылмыштардын алдын алуу, жана эрте никеге 
тыюу салуу жана кылмыш иштерин тергөө КР мыйзамдарын бузгандыгы үчүн ИИМдин 
(УУМ, ИДН, ДЧ кызматтарынын) кызматкерлерин окутуп үйрөтүү.

Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигине

1. Катталуу үчүн туруктуу жашаган жери жок ички мигранттардын балдары үчүн бекер 
билим алуу кызматын көрсөтүү.

2. Кыйын жашоо турмуштагы балдарды/үй-бүлөлөрдү билим берүү мекемелерине 
(ОББ, МЧББ) тартуунун ролун жогорулатуу. Мындай үй-бүлөлөр жана балдар менен со-
циалдык педагогдор системдик иш алып баруусу зарыл. Жашаган аймагына жараша, 
ар кандай себептер менен ата-энеси жок балдарга менчигинин түрүнө карабай, билим 
берүү мекемелерине аларды окууга алуу үчүн милдеттендирүү.

3. Окуучулар менен тарбиялоо иштерин күчөтүү жана бардык мектептерди жана би-
лим берүү мекмелерин квалификациялуу психологдор менен камсыз кылуу маселе-
син кароо.

4. Калкты, өзгөчө 9-11-класстын окуучуларын, алардын ата-энелерин жана жаштарды 
үй-бүлө куруу маселеси боюнча жашы жете электер КР КЖКнын 155, 155-1-беренеле-
рине ылайык жана ала качуу үчүн КР КЖКнын 155-беренеси боюнча жоопкерчиликке 
тартылаары тууралуу маалымдуулугун жогорулатуу. 

5. Жашаган жери боюнча каттоосу жок ички мигранттар үчүн бекер кызматтардын 
жеткиликтүүлүгү тууралуу жергиликтүү коомчулуктун маалымат алуу мүмкүнчүлүгүн 
камсыздоону билим берүү жана саламаттыкты сактоо мекемелерине милдеттендирүү 
(ар бир мектептин жана саламаттыкты сактоо мекемелеринин базасында маалымат-
тык такталарды илүү).

6. Баардык орто жана жогорку окуу жайларынын окуу программасына «эмгек укугу» 
сабагын киргизүү.

7. Аныкталган ченемдик мөөнөт боюнча жалпы билим берүүчү системадан четтеп кал-
ган балдардын билим алууга жеткиликтүүлүгүн камсыздоонун механизмин иштеп чы-
гуу. 
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8. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептеринин алдында кечки/
сырттан окуу үлгүсүндөгү класстарда (топтордо) жалпы билим берүүчү (топтордо) кеч-
ки (сменалык), сырттан окууну уюштуруу жөнүндөгү жобону бекитүү. 

9. «Жалпы билим берүү мекемелеринде балдарга кошумча билим берүү жөнүндөгү 
убактылуу жобонун» киргизилишине мониторинг жүргүзүү. 

10. Билим берүү тутумундагы баардык мекемелерге балдарга карата жасалган зор-
дук-зомбулук фактылар тууралуу, турмуштук оор кырдаалда жашаган балдар жана ар 
түркүн себептер менен ата-энеси жок жашап жаткан балдар жөнүндө маалыматтарды, 
балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын аймактык бөлүмдөрүнө дароо 
билдирүү жөнүндөгү милдети тууралуу маалыматты таратуу. Мындай кабардар кылуу 
чарасын ар квартал сайын 1 жолудан кем эмес жүргүзүү. 

11. Зомбулук кырдаалга туш болуу тобокелдигин азайтуу максатында балдарга орто 
мектептерде жана бала бакчаларда коопсуз жүрүш-туруш эрежесин үйрөтүүчү окуу 
программасын мамлекеттик деңгээлде иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү. 

12.14-17 жаштагы балдар үчүн мектеп, лицей, колледждерде класттан тышкаркы, оку-
удан тышкаркы иш чараларды өткөрүү.

13.КР ИИМ, КР Саламаттык сактоо министрлиги, Жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары, КР Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия (ДИМК), Кыргызстан му-
сулмандарынын дин башкармалыгы (КМДБ) жана башка таламдаш тараптар менен 
биргеликте мектептерде, лицейлерде жана колледждерде ата-энелер жыйналышта-
рын өткөрүү.

14. Мамлекеттик (муниципалдык) мектепке чейинки билим берүү уюмдарына кирүү 
үчүн ата-энелерден акы алууну токтотуу үчүн чаралар көрүлсүн. 

15. Өз ыктыяры менен берген спонсорлук жардамдар мектепке чейинки билим берүү 
уюмдарынын эсебине которулсун.

16. КРнын мыйзамдарына ылайык, Мамлекеттик (муниципалдык) мектепке чейинки 
билим берүү мекемелерине кабыл алуу тартибине көзөмөлдүктү күчөтүү.

17. Мамлекеттик (муниципалдык) мектепке чейинки билим берүү мекемелерине ка-
был алууда милдеттүү түрдө катталуу жөнүндөгү талаптар жокко чыгарылсын. 

18. Бала бакчалардагы тарбиячылардын квалификациясын утурлай жогорулатып ту-
руу.

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү ми-
нистрлигине

1. Мамлекеттик заказдын алкагында кризистик борборлордун санын көбөйтүү.

2. Психоневрологиялык Социалдык-стационардык мекемелердеги дарылануучуларга 
майыптыгы боюнча жөлөкпул төлөтүп берүү тууралуу маселени чечүү. 
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3. ДСМЧ адамдарды коргоо боюнча өздөрүнүн курулуштарын жоготуп койбошу үчүн, 
же тарак-жай алуу укугуна ээ болуу үчүн жетиштүү турак-жайга болгон укуктук про-
грамма иштелип чыксын жана кабыл алынсын. 

4. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялары жана өзүн-өзү башкаруу органдары 
менен биргеликте башка адамдар менен тең укукта экендигин билүү үчүн консульта-
цияларды берүүнү уюштурсун.

5. Имаратка жана батирлерге атайылаштырылган лифттер жана пандустар ж.б. ме-
нен чыгуучу атайылаштырылган интернаттык курулуштарды жөнгө салуучу мыйзамга 
ылайык актыларды иштеп чыксын жана кабыл алсын. 

6. Үй-жайы жок ДСМЧ адамдар үчүн социалдык приюттарды түзүү маселеси каралсын.

7. Психоневрологиялык Социалдык-стационардык мекемелердеги кызмат алуучулар-
га майыптыгы боюнча жөлөкпул төлөтүп берүү тууралуу КР Өкмөтүнө кайрылуусу за-
рыл.

8. Токмок шаарынын мэриясы менен биргеликте эң кыска убакыт ичинде Токмоктогу 
№2 мекемеге мончо жана ашкана салуу маселесин карап көрүшсүн.

9. ЭЭМ №183 Конвенциясын ратификациялоо үчүн КР ЖК тиешелүү документтерди да-
ярдоо. 

10. 2016-2018-жылдарга карата балдарды зыяндуу эмгектин түрлөрүнө тартуунун ал-
дын алуу боюнча Мекемелер аралык иш-чаралар планынын аткарылышына монито-
ринг жүргүзүү, ошондой эле, Балдар маселелерин социалдык жана укуктук коргоо бо-
юнча координациялык кеңештин жыйынында кароо.

13. Балдар иштери боюнча комиссиялардын жобосун кайра кароо (баардык матери-
алдарды Балдар иштери боюнча комиссиялардын кароосуна жөнөтүү милдеттүү эмес, 
мисалы, соттук тартипте каралып жаткан кылмыш иштери).

14. Балдарды индивидуалдуу коргоо планы боюнча форманы кыскартуу маселесин 
карап көрүү (ИПЗР), аны толтуруу көп убакыт алат жана формалдуулук үчүн гана даяр-
далат.

15. Балдар иштери боюнча комиссиянын курамына Мамлекеттик каттоо кызматынын 
өкүлүн кошуу маселесин карап көрүү, анткени баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, 
тиешелүү маалымкат жана башка документтери боюнча көйгөйлөр көп чыгат.

16.Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу аймактык органдардын кызматкер-
леринин квалификациялык даярдыгын жогорулатуу системасына кылмыштын кур-
мандыгы болгон балдарга жана кылмыштардын күбөлөрүнө мамиле кылуу боюнча 
өзгөчөлүктөрүн үйрөтүүнү, ошондой эле мындай категориядагы балдарды коргоонун 
эл аралык жана улуттук стандарттарын окутууну киргизүү. 

17.Балдарды коргоо тутумунун органдары бейөкмөт уюмдар менен кызматташтыкта 
ата-энелерге жана алардын ордун алмаштырган жактарга тарбиялоонун зомбулуксуз 
ыкмаларына үйрөтүү боюнча окутууларды өткөрүүгө тийиш. 

18.Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарга милициянын аймактык 
инспекторлору жана кылмыш-жазык инспекциясынын кызматкерлери менен бирге-
ликте жаза аткаруу жайларында мөөнөтүн өтөп келген мүчөлөрү бар бала-чакалуу үй-
бүлөлөрдү көзөмөлгө алуу. 
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19.Балдарга карата жасалган зордук-зомбулук иштерин иликтөөнүн жүрүшүнө балдар-
ды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын милдеттүү түрдө катышуусун камсыз-
доо.

20.Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарга балдарга карата кылмыш 
кылган жактарды кылмыш жообуна тартууга ата-энелер же аларды алмаштырган баш-
ка адамдар кызыктар болбогон учурларда кылмыштын курмандыгы болгон балдар-
дын укугун коргой турган мыйзамдуу өкүлү катары чыгууга жол берген механизмди 
жигердүү колдонуу. Бул айрыкча ата-энелерге же аларды алмаштырган жактарга ай-
ыпталуучу тараптан басым жасалып, коркутуулары болгондо же болбосо тараптардын 
элдешүүсү же мөөнөтү эскирди деген шылтоолор кылмыш ишин токтотууга жетишүү 
максатында аларды сатып алуу сыяктуу тобокелчиликтердин алдын алууга мүмкүндүк 
берет.

21.Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 17-ноябрындагы Мыйзамына ылайык 
келтирүү максатында Ченемдик-укуктук актыларды иштеп чыгуу.

22.КР мыйзамдарынын бузулууларынын алдын алуу жана бузулууларга жооп кайта-
рууда ведомстволор аралык (көп тараптуу, эки тараптуу) өз ара аракеттенүү боюнча 
биргелешкен акт: буйрук, меморандум ж.б. иштеп чыгуу жана кабыл алуу.

23.Нике курагын бузгандыгы үчүн юридикалык жоопкерчиликти эске алуу менен ди-
ний нике ырым-жырымын жүргүзүү боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу.

24.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 24-июнундагы №406 “Кыргыз 
Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин алдындагы «Балдар 
үчүн ишеним телефону» борбору» мамлекеттик мекемеси жөнүндө” тиешелүү толук-
тоолорду жана өзгөртүүлөрдү караган токтом долбоорун иштеп чыгуу.

25.Калктын Мыйзам тууралуу маалымдуулугун арттыруу максатында медиа-план иш-
теп чыгуу.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине

1. «Кыргыз Республикасына көчүрүлүп келген этникалык кыргыздарга, мамлекеттик 
кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдери боюнча 
башка мамлекеттерде жыш жашаган этникалык кыргыздар арасында маалыматтарды 
таратууда өтө көңүл бөлүүлөрү зарыл.

2. Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдер боюнча алган милдеттенмелерин 
камсыз кылуучу механизмдерди иштеп чугуу. 

3. Мигранттар тыкыз жашаган өлкөлөрдө (өзгөчө Москва, Екатеринбург, Красноярск, 
Самара, Анкара, Анталия, Дубай ж.б. шаарларда) элчиликтин жана консулдуктун кыз-
маткерлеринин штаттык санын көбөйтүү.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине

1. Жашаган жери боюнча каттоосу жок ички мигранттар үчүн медициналык кызмат, 
билим алуу жана социалдык кызматтарды алуу боюнча кодулоону жок кылуу кепил-
дигин караган мыйзам долбоорун иштеп чыгып, КРнын ЖКнин кароосуна сунуштасын.
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2. КР КЖКнын 155, 155-1-беренелери боюнча жабыркагандар үчүн мамлекеттик жак-
тоочунун жардамын көрсөтүү боюнча механизмдерди иштеп чыгуу. 

3. КР КЖКнын 155, 155-1-беренелери боюнча каралган кылмыш фактылары укук кор-
гоо органдарына кайрылуу үчүн аялдарга дем берүүгө багытталган чаралар комплек-
син иштеп чыгуу. 

6.КР КЖКнын 155-1-беренеси боюнча укук колдонуу тажрыйбасында системдик түрдө 
мониторинг жүргүзүү. 

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине

1. Саламаттыкты сактоо мекемелеринде ҮМБ каттоо шарттары жана жол-жоболору 
жөнүндө маалыматтын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

2. Жаңы конуштардын жашоочуларын акысыз тез жардам менен камсыз кылуу прак-
тикасын өркүндөтүү жана тиешелүү көзөмөл кызматынын натыйжалуулугун белгилөө.

3. Калктын аялуу катмарына таандык кош бойлуу аялдардын социалдык кызматтарга 
жеткиликтүүгүн жогорулатуу максатында алар тууралуу маалымат чогултууну камсыз-
доо (тышкы жана ички мигранттар, айыл жергесинде жашаган аялдар, документтери 
жок кош бойлуулар, жалгыз бой аялдар, көп балалуу энелер, жакыр үй-бүлөлөрдүн 
мүчөлөрү). 

4. «Репродуктивдүү ден соолуктун 2015-жылга чейинки улуттук стратегиясынын» ишке 
ашырылышына мониторинг жүргүзүү, балдардын, өспүрүмдөрдүн жана аялдардын, 
ошондой эле, репродуктивдүү ден соолук маселелери боюнча жаӊы стратегия/про-
грамма иштеп чыгууну карап чыгуу.

6. Жергиликтүү коомчулукка жана эмгек мигранттарынын арасында төрөт курагында-
гы аялдарга басым жасоо менен кош бойлуулук, төрөт жана төрөттөн кийинки мезгил-
деги медициналык кызматтар толугу менен медициналык камсыздандыруу тутумунун 
эсебинен боюнда бар аялдардын полиси боюнча төлөнөрү тууралуу кеӊири түрдө ма-
алымат берүү.

7. Төрөт үйлөрүндөгү мыйзамсыз сый акы, акчалай төлөмдөрдү алуунун алдын алуу 
максатында төрөт үйлөрүнүн медициналык кызматкерлеринин арасында, төрөгөн 
аялдардан ар кандай акча чогултуп алуулардын мыйзамсыздыгы тууралуу түшүндүрүү 
иштерин жүргүзүү зарыл, ошондой эле, андай аракеттерге бөгөт коюулушу керек. 

8. Төрөт курагындагы аялдарга мыйзам тарабынан кепилденген «Дарыгерди тандоо 
укугун» жүзөгө ашыруу тутумун Мамлекеттик кепилдиктер программасы менен айка-
лыштыкта иштеп чыгуу. 

9. ҮДБ, ҮДТ, ФАП жана мектептерде болочок энелер арасында жаш курактарына жа-
раша жыныстык тарбия берүү, үй-бүлөнү коопсуз пландаштыруу, кош бойлуу жана 
төрөгөн аялдардын туура тамактануусу, жашоо мүнөзү тууралуу маалыматтык-үгүт 
иштерин күчөтүү.

10. Төрөт курагындагы аялдардын оорулары тууралуу бирдиктүү электрондук маалы-
мат базасын түзүү.
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11. Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун 
2017-2018-жылдардагы «Ден-соолук» улуттук программасын жүзөгө ашырууну колдоо 
максатында эл аралык уюмдар тарабынан энени жана баланы коргоо компонентин 
каржылоону узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүү.

12. Психиатриалык мекемелердеги өлүмдөрдүн себептерине дыкат анализ жүргүзүүсү 
керек жана ар бир өлүм учурларын иликтөөнүн катуу тартибин киргизүүсү зарыл.

13.Зордук, кыйноолордун жана башка катаал мамиленин болгондугу боюнча кайрыл-
гандарды медициналык кароодон өткөзүү үчүн баардык саламаттык сактоо мекеме-
леринде бирдиктүү, печаттан чыгарылган даяр форма менен камсыз кылуу үчүн зарыл 
болгон бюджеттик каражатты кароо.

14. Өзүнчө категориядагы аялдарга (социалдык аялуу топторго) зааранын бактероло-
гиялык курамы, антибиотиктерге сезгичтигин аныктоо сыяктуу жана башка баасы кым-
бат турган анализдерден акысыз өткөрүү мүмкүнчүлүгүн түзүү маселесин карап көрүү.

15. Уюмдарга медициналык-социалдык тобокел топтор категориясындагы кардар-
лар үчүн контрацептикалык каражаттарды сатып алууга жана бөлүштүрүүгө экинчи 
деӊгээлдеги уюмдардын катышуу мүмкүнчүлүгүн түзүүнү карап көрүү. 

16. Эрте кош бойлуулук жана төрөттү жүргүзүү боюнча (клиникалык психологиялык, 
медико-социалдык, укуктук аспектилерди) клиникалык колдонмону иштеп чыгуу жана 
ишке киргизүү.

17.Балдарды зордук-зомбулуктан коргоо, анын ичинде эрте кош бойлуулук жана эрте 
никеге туруудан коргоо боюнча стандарттарды иштеп чыгуу жана бекитүү.

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине, 
Кыргыз Республикасынын Каржы министрлигине жана Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКга

1. Атайылаштырылган психиатриялык мекемелердин ичинде күзөт жана медицина-
лык маселелерди чектеген көйгөйлөрдү карап чыгуу жана чечүү. 

2. Күзөт жана медициналык кызмат көрсөтүү милдеттерин так бөлүп берүү керек, ми-
салы, имарат аймагын кайтаруунун ЖАМК камсыздашы жана бөлүмдөгү ички медици-
налык маселелерди Саламаттык сактоо министрлиги чечүүсү зарыл.

3. Жалал-Абад шаарындагы камакка алынган жактар үчүн 25 орундуу куралчан 
күзөтчүлөр кайтарган эксперттик бөлүм уюштуруусу керек.

4. Ошондой эле, жогоруда айтылган бөлүмдү керектүү инвентарь менен жабдып, ко-
опсуздукту сактоонун электрондук тутумун орнотуусу зарыл.

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине

1. Көмүскө экономиканы кыскартуу боюнча иштерди күчөтүү.
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Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине

1. Аскерге чакыруу убагында аскер комиссариаттарын жетиштүү транспорт менен кам-
сыз кылсын.

2. Дарыгерлердин кабинеттерин жабдууга багытталган (жуунчу жай, суу, жылуулук) 
чыгымдарды бюджетке киргизсин.

3. Жыйын пункттарындагы уктоо жайларын тийиштүү жабдыктар менен камсыз кы-
лып, толуктасын.

4. Жарандарды аскер комиссариаттарына алып келүү, жыйын пункттарына жиберүү 
үчүн аскерге чакыруу баракчаларын берүүгө байланышкан мыйзамдын ченемдерин 
сактасын.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү 
боюнча борбордук комиссиясына

1.Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө” Кон-
ституциясында жазылган участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүн кызмат-
тык милдеттерин так билүүгө, шайлоочулардын тизмелери менен иштөөгө, ошондой 
эле добуш берүүнү уюштуруунун эрежелерин окутууну жакшыртуу боюнча иштерди 
жакшыртсын.

2. Шайлоо участкаларында автоматтык түрдө саноо укөктөрүнүн борбордук саноо 
үкөктөрү менен байланышынын сапатын тийиштүү түрдө камсыз кылууга чаралар 
көрүлсүн.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү меди-
циналык камсыздоо фондуна

Психикасы жабыркаган жактардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнө көрсөтүлүүчү 
кызматтардын коопсуздугун, сапатын жана натыйжалуулугун кепилдеген каржылоо-
нунун акыркы, жаӊы ыкмаларын иштеп чыгуу, ошондой эле, психиатриялык мекеме-
лерде кармалган адамдардын өлүмгө учуроосуна көзөмөл киргизүү зарыл.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик ми-
грация кызматына

1.Жарандарды каттоону жөнгө салуучу мыйзамдарды кайра карап чыгуу жана жаша-
ган жери боюнча каттоолордон базалык социалдык кызматтардын көз карандылыгын 
(билим берүү жана медициналык кызмат көрсөтүү системасында) мыйзамдуу түрдө 
алып салуу. Ички мигранттар үчүн жашаган жери боюнча каттоосу бар же жоктугу-
нун негизинде медициналык кызматтарда, билим берүү кызматтарында жана баш-
ка социалдык кепилдиктерде басмырлабоого байланышкан Мыйзам долбоорунун 
өзгөрүүлөрүн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна берүү.
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2. Юстиция министрлиги менен биргеликте мигранттарга акысыз юридикалык жар-
дамдарды уюштуруу саясатын иштеп чыгуу.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик кат-
тоо кызматы

1. Камактагыларга паспорт берүү үчүн, биометрикалык маалыматтарды алууга өз же-
рине барууну уюштурсун.

2. Балдар иштери боюнча комиссиянын курамына Мамлекеттик каттоо кызматынын 
өкүлүн кошуу маселесин карап көрүү, анткени баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү, 
тиешелүү маалымкат жана башка документтери боюнча көйгөйлөр көп чыгат.

3. Этникалык кыргыздарга Кыргыз Республикасынын жарандыгын өз мөөнөтүндө алуу 
тартибин күчөтүү.

4. Жашы жете электер үчүн мүлкү жоктугу тууралуу маалымкат жана башка доку-
менттерди акысыз негизде алууну белгилөө (азыркы учурда бул маалымкат 200 сом 
турат, аны социалдык өнүктүрүүнүн аймактык башкармалыктарынын кызматкерлери 
төлөөгө аргасыз болуп келишет). 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматына

1.Министрликтердин жана ведомстволордун укук программаларына жана пландары-
на эрте никенин алдын алуу жана тыюу салуу бөлүгүн бузгандыгы үчүн жоопкерчилик 
жөнүндө маселелерди караган КР нике мыйзамдарын иштеп чыгуу жана имплемента-
циялоо.

2.Мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн эрте никенин алдын алуу жана тыюу салуу 
бөлүгүн караган КР нике мыйзамдарын бузбоо, ал үчүн жоопкерчиликке тартылаары 
жөнүндө окутуу.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, 
дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигине

1.КРда жаштар арасында эрте никенин алдын алуу боюнча методикалык колдонмону 
иштеп чыгуу жана кабыл алуу.

2.КР нике турууга каршы мыйзамдарын бузбоо үчүн жоопкерчиликке тартылаары 
жөнүндө жер-жерлердеги жаштар комитеттеринин кызматкерлерин окутуу.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды атка-
руу мамлекеттик кызматы

1. Сурактагылар жана соттолгондор, ошондой эле, башка аялуу топтогу адамдар менен 
иштөө боюнча окутуу усулун иштеп чыгуу.
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2. ТИЗОдо кош бойлуу жана бала эмгизген аялдардын укуктарын сактоо үчүн, аларга 
шарттары тиешелүү талаптарга жооп берген өзүнчө камералар каралсын.

3. КРнын Өкмөтүнө караштуу ЖАМКнын медициналык кызматын КРнын Саламаттык 
сактоо министрлигине өткөрүп берүү маселесин карасын.

5. Камактагыларга паспорт берүү үчүн, биометрикалык маалыматтарды алууга №2 
аялдар ТА жерине барууну уюштурсун.

6. ТИЗОдо бир жылдан ашык убакыт жаткан жарандар тууралуу фактылар боюнча тез 
арада КР Башкы прокуратурасына, КР Жогорку сотуна кабарласын.

КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекет-
тик инспекциясына жана КР Профсоюздар федерациясына

1.Гендердик факторду эске алуу менен эмгек мыйзамдарынын сакталышына система-
луу түрдө мониторинг жүргүзүү.

2.Эмгекке болгон укук жөнүндө жана гендердик теңчилик темасы тууралуу калктын 
кабардар болуусу маалымдуулугун жогорулатуу үчүн маалыматтык-агартуу програм-
маларын даярдоону жүзөгө ашыруу.

3.Балдар эмгегинин кесепеттери жөнүндө калктын маалымдуулугун жогорулатуу үчүн 
маалыматтык-агартуу программаларын даярдоону жүзөгө ашыруу.

4.КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-июнундагы №391 токтому менен бекитилген Тур-
муштук оор кырдаалда жашаган балдарды жана үй-бүлөлөрдү аныктоонун тартиби ту-
уралуу жобонун 7-бөлүмүнүн пункттарын ишке ашыруунун алкагында мекеме аралык 
өз ара байланышты күчөтүү. 

Жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана өзүн-өзү 
башкаруу органдарына

1. Бишкек шаарындагы жаңы конуштарды өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу үчүн 
мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жана жа-
рандык коомчулук уюмдарынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топту түзүү.

2. Стратегияны имплементациялоо үчүн анын максаттуу көрсөткүчтөрүн жана аны ат-
каруу үчүн тиешелүү ресурстарды аныктоо менен ишмердүүлүк планын иштеп чыгуу. 

3. Билим берүү жана медициналык мекемелери жок болгон жаңы конуштарда кал-
ктын аталган мекемелерге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн тийиштүү каттамдар-
ды жүргүзүү жана коомдук транспортко жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу.

4.Жол кыймылындагы коопсуздукту камсыздоо үчүн жана билим берүү мекемелерине 
барган окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында жолдорго жарык точкала-
рын орнотуу менен жаңы конуштарды жарыктандырууну жакшыртуу.

5. Мектептер жана башка билим берүү мекемелери менен бирдикте турмушу кыйын 
балдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана мигранттардын балдарына өзгөчө 
көңүл бурулсун. 
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6. Ата-энесинин кароосунда эмес, туугандарынын жана башка адамдардын колундагы 
балдарга жардам көрсөтүү иштерин күчөтүү жана аларды издеп табуу. 

7. Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдарга, балдар иштери боюнча ко-
миссияга ата-энесинин кароосунда эмес балдарга, убактылуу болсо да расмий түрдө 
опеканы тариздесин. Мындай үй-бүлөлөргө тез-тез мониторинг жүргүзсүн. 

8. Үй-бүлөсүнөн алынган балдар боюнча анын кийинки жашоосун аныктаганга чейин 
бала фостердик үй-бүлөгө жайгаштырылсын. 

9. Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдар ОВЗ балдары бар үй-бүлөлөргө 
кылдаттык менен иш жүргүзсүн, анткени алар зордук-зомбулукка кабылып калышы 
мүмкүн. 

10. Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдар участкалык милициянын кыз-
маткерлери менен биргеликте үй-бүлө мүчөсүндө соттолгон адам болгон үй-бүлөдөгү 
балдарды көзөмөлдөп турсун. 

11. Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдары балдарга карата жасалган 
зордук-зомбулуктарды кимдир бирөө тарабынан жоопкерчиликке тартылбаш үчүн 
жашырууну ачыкка чыгаруучу механизмдерди иштеп чыксын. 

12. Мыйзамда каралган социалдык жардамдарды көрсөтүү үчүн, калк арасында 
маалыматтык-түшүндүрүү иштери утурулай жүргүзүлүп турсун. 

13. Балдарга карата зордук-зомбулук көйгөлөрү болуп жаткандыгы тууралуу маалы-
маттык компаниялар төмөнкү түшүндүрүү иштерди улантсын: зомбулуктун келип чы-
гышы, зомбулук болгондугун түшүнүү, зомбулктун алдын-алуу ыкмалары, зордук-зом-
булук болгон учурда кайда кайрылууну билүү механизмдерин үйрөтүү. 

14. Иштин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, жашаган аймагы боюнча бал-
дардын жана үй-бүлөлөрдүн бирдиктүү маалыматтык базасын түзүү.

15. Жыйын пункттарында аскерге чакырылуучуларды ысык тамак-аш менен камсыз 
кылууну уюштуруу.

16. КРда жашы жете элек куракта никеге туруу маселеси боюнча жана анын алдын-
алуу үчүн жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрүн окутуу. 

Бишкек шаарынын мэриясына

1.Бишкек шаарындагы жаңы конуштарды өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу үчүн 
мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын жана жа-
рандык коомчулук уюмдарынын өкүлдөрүнөн турган жумушчу топту түзүү. Өнүктүрүү 
стратегиясына жергиликтүү деңгээлде инфрастуктураны өнүктүрүү, билим берүү жана 
саламаттыкты сактоо, маданий мекемелерге мүмкүндүк алууну камсыздоо жана бал-
дар үчүн да, чоңдор үчүн да жергиликтүү деңгээлде маданий иш-чараларды өткөрүү. 

2.Өнүктүрүү стратегиясын иштеп чыгуу процессинде жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 
органдары жарандык коом менен биргеликте көптөгөн адамдардын өмүрүнө жана 
ден соолугуна болгон коркунучтардын коопсуздугун, ошондой эле жаңы конуштарда-
гы кырдаалдарды жакшыртуу үчүн артыкчылыктуу багыттарды, жергиликтүү турган-
дардын пикирлерин эске алуу менен жаңы конуштардагы курч маселелерди аныкто-
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одо жаңы конуштардын жашоочулары менен толук жана ар тараптуу кеңешмелерди 
өткөрүүнү милдеттендирүү. 

3.Максаттуу көрсөткүчтөрдү жана зарыл болгон ресурстарды аныктоо менен аталган 
стратегияны ишке ашыруу үчүн иш-чаралардын планын иштеп чыгуу. Стратегияда 
жана иш-планда маселени жеринде чечүүдө жаңы конуштардын жашоочуларынын 
катышуусун жана кеңешин эске алуу.

4.Билим берүү жана медициналык мекемелери жок болгон жаңы конуштарда калктын 
аталган мекемелерге жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн тийиштүү каттамдарды 
жүргүзүү жана коомдук транспортко жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу.

5.Жол кыймылындагы коопсуздукту камсыздоо үчүн жана билим берүү мекемелерине 
барган окуучулардын коопсуздугун камсыздоо максатында жолдорго жарык точкала-
рын орнотуу менен жаңы конуштарды жарыктандырууну жакшыртуу.

6.Жаңы конуштардагы жол жээктерине тротуарларды салуу. Жаңы конуштардагы жөө 
адамдар өтүүчү өткөөлдөрү жок жолдорду иштеп чыгуу долбоорун алып салуу.

7.Жашоочуларды тартуу менен жергиликтүү деңгээлде жаңы конуштардын эл жашап 
жаткан аймактарын жашылдандыруу жана жайылтуу иштерин жергиликтүү өзүн-өзү 
башкаруу органдарына жүктөө.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Дин иштери боюн-
ча мамлекеттик комиссияга

1. Динге ишенгендер арасында өзүнүн жанын өзү кыюу боюнча ага кандай себептер 
менен жана андан кантип кутулуу сыяктуу түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн. 

2. Динге байланыштуу жашы жете элек кыздарды ала качууга каршы күрөшүү боюнча 
натыйжалуу укуктук базаны түзүү.

3. ДИМК менен биргеликте дин коомчулугнун арасында жашы жете электер менен 
никеге турбоо тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн.

4.Диний ишмерлерди КРда үй-бүлө жана нике мыйзамдарына каршы жасалган иштер-
ге жоопкерчиликке тартылаары жөнүндө окутуу. 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Адам укуктары 
боюнча Координациялык Кеңештин катчылыгына

1. БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин жана башка келишимдик органдардын 
чечимдерин имплементациялоонун механизмдерин иштеп чыгуу боюнча мамлекет-
тик органдардын өкүлдөрүнөн, жарандык коомдун жана эл аралык уюмдардын экс-
перттеринен турган жумушчу топту түзүү жана тиешелүү мыйзам долбоорун даярдоо.



297

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Адам укуктары 
боюнча Координациялык Кеңешке

1. БУУнун келишимдик органдарынын чечимдерин имплементациялоо механизмин 
аныктоочу мыйзам долбоору боюнча коомдук угууларды өткөрүү.

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун алдындагы Соттор-
дун окуу борборуна

1. Кыргыз Республикасындагы БУУнун агенттиктеринен жана ЕККУдан судьялар үчүн 
башка өлкөлөрдө БУУнун келишимдик органдарынын чечимдеринин имплементаци-
ялоо боюнча сот тажрыйбасына сереп салынган окуу материалын иштеп чыгуу жана 
Кыргыз Республикасынын судьяларын даярдоо программасына тийиштүү теманы 
киргизүү үчүн эксперттик жана техникалык жардам суроо.

Жарандык коомго жана эл аралык уюмдарга

1. БУУнун келишимдик органдарынын чечимдерин аткаруу маселелери боюнча башка 
өлкөлөрдүн мисалдарында amicus curiae өнүгүшүнө шарт түзүү.

2. Тынч чогулуштарга укуктардын мамлекеттик органдар жана кызмат адамдары 
тарабынан сакталышынын даражасын байкоо, бул чөйрөдөгү иштин чыныгы аба-
лы жөнүндө обьективдүү маалыматтын берилишинин максатында жана болгон 
көйгөйлөрдү аныктоо жана кырдаалды жакшыртуу боюнча сунуштарды иштеп чыгуу 
максатында туруктуу негизде коомдук мониторинг жүргүзүү. 

3. Тынч чогулуштарга эркиндик укугу боюнча эл аралык жана улуттук стандарттар бо-
юнча мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары-
нын өкүлдөрү үчүн билим берүүчүлүк иш чараларын өткөрүүгө көмөк көрсөтүү.



Тиркемелер 

№1 Тиркеме 

2016-жылы адамдын укуктары менен эркиндиктерин бузууга жол берген 

жана ага карата Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын 

(Омбудсменинин) сунуштарына көңүл бурбаган мамлекеттик 

органдардын, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жана алардын 

кызмат адамдарынын тизмеси 
  

№ 

п/п 

Мамлекеттик 

органдардын, 

ишканалар-

дын, 

мекемелер-

дин, уюмдар-

дын аталышы 

Адам укуктарын 

жана 

эркиндиктерин 

бузган кызмат 

адамдарынын аты-

жөнү  

Ээлеген 

кызмат орду 

Адамдардын кандай 

укуктарын жана 

эркиндиктерин бузду 

КР Акыйкатчы-

сынын 

(Омбудсмен) 

ишинин 

жыйынтыктары 

1. Бишкек 

шаарынын 

Свердлов 

районунун 

прокуратурасы 

К. Мурадылов Прокурордун 

жардамчысы 

Прокуратура 

кызматкеринин 

жабырлануучунун сот 

процессине 

катышуусун 

камсыздабаган   

Нарын облусунун 

прокуратура 

органдарына 

жиберилген  

2. Бишкек 

шаарынын 

Свердлов 

районунун ИИБ 

И. Шамиев Тергөөчү Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо  

Бишкек ш. ШИИБ 

26.08.2016-ж. №88 

буйругу менен 

Свердлов 

районунун ИИБ ТБ 

тергөөчүсү 

И.Шамиев ээлеген 

кызмат ордунан 

бошотулган. 

 

3. Ош облусунун 

Райондор 

аралык соту  

Б. А. Сарыбаев 

Н. К.Кайыпова 

Н. Т. Султаналиев 

 

Судья 

Судья 

Судья 

Сот териштирүүсүн 

негизсиз кечиктирүү 

Судьялар 

кеңешинин 

Дисциплинардык 

комиссиясынын 

27.10.2016-ж. 

токтому менен  

дисциплинардык 

иш козголгон. 

4. Бишкек 

шаарынын 

Свердлов 

Т. Д. Байчаев Судья Мыйзамсыз чечим 

кабыл алуу  

КР Президентинин 

2016-ж. 15-

ноябрындагы 

298



райондук соту Жарлыгы менен 

Судьялар 

кеңешинин сунушу 

боюнча Д. Байчаев 

ээлеген кызмат 

ордунан мөөнөтсүз 

бошотулган 

5. Бишкек 

шаарынын 

Свердлов 

райондук соту 

И. Гилязетдинова Судья Мыйзамсыз чечим 

кабыл алуу 

Судьялар 

кеңешинин 

Дисциплинардык 

комиссиясынын 

2016-ж. 9-

июнундагы 

токтому менен 

судья  И. 

Гилязетдиновага 

карата 

дисциплинардык 

иш козголуп, 

кызматтык иликтөө 

жүрүүдө 

6. Чүй облусунун 

прокуратурасы 

В. Ким 

 

Р. Усманов 

 

Э. Алымов 

Тергөөчү 

 

Тергөөчү 

 

Жайыл 

районунун 

прокурору  

Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо 

Башкы 

прокуратуранын 

17.08.2016-ж. 

буйругу менен Чүй 

облусунун 

прокуратурасынын  

тергөөчүсү 

Р.Усманов ээлеген 

кызмат ордунан  

бошотулган, ал эми 

Чүй облусунун 

прокуратурасынын  

тергөөчүсү В.Кимге 

кылмыш ишинин 

иликтенишинин 

натыйжасында  

дисциплинардык 

жоопкерчилик 

каралат.  

Жайыл районунун 

прокурору 

Э.Алымов Башкы 

прокуратуранын 

16.11.2015-ж. 

буйругу менен 

кызматынан 

төмөндөтүлгөн  
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7  Бишкек 

шаарынын 

Биринчи Май 

райондук ИИБ 

Алтынбек уулу Э. МУИ 

(милициянын 

участкалык 

инспектору) 

Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо 

Бишкек шаардык 

ШИИБнын 

25.03.2016-ж. № 

105 буйругу менен  

милициянын ага 

лейтенанты 

Алтынбек уулуна  

"Катуу сөгүш" 

берилген 

 

8. Бишкек 

шаарынын 

Биринчи Май 

райондук ИИБ 

Оберемко С. МУИ 

(милициянын 

участкалык 

инспектору) 

Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо 

Бишкек шаардык 

ШИИБнын 

25.03.2016-ж. № 28 

ж/к буйругу менен 

КР ички иштер 

органдарынан 

бошотулган  

9. Бишкек 

шаарынын 

Ленин райондук 

ИИБ 

А.Мусаева Бишкек 

шаарынын 

Ленин 

районунун ИБ 

ТБ ага 

тергөөчүсү  

Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо, Бишкек 

шаарынын Ленин 

райондук ИИБнын КУЗ 

жана СПда катталган 

Ж. Эсентуровдун Н. 

Ызабаевге карата 

жазган арызы боюнча 

текшерүү 

материалдарын 

кароодо КР ЖПКнын 

"Иштин бардык 

жагдайын толук, ар 

тараптан жана 

объективдүү изилдөө 

жөнүндө" 19-

беренесинин 

талаптарын 

аткарбоого жол берүү   

Ыкчам 

кеңешменин 

11.08.2015-ж. №58 

протоколу менен 

"СӨГҮШ" берилген 

10. Ош шаарынын 

прокуратурасы 

И.Исмамбетов Ош шаарынын 

прокуратурасы

нын ТБ 

тергөөчүсү 

Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо  

КР БП 13.05.2016-

ж. чыгыш № 4 р 

чечиминин 

жыйынтыгы менен 

тергөөчү  

И.Исмамбетовго 

сөгүш берилген. КР 

БПнын 10.05.2016-

ж. №251 буйругу 
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11. Бишкек 

шаарынын 

СИЗО-1 

М.Турдумамбетова Канцелярия 

башчысы 

Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо  

22.07.2016-ж. 

Бишкек шаарынын 

СИЗО-1деги 

кеңешмеде кызмат 

адамдарына 

мындан ары ушул 

сыяктуу мыйзам 

бузууларга жол 

бербөө жөнүндө  

катуу эскертилди. 

ошондой эле 

ЖАМКнын 

тийиштүү 

кызматтары 

тарабынан Иш 

кагаздарын 

жүргүзүү боюнча 

нускаманын жана 

Кыргыз 

Республикасынын 

"Кылмыш кылууга 

шектелип жана 

күнөөлөнүп 

камалгандарды 

камакта кармоонун 

тартиптери жана 

шарттары 

жөнүндө" 

Мыйзамынын 

талаптарын 

сактоого контролду 

ишке ашыруу 

боюнча чаралар 

кабыл алынды.  

 

12. Бишкек 

шаарынын 

Свердлов 

райондук ИИБ 

Н.Сейдакматов,  

Э.Бекбоо уулу 

МУИ 

(милициянын 

аймактык 

инспектору) 

Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо 

Бишкек шаарынын 

Свердлов райондук 

прокуратурасы 

тараптан КРнын 

"КР прокуратурасы 

жөнүндө" 

Мыйзамдын 22-

беренесинин 

негизинде 

райондун 

ИИБсинин 

жетекчилигине 

көрсөтмө берилди. 

Мунун 

натыйжасында 
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кызмат 

адамдарына 

мындан ары ушул 

сыяктуу бузууларга 

жол бербөө 

жөнүндө  катуу 

эскертилди.  

Ошондой эле алар 

өз каалоолору 

менен жумуштан 

бошотулду.  

13. Бишкек ш. 

боюнча ЭККМК 

ТБ 

А.Тыналиева Тергөөчү Конституциялык 

укуктарды бузуу, 

ошондой эле Бишкек 

ш. ЭККМК 

тергөөчүсүнүн 

кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо  

Биздин 

кийлигишүүбүздөн 

кийин Бишкек ш. 

боюнча ЭККМК ТБ 

тергөөчүсү 

А.Тыналиевага 

карата кызматтык 

иликтөө 

жүргүзүлүп, 

натыйжада 

мамлекеттик 

кызматкердин 

жүрүм-турум 

принциптерин 

жана нормаларын 

бузгандыгы үчүн 

Бишкек ш. боюнча 

ЭККМК ТБ 

тергөөчүсү 

А.Тыналиевага 

карата 

дисциплинардык 

жаза кабыл 

алынып, "СӨГҮШ" 

берилди.  

14. Бишкек ш. 

СИЗО-1 

1) М.Мырзабеков 

 

 

 

2) Тешебай уулу 

Адилет 

1) ыкчам 

бөлүктүн 

начальниги  

 

2)ыкчам 

кызматкер  

Өзүнүн кызматтык 

милдеттерин 

тийиштүү деңгээлде 

аткарбоо 

31.10.2016-ж.  

№594 буйруктун 

негизинде ыкчам 

бөлүктүн 

начальниги 

М.Мырзабеков 

жана ыкчам 

кызматкер 

Тешебай уулу А. 

сөгүш алган. 

15. КР ЖАМК К.Эралиев Ыйгарым 

укуктуу ыкчам 

Түркиянын жараны 

Эрхан Катаналптын 

Кызматтык 

иликтөөнүн 
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кызматкер 

жана түздөн-

түз бөлүктүн 

жетекчилери  

жарандык укугу 

бузулган, изделип 

жаткан унааны КР 

ЖАМКнын 

кызматкерлери 

колдонуп жүрүшкөн   

жыйынтыгы 

боюнча төмөнкү 

ыйгарым укуктуу 

ыкчам 

кызматкерлер 

1). К.Эралиев 

берген арызына 

ылайык ЖАМКдан 

бошотулган; 

2). М.Токеновго 

катуу сөгүш 

берилген; 

3). И.Сычевге 

сөгүш берилген; 

4). Усеновго сөгүш 

берилген. 

16. Бишкек 

шаарынын 

ШИИБ ТБ 

А.Шакиров Бишкек 

шаарынын 

ШИИБ ТБ 

тергөөчүсү 

Бишкек шаарынын 

ШИИБ ТБ 

тергөөчүсүнүн 

аракети 

30.08.2016-ж. №83 

о/с протокол 

менен тергөөчү 

А.Шакировго ушул 

сыяктуу бузууларга 

жол бербөө 

эскертилди.  

17. Чүй облусунун 

Ысык-Ата 

районунун ИИБ  

Н.Жуматаев  

 

Эсенгул уулу С. 

 

Чүй облусунун 

Ысык-Ата 

районунун 

ИИБнин 

УКЖнын 

начальниги 

жана УКЖнын 

нөөмөтчүсү   

УКЖда 

административдик иш 

менен кармалган 

Ч.Исаковду 

мыйзамсыз кармап 

турган (кармоо 

мөөнөтү 22:40мин 

бүткөн). Акт түзүлгөн. 

10.05.2016-ж. 

КР ИИМ 

12.05.2016-ж. №04 

буйругу менен 

УКЖнын  

начальниги 

Н.Жуматаев 

ээлеген кызмат 

ордунан 

бошотулган. 

УКЖнын 

нөөмөтчүсү 

Эсенгул уулу С. 

ушул сыяктуу 

бузууларга жол 

бербөө жөнүндө 

катуу эскертилген.  

18. ЭБКУБ  Г. Рыскельдиева  ЭБКУБнын 

башкы 

дарыгеринин 

м.а.  

ЭБКУБнын төрөт үйүн 

текшерүүнүн 

жүрүшүнө тоскоолдук 

кылуу 

Чара көрүү 

актысынын 

жыйынтыгында В. 

Рыскелдиева КР 

ЭКнын 82-

беренеси (өз 

каалоосу менен) 
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боюнча иштен 

бошотулган   

19. Бишкек 

шаарынын 

Саламаттыкты 

сактоо 

департаменти 

Т. Осмонбеков Жетектөөчү 

адис 

№3 төрөт үйүн 

текшерүүнүн 

жүрүшүнө тоскоолдук 

кылуу 

Чара көрүү 

актысынын 

жыйынтыгында 

Бишкек шаарынын 

Саламаттыкты 

сактоо 

департаментинин 

жетектөөчү адиси  

Т.Б. Осмонбеков 

жүрүм-турумду 

бузууга жол 

бербөө жөнүндө 

катуу эскертилди 

20. КР Саламаттык 

сактоо 

министрлиги 

Б.К. Ибраева Акушер-

гинеколог 

Саламаттык сактоо 

министринин буйругу 

менен түзүлгөн 

комиссия тарабынан 

Б.К.Ибраева Ли 

Аделдин өлүмүндө 

айыптоо коюлган. 

Министрдин буйругу 

менен аны иштен 

бошотуу 

тапшырылган, бирок 

ал ишин улантууда.  

КР Саламаттык 

сактоо 

министринин 

23.06.16-ж. 04-

1/8062 чыгыш 

номерлү катына 

ылайык акушер-

гинеколог 

Б.К.Ибраева иштен 

бошотулган.  №2 

төрөт үйүнүн 

башкы дарыгери 

А.А.Алыбаев КР 

СМнын буйругун 

аткарбагандыгы 

үчүн эскертүү 

алган. 

21. Кыргыз 

Республикасын

ын Өкмөтүнө 

караштуу 

Мамлекеттик 

каттоо кызматы  

К.К. Шамканов  Төраганын 

орун басары 

Сүт-товардык 

ферманын ээсинин 

бузулган укуктарын 

тартуу кылынган жер 

участогу менен 

калыбына келтирүү  

Кыргыз 

Республикасынын 

Премьер-министри 

С. Жээнбековдун 

04.07.2016-ж. 

буйругу менен 

төраганын орун 

басары  К.К. 

Шамкановго 

жүктөлгөн  

милдеттерин 

тийиштүү 

деңгээлде 

аткарбагандыгы 

үчүн сөгүш 

берилди   
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22. Бишкек 
шаарындагы 
№64 мектеп-
гимназиясы 

Ф.Чажалиева директор Акча жыйуу сөгүш 

23. № 19 орто 
мектеп 

Г.Курманбаева директор Окуучунун суициди сөгүш 

24. № 82 орто 
мектеп 

А.Конушбаева директор Акча жыйноо Өз каалоосу менен 
иштен бошонуу 

25. Улуттук 
госпиталь 

Д.Муканбетомуров Бөлүм башчы Тоскоолдук кылуу эскертүү 

26. Талас облусунун 
Бакай-Ата 
райондук соту  

А.Ташкараева, 
 
М.Ибраимов, 
З.Абдиева, Токтосун 
уулу К. 

Судья 
 
Судья 
Судья 
Судья 

Жашы жете электин 
укугу 

Жогорку сот 
тарабынан өкүм 
жокко чыгарылды 

27. Мамлекеттик 
каттоо кызматы 

МКК  Туулгандыгы тууралуу 
күбөлүктү туура эмес 
берүү (40 000 даана) 

КР БП тарабынан 
каралып иш 
козголду 

28. КРнын 
Пакистандагы 
Элчилиги 

С.Ибраев Убактылуу 
ишенимдүү 
өкүл 

Чет жерде жүргөн 
жарандын укугу  

- 

29. Бишкек 
шаарындагы № 
42 орто мектеп 
 
 

Г.Жантаева 
 
 
Г.Гудкова, 
Г.Жумантаева, 
Г.Уметова 
 

Директор 
 
Директордун 
орун басары 

Акча жыйуу 
 

Сөгүш 
 
 
Өз каалоосу менен 
иштен кеткен 

30. ДМШ № 8 Д.Федотова 
 
 
Л.Мацияшко 

Директор 
 
 
Окуу боюнча 
орун басар 

Баланын укугу Кызмат ордунан 
төмөндөтүлгөн 
(мугалим) 
Өз каалоосу менен 
иштен кеткен 

31. Кадамжай 
райондук 
мамлекеттик 
администрация 

Т.Илиязова Акимдин орун 
басары 

Турмуштук оор 
кырдаалдагы 
балдардын укугу 

эскертүү 

32. Баткен 
шаарынын 
мэриясы 

Г.Токсонова Вице-мэр Турмуштук оор 
кырдаалдагы 
балдардын укугу 

эскертүү 

33. Сүлүктү 
шаарынын 
мэриясы  

М.Сапаркулова Вице-мэр Турмуштук оор 
кырдаалдагы 
балдардын укугу  

эскертүү 
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№2 Тиркеме 

2016-жылдын 31-декабрына карата Кыргыз Республикасынын 
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№4 Тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 28.04.2016-жылдагы 

№495-VI «Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсмен) 

«2015-жылда Кыргыз Республикасында адамдардын жана жарандардын 

укугунун жана эркиндигинин сакталышы жөнүндө» баяндамасы тууралуу» 

токтомунун аткарылышынын жыйынтыктары боюнча маалымат 

Көрсөтмөлөрдүн 2-пунктунун мазмуну. Адамдын укуктары менен эркиндигин коргоонун 
натыйжалуулугун жогорулатуу, системалуу укук бузууларды болтурбоо, укуктун жана мыйзамдын 
үстөмдүүлүк принцибин ишке ашыруу, 2015-жылы Кыргыз Республикасында адамдын укуктары менен 
эркиндигин бузууга жол берген адамдардын жоопкерчилигин көтөрүү максатында Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысынын (Омбудсмендин) (мындан ары - Акыйкатчы (Омбудсмен) берген баяндамасынын 
жыйынтыктары боюнча төмөндөгү сунуштар кабыл алынсын жана алардын аткарылышы тапшырылсын: 

1) Акыйкатчыга (Омбудсменге):

№ Көрсөтмөлөрдүн мазмуну Эмне жасалды Жыйынты
к 

Белгиле
р 

- Жогорку Кеңештин 
тармактык комитеттеринин 
карамагындагы алардын 
маселелерине ылайык 
төмөнкүдөй мыйзам 
актыларына сунуштарды 
иштеп чыксын жана 
киргизсин:  
ишканаларда эмгектенген 
адамдардын эмгектик 
укуктарын сактоо боюнча 
ишкерлердин милдеттери 
жаатында толуктоолор 
каралган "Ишкерлердин 
укуктарын коргоо 
жөнүндө" Мыйзамга 

Мыйзам долбоору иштелип чыккан жана КР 
Жогорку Кеңешине кароого жөнөтүлгөн, 
Чыг.№14-4103, 07.12.2016-ж. 

КР ЖК 
кароосунд
а  

- үй-бүлөлүк зордук-
зомбулуктун 
курмандыктарын коргоонун 
натыйжалуу укуктук 
механизмин иштеп чыгуу 
жаатындагы өзгөртүүлөр 
каралган "Үй-бүлөлүк 
зордук-зомбулуктан сактоо 
жана коргоо жөнүндө" 
Мыйзамга 

Мыйзам долбоору иштелип чыккан жана КР 
Жогорку Кеңешине кароого жөнөтүлгөн, 
Чыг.№14-4103, 07.12.2016-ж. 

КР ЖК 
кароосунд
а  

- сот реформасы боюнча 
иштердин алкактарында: 

эмгек мыйзамдарын 
бузгандыгы үчүн айып пул 
өлчөмүн көбөйтүү каралган 
Кыргыз Республикасынын 
администрациялык 
жоопкерчилик 

Мыйзам долбоору иштелип чыккан жана КР 
Жогорку Кеңешине кароого жөнөтүлгөн, 
Чыг.№14-4134, 12.12.2016-ж. 

КР ЖК 
кароосунд
а  
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жөнүндө кодексине 

- соттук териштирүүлөрдүн 
үзгүлтүксүздүгү, соттор 
тарабынан иштерди акылга 
сыярлык мөөнөттөрдө 
кароо жөнүндө талаптар 
жана соттор тарабынан 
камакта кармоо 
мөөнөттөрүн узартуунун 
негиздүүлүгүнө баа берүү 
жол-жоболорун белгилөө; 
ошондой эле соттун 
жүйөөлүү токтомунун 
(соттун аныктамасынын) 
негизинде соттолгондорду 
ар бир эки ай камакта 
кармоо мөөнөтүн 
узартуунун зарылдыгы 
тууралуу толуктоолор 
каралган Кыргыз 
Республикасынын Жазык-
процесстик кодексине 

Мыйзам долбоору иштелип чыккан жана КР 
Жогорку Кеңешине кароого жөнөтүлгөн, 
Чыг.№14-4134, 12.12.2016-ж. 

КР ЖК 
кароосунд
а  

- эмгек келишимин жол-
жоболоштурбай туруп ишке 
тарткандыгы үчүн иш 
берүүчүгө карата кылмыш 
жаза жоопкерчилигин 
белгилөө жаатында 
толуктоолор каралган 
Жосундар жөнүндө Кыргыз 
Республикасынын 
кодексинин долбооруна 

Мыйзам долбоору иштелип чыккан жана КР 
Жогорку Кеңешине кароого жөнөтүлгөн, 
Чыг.№14-4134, 12.12.2016-ж. 

КР ЖК 
кароосунд
а  

2) Кыргыз Республикасынын Судьялар кеңешине:

- сот процесстеринин 
мониторингдеринин 
жүрүшүндө Акыйкатчы 
(Омбудсмен) тарабынан 
табылган адам укуктарын 
бузуу фактыларына 
токтоосуз маани берүүнү 
жүзөгө ашырсын 

Соттук процесстерге мониторинг 
жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча КР Соттор 
Кеңешине 16 көңүл буруу актылары 
киргизилген: 
-2 көңүл буруу актылары боюнча Ош 
областынын райондор аралык сотунун 
соттору  Б.Кулакматов, Б.Сарыбаев, 
Н.Каипова жана Н.Султаналиевге жана 
Баткен районундагы Кадамжай райондук 
сотунун судьясы   Л.Салиевге карата 
тартиптик жаза каралган; 
- 5 көңүл буруу актылары боюнча тартип 
өндүрүшүн козгоодон баш тартылган; 
- 1 көңүл буруу акты кайра чакыртылып 
алынган; 
- 8 көңүл буруу актылары кароодо турат. 

3) Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна:

- бөгөт коюу чарасы жөнүндө 
мыйзамдарды соттор 
тарабынан колдонуу 
практикасын иликтесин 
жана аларга тиешелүү 
жетекчиликке ала турган 
төмөндөгүдөй 

КР Жогорку Сотунун жообунан: Алдын алуу 
чараларын колдонууга байланышкан соттук 
материалдарды кароонун сапатын 
бирдиктүү жакшыртуу максатында, КР 
Жогорку Сотунун соттук тажрыйбаларды 
жалпылаштыруу жана соттук статистиканы 
талдоо бөлүмү тарабынан бул топтогу соттук 

Аткарылга
н 

Суроо-
талап 
ЖС 
жибери
лген 
Чыг.№ 
15.02.17
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түшүндүрмөлөрдү берсин: 
камакка алуу түрүндө бөгөт 
коюу чарасын тандоодо 
жана узартууда 
мыйзамдардын 
ченемдеринин катуу 
сакталышын камсыздоо 
жөнүндө 

материалдар каралып чыккан.   
КРнын Жогорку Соту тарабынан ишти 
кароонун жана кармалган адамдарды 
мыйзамсыз камакка алуу учурларынын жол-
жоболук мөөнөтүн бузууга жол бербөөгө 
байланышкан каттар жергиликтүү сотторго 
жиберилген, чыг.№01-4\1560, 10.10.2016-ж. 

-ж. 
 
Аткаруу
чу 
Иманал
иева А. 

 соттук териштирүүлөрдүн 
кийинкиге калтырылышына 
алып келген себептерге 
жана шарттарга талдоо 
жүргүзүүнүн зарылдыгы 
жөнүндө 

КР Жогорку Сотунун жообунан: КР УКМК, 
Жогорку Соту тарабынан кароонун жол-
жоболук мөөнөтү бузулуу менен сот 
өндүрүшүндө жаткан, ошондой эле 
УКМКнын тергөө абагында бир жылдан 
ашык убакыт камакта жаткан 
айыпталуучуларга байланыштуу бардык 
кылмыш иштери боюнча талдоолор 
жүргүзүлгөн. Талдоолор көрсөткөндөй,  
жол-жоболук мөөнөттү бузуу менен 
кылмыш ишин кароонун негизги себеби иш 
боюнча тараптардын жабырлануучулар 
жана күбөлөр менен камсыз кылбагандыгы, 
натыйжада жабырлануучулар узак убакытка 
камакта жатат.  
Талдоолордо көрүнгөндөй, бир иш боюнча 
соттор тарабынан аргасыз жана 
тараптардын катышуусун камсыз кылуу үчүн 
ишти тергөөгө кайтарып берген бир канча 
токтомдор чыгат, чыг.№01-4\1560,  
10.10.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- жашы жете электин 
инсандыгы, ошондой эле 
анын жашоосунун, турмуш-
тиричилик шарттары жана 
ата-энелери менен 
мамилеси жөнүндө 
маалыматтарды эске алуу 
менен иштин конкреттүү 
шартынан жана 
кылмыштын оорчулугунан 
улам жашы жете электерди 
камакка алуунун 
негиздүүлүгүн текшерүүнү 
жүзөгө ашырсын 

КР Жогорку Сотунун жообунан: Жашы жете 
электерге байланышкан кылмыш иштери 
боюнча соттук отурумдардын өзгөчөлүктөрү 
бар, анын ичинде бөгөт коюу чарасын 
тандоодо дагы.  
Белгилеп коюу керек, бөгөт коюу чарасы 
катары камакка алуу жашы жете электерге 
өзгөчө учурларда гана, эгер бул бир нече 
жолу өзгөчө оор кылмыш катары, оор 
кылмыш жасоого жөндөмдүү, же өзгөчө оор 
кылмыш жасаган деп айыпталган учурларда 
колдонулушу мүмкүн.  (КЖК 114-беренеси), 
чыг.№01-4\1560, 10.10.2016-ж. 

Иштелүүдө   

- жашы жете электи ата-
энелеринин, камкордукка 
алгандардын, 
камкорчулардын же 
ишенимге татыктуу болгон 
башка адамдардын кароосу 
алдында өткөрүп берүү 
түрүндө бөгөт коюунун 
альтернативдүү чараларын 
колдонууну пайдалансын 

КР Жогорку Сотунун жообунан: 2016-жыл 
үчүн Кыргыз Республикасынын биринчи 
инстанциядагы сотторуна жашы жете 
электерди ата-энесинин көзөмөлүнө берүү 
чарасын тандоо боюнча 30 соттук материал 
түшкөн, анын 30у тең канааттандырылган, 
чыг.№01-4\376, 28.02.2017-ж. 

Аткарылга
н 

  

4) Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына   

- мамлекеттик органдар, 
жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары 
тарабынан тынч 
чогулуштарды өткөрүүгө 

 Аткарылга
н 
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жана жогоруда көрсөтүлгөн 
мыйзамды бузуу менен 
аларга катышууга жолтоо 
болгон кызмат адамдарын 
жоопкерчиликке тартуу 
менен "Тынч чогулуштар 
жөнүндө" Мыйзамдын жоб
олорунун так жана бир 
жактуу аткарылышы үчүн 
натыйжалуу прокурордук 
көзөмөлдү камсыз кылсын 

- психиатриалык жардам 
көрсөтүүдө мыйзамдардын 
сакталышына медициналык 
мүнөздөгү мажбурлоо 
чараларын дайындоо, 
өзгөртүү же токтотуу 
жөнүндө соттордун 
токтомдорун аткаруунун 
мыйзамдуулугуна 
көзөмөлдү күчөтсүн  

 2016-жылдын  9 
айынын жыйынтыгы боюнча  жооп алынган. 
Кыргыз Республикасынын  соттору 
тарабынан прокатуранын 
кызматкерлеринин катышуусунда 79 
кылмыш иш 79 адамга карата медициналык 
мүнөздөгү мажбурлоо чараларлынган. Анда 
мажбурлап дарылоо боюнча 79 кылмыш 
иши соттор тарабынан канааттандырылган.  

  Суроо-
талап 
БП 
жибери
лген, 
чыг.№0
7 
15.02.17 

- жарандардын арыздарын 
каттоодон мыйзамсыз баш 
тартуу, кылмыш иштерин 
козгоодон баш тартуу, өз 
мезгилинде медициналык 
экспертиза дайындоодон 
баш тартуу фактылары 
табылган учурларда ички 
иштер органдарынын 
күнөөлүү кызматкерлерине 
карата жаза чараларын 
көрсүн  
  
 

КР Башкы Прокуратурасынын жообунан: 
Кыргыз Республикасынын ИИМ 
жарандарынын арыздары жана 
даттануулары боюнча 84 189 кылмыш ишин 
козгоодон баш тартуу боюнча чечим кабыл 
алынган, анын ичинде 6 719 кылмыш ишин 
козгоодон баш тартуу боюнча токтомдор 
мекемелерге кошумча текшерүүлөрдү 
жүргүзүү үчүн кайтарылып берилген. 6 719 
иштин 323ү боюнча кылмыш иши козголгон.   
Кылмыш ишин козгоого негизсиз баш 
тарткандыгы тууралуу жарандардын арызы 
боюнча прокуратура органдары тарабынан 
30 тартип өндүрүшүндөгү иш козголгон, 
нормативдик-укуктук актылардын 
бузулушун четке кагуу боюнча 98 
көрсөтмөлөр берилди. 
Прокурордук кароодогу жогоруда 
көрсөтүлгөн актыларды кароонун 
жыйынтыктары боюнча ички иштер 
органдарынын 73 кызматкери  ар кандай 
тартип жоопкерчилигине тартылган.  
Прокуратура органдары тарабынан ички 
иштер органдарынын жооптуу 
кызматкерлери тарабынан  өз убагында 
медициналык экспертиза дайындоодо баш 
тарткан учурлар катталган эмес, чыг.№11/3-
151-16, 28.10.16-ж. 

 

Аткарылга
н 

 
 

 

5) Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна караштуу Сот департаментине  

- алименттик 
милдеттенмелер боюнча 
карызы бар адамдарды 
издөө боюнча сот 
актыларынын аткарылышы 
үчүн контролду күчөтсүн  

КР Жогорку Сотуна караштуу Соттук 
департаменттин жообунан: КР 
Президентинин 08.08. 2012-жылдагы №147 
Указынын жоболорун аткаруу максатында, 
«Сот аткаруучулардын статусу жөнүндө 
жана аткаруу өндүрүшү тууралуу» КР 
Мыйзам долбоору иштелип чыккан, 
аталган мыйзам долбоорунун 37-

15.12.2016
-ж. аталган 
мыйзам 
долбоору 
КР ЖК 
тарабынан 
кабыл 
алынган 

 
  
 
 

 
 

311

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203664?cl=ky-kg


беренесинин 1-б. «Карызгердин жашап 
жаткан жери тууралуу маалыматтар жок 
болгон учурда алименттерди төлөтүү, ден-
соолукка келтирилген же багар-көрөрү каза 
болгондо келтирилген зыяндын ордун 
толтуруу тууралуу, ошондой эле баланы 
тартып алуу тууралуу аткаруучу 
документтердин негизинде сот аткаруучу өз 
демилгеси менен же өндүрүүчүнүн арызы 
боюнча сот аткаруучулардын кызматынын 
бөлүмү жайгашкан жери боюнча ички 
иштер жана салык органдары аркылуу 
карызгерди издөөгө алуу тууралуу сотко 
көрсөтмө жиберет», чыг. 01-6/3079, 
29.08.2016-ж.  

жана  
28.01.2017
-ж. КР 
Президент
и кол 
койгон  

-  сот аткаруучусуна өзүнүн 
жаңы дареги же жаңы иш 
орду, ошондой эле жашаган 
жери же иштеген жери 
алмашылганда жаңы же 
кошумча эмгек акысы 
(кирешеси) жөнүндө 
маалыматтарды 
билдирүүнүн милдеттүүлүгү 
тууралуу "Кыргыз 
Республикасындагы аткаруу 
өндүрүшү жөнүндө жана 
сот аткаруучуларынын 
статусу 
жөнүндө" Мыйзамдын жоб
олору бузулган учурда 
алименттик 
милдеттенмелер боюнча 
карызы бар адамдарды 
жоопкерчиликке тартуунун 
натыйжалуу 
механизмдерин иштеп 
чыксын 

КР Жогорку Сотуна караштуу Соттук 
департаменттин жообунан: «Кыргыз 
Республикасындагы сот аткаруучулардын 
статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү 
тууралуу» КР Мыйзамынын 12-
беренесинин 1-б. ылайык сот аткаруучу 
карызгерди жоопко тартуу боюнча 
көрсөтмө берүүгө укуктуу, ал эми ошол 
эле берененин 2-б. ылайык сот аткаруучу 
аталган Мыйзамда каралган учурлардагы 
административдик укук бузуулар тууралуу 
протоколдорду түзүүгө укуктуу, чыг. 01-
6/3079 , 29.08.2016-ж. 
 

15.12.2016
-ж. аталган 
мыйзам 
долбоору 
КР ЖК 
тарабынан 
кабыл 
алынган 
жана  
28.01.2017
-ж. КР 
Президент
и кол 
койгон 

  

- алименттик иштер боюнча 
аткаруу өндүрүшүнө 
катышкан алименттик 
милдеттенмелер боюнча 
карызы бар төлөтүп алуучу 
же адамдар үчүн сот 
аткаруучулар кызматына өз 
дарегинин алмашкандыгы 
жөнүндө билдирүү милдети 
каралган аткаруучу сот 
өндүрүшү жөнүндө 
мыйзамдарга тиешелүү 
өзгөртүүлөрдү киргизүү 
тууралуу сунуш иштеп 
чыксын 

КР Жогорку Сотуна караштуу Соттук 
департаменттин жообунан: «Кыргыз 
Республикасындагы сот аткаруучулардын 
статусу жөнүндө жана аткаруу өндүрүшү 
тууралуу» КР Мыйзамынын 73-
беренесинин 7-б. жашаган жеринин же 
иштеген жеринин өзгөргөндүгү тууралуу 
карызгер сот аткаруучуга өзүнүн жаңы 
жумуш орду жана дареги, ошондой эле 
жаңы же кошумча айлык акысы 
(кирешеси) тууралуу маалымат берүүгө 
милдеттүү, чыг. 01-6/3079,  29.08.2016-ж. 

 

15.12.2016
-ж. аталган 
мыйзам 
долбоору 
КР ЖК 
тарабынан 
кабыл 
алынган 
жана  
28.01.2017
-ж. КР 
Президент
и кол 
койгон 

  

6) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

-  инфляциянын деңгээлин 
эске алуу менен 
пенсияларды жана жөлөк 
пулдарды индексациялоо 
боюнча иштерди өз 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Акыркы жылдарда 
пенсиянын көлөмүн жогорулатуу боюнча 
ырааттуу иш-чаралар көрүлдү. Пенсияларды 
жыл сайын жогорулатууда бардык 
категориядагы пенсионерлерди коргоо 

Аткарылга
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убагында улантсын жана кызыкчылыктарын эске алуу менен КР 
Социалдык фондунун бюджетинин 
алкагында ар кандай ыкмалар эсепке 
алынат.  
Мындан тышкары, жеке камсыздандыруу 
эсептериндеги салымдардын өлчөмү 
отчеттук жылда түзүлгөн айлык акынын 
өсүшүнүн 75% тегерегинде жыл сайын 
индексацияланат.  
КР Өкмөтүнүн 25.06.1015-ж. №411 Токтому 
менен 2015-жылдын 1-сентябрынан баштап 
пенсияны жогорулатуу механизмдери 
каралган. 
 КР Өкмөтүнүн 23.09.2016-жылдагы Токтому 
менен 1.10.2016-жылдан баштап пенсияны 
жогорулатуу механизмдери каралган,  
чыг.20-23863, 03.11.2016-ж. 

- турак жай курулушу 
жаатындагы улуттук 
программаларды иштеп 
чыгууда жана кабыл 
алууда эл аралык 
келишимдер менен 
белгиленген жетиштүү 
турак жайга укукту ишке 
ашыруу боюнча 
милдеттерди эске алсын  

Жооп жок    Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

- Бишкек жана Ош 
шаарларында үйү 
жоктордун себебин табуу 
жана аталган фактордун, 
анын ичинде мыйзамсыз 
курулуштардын 
масштабын баалоо боюнча 
иштерди жүргүзсүн. 
Аталган иштин 
жыйынтыктары боюнча 
жетиштүү турак жайга 
укуктарды ишке ашыруу 
планын түзсүн 

Жооп жок    Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

- социалдык турак 
жайларды куруу үчүн 
каражат издеп тапсын 

Жооп жок   Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

- өз алдынча курулуштар 
бар райондо жарандардын 
ден соолугуна жана 
жашоосуна коркунучтарды 
баалоону жүргүзсүн жана 
жаңы курулуштарды 
легалдаштырууну чечүүнүн 
оптималдуу жолдорун 
аныктасын 

КР Саламаттыкты сактоо министрилигинин 
жообунан: Өз алдынча баш-аламан курулган 
райондордун абалын баалоо жана жаңы 
курулуштарды мыйзамдаштыруу 
маселелерин чечүүнүн туура жолун аныктоо 
үчүн КР Өкмөтүнүн деңгээлинде 
чечимдеридин жолдорун иштеп чыгуу 
менен ведомстволор аралык комиссия түзүү 
зарыл, чыг.№04-1\1-2083,  24.02.2017-ж. 

Аткарылга
н жок  
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- таза суу менен жабдуу 
секторун өнүктүрүү жана 
калктын таза суу менен 
жабдуу маселелерин чечүү 
үчүн багытталган финансы 
каражаттарынын максаттуу 
чыгымдалышы үчүн жер-
жерлерде контролдоо 
процесстерине жарандык 
коомду тартууга 
мамлекеттик бюджеттен 
бөлүнгөн жана эл аралык 
донорлордон алынган 
каражаттарды 
пайдалануунун ачык-
айкындуулугун жана 
отчёттуулугун камсыз 
кылсын 

 
Жооп жок 

  Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

- калкты коопсуз таза суу 
менен камсыздоо 
маселелерин чечүү үчүн 
мамлекеттик бюджеттен 
бөлүнгөн финансы 
каражаттарын көбөйтүү 
боюнча чараларды көрсүн 

2026-жылга чейинки убакыт аралыгында 
Кыргыз Республикасынын калктуу 
пункттарын ичүүчү суу менен камсыздоо 
жана сууну агызып чыгаруу тутумдарын 
өнүктүрүү Стратегиясына ылайык, 2026-
жылга чейин суу менен камсыздоо 
тутумдарын куруу жана ишке киргизүү 
боюнча республиканын 425 айлында 
суммасы 8 млрд. 882 млн. сомдук, ошондой 
эле суу менен камсыздоо тутумдары 27 
район борборлорунда суммасы 4 млрд. 048 
млн. сомдук иштерди аткаруу каралууда   

 

Иштелүүдө   

- жарандардын 

репродуктивдүү ден 

соолугу жана 

репродуктивдүү 

укуктарынын сакталышы 

жөнүндө коомдук жана 

мамлекеттик жалпыга 

маалымдоо каражаттары 

аркылуу маалыматтык-

агартуу иштерин күчөтсүн  

КР Өкмөтүнүн жообунан: Тукум улоонун 

саламаттыгы жөнүндө газеталарда 12 

макала жарык көрдү, радиодо 9 берүү жана 

теле көрсөтүүдө 18 берүү болду, чыг.20-

23863,  03.11.2016-ж. 

КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин 
жообунан: Республикалык саламаттыкты 
бекемдөө борбору тарабынан «Санат» 
телеканалында 45 мүнөттүк Сергек жашоо 
телепрограммасы уюштурулган.Фейсбук 
баракчаларына эненин жана баланын 
саламаттыгын коргоо маселелери боюнча 
билдирүүлөр жайгаштырылган, чыг.№04-
1\1-2083,   24.02.2017-ж. 

Аткарылга
н 

  

- пландык жана пландан 
тышкаркы текшерүүлөрдү 
ар кандай мезгилдерде 
өткөрүүгө, ошондой эле 
эмгекти коргоонун жана 
эмгек мыйзамдарынын 
ченемдеринин бузулушун 
табуу максаттарында 
ишканалардын 
жетекчилерине алдын ала 
кабарлабай туруп Кыргыз 
Республикасынын 

КР Эмгек жана социалдык өнүгүү 

министрлигинин жообунан: Көзөмөл жана 

башкаруу тармагындагы мамлекеттик эмгек 

инспекторлору мыйзамдардын жана башка 

эмгек жөнүндө нормативдик укуктук 

акттардын сакталышы үчүн мамлекеттик 

көзөмөл жана башкарууну ишке ашыруу 

максатында КРнын бардык аймагындагы 

кайсыл гана мекеме болбосун алардын 

уюштуруу-укуктук формаларына көз 

Аткарылга
н жок  
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Өкмөтүнө караштуу 
Экологиялык жана 
техникалык коопсуздук 
боюнча мамлекеттик 
инспекциянын эмгек 
инспекторлорунун 
укуктарын белгилеген 
"Ишкердик субъектилерин 
текшерүүлөрдү 
жүргүзүүнүн тартиби 
жөнүндө" Мыйзамга жана 
башка тиешелүү ченемдик 
укуктук актыларга өзгөртүү 
киргизүү жөнүндө 
сунуштарды иштеп чыксын 

каранды болбостон көзөмөлгө алат, 

чыг.№17\1333,  27.02.2017-ж. 

 

 

.- эл аралык 
стандарттарга ылайык 
жана менчик ишканаларда 
иштеген адамдардын 
укуктары менен 
эркиндигинин сакталышы 
үчүн контролду күчөтүү 
максаттарында эмгектин 
мамлекеттик 
инспекторлорунун штаттык 
санын көбөйтүү жөнүндө 
маселени карасын  

КР Эмгек жана социалдык өнүгүү 

министрлигинин жообунан: КР Өкмөтүнүн 

25 июль 2016-ж. №414 «Мамлекеттик 

органдардын штаттык санын көбөйтүүгө 

мораторий киргизүү жөнүндө» Токтомуна 

ылайык, 2017-жылдын аягына чейин учурда 

иштеп жаткан министрликтердин,  

административдик ведомстволордун, КР 

Өкмөтүнө караштуу уюмдардын, КР 

Өкмөтүнүн областтардагы ыйгарым укуктуу 

аппараттарынын, КР жергиликтүү 

мамлекеттик администрацияларынын 

штаттык санын чектеп – көбөйтүүгө 

мораторий киргизилген, чыг.№17\1333,  

27.02.2017-ж.   

КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана 

техникалык коопсуздук боюнча 

мамлекеттик инспекциянын жообунан: 

Мамлекеттик экотехинспекция тарабынан 

Биринчи-вице-премьер-министрдин 

наамына инспекторлордун, анын ичинде 

эмгекти коргоо жана эмгек алакалары 

чөйрөсүндөгү инспекторлордун штаттык 

санын көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн кароо 

жөнүндө кат жиберилген, бирок, бул маселе 

чечилген эмес, чыг.№12\2582,  17.08.2016-

ж. 

Аткарылга
н жок  

  

- жашы жете электер менен 
никеге туруунун эл аралык 
келишимдерден келип 
чыккан жол бербестиги 
боюнча Кыргыз 
Республикасы алган эл 
аралык милдеттенмелерди 
аткарууну камсыздоо 
боюнча иштерди 
жүргүзсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Кыргызстанда 

«Баланын укугу жөнүндө», «Аялдарга карата 

дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу 

жөнүндө» Конвенциялар бекитилген, 

ошондой эле республика «Никеге турууга 

макулдук, нике жашы жана никеге каттоо 

жөнүндө» Конвенцияга кошулган, чыг.20-

23863,  03.11.2016-ж. 

КР Ички иштер министрлигинин жообунан: 

Аялдардын эркине каршы никеге туруу үчүн 

Аткарылга
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ала качкандыгы үчүн кылмыш 

жоопкерчилиги катаалданган, жаза 

мөөнөтүн узартуу менен минималдуу -  үч 

жылдан беш жылга чейин эркинен 

ажыратылат, максималдуу – жети жылдан 

он жылга чейин.  

Укук коргоо органдары тарабынан ушул 

сыяктуу фактылар аныкталса зарыл болгон 

бардык тергөө иш-чараларын өткөрүү үчүн 

КР мыйзамдарынын алкагында мүмкүн 

болгон бардык чаралар көрүлөт, чыг.1/7366, 

25.10. 2016-ж. 

- жашы жете электер менен 
никеге туруу боюнча 
жазык иштерин 
натыйжалуу кароо 
максатында улуттук 
мыйзамдарды өркүндөтүү 
боюнча иштерди улантсын, 
атап айтканда жашы жете 
электер менен никеге 
туруу жана "ачык" 
категориядагы мажбурлоо 
никелери боюнча 
кылмыштарга которуу 
мүмкүнчүлүгүн карасын 

Жашы жете электерге карата, ошондой эле 
жашы жете электер тарабынан жасалган 
укук бузууларды жана кылмыштарды 
болтурбоо үчүн нормативдик укуктук 
базаларды түзүү боюнча айрым бир иштер 
аткарылды.  
Жашы жете электерди тарбиялоо жана 
окутууда милдеттерин аткарбагандыгы 
жана баш тарткандыгы үчүн ата-энелердин 
жоопкерчилигин күчөтүү максатында 21.12. 
2012-ж. № 203 «Кыргыз Республикасынын 
Административдик жоопкерчилиги тууралуу 
Кодексине өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө» КР 
Мыйзамы кабыл алынган.  
Мындан тышкары, 09.07.2013-ж. № 126 
жашы жете электердин жыныстык кол 
тийбестигине каршы жасаган кылмыш үчүн 
жазаны катаалдантууну камсыз кылган 
«Кыргыз Республикасынын Кылмыш-Жаза 
кодексине өзгөртүүлөрдү жана 
толуктоолорду киргизүү жөнүндө» КР 
Мыйзамы кабыл алынган.   

Аткарылга
н 

  

- өз балдарын нике 
мамилелерине кирүүгө 
мажбурлаган жашы жете 
электердин мыйзамдуу 
өкүлдөрүнүн (ата-
энелеринин, 
камкорчуларынын, 
камкордукка 
алгандардын) 
жоопкерчилигин 
жогорулатсын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: КР Кылмыш-Жаза 
Кодексине ылайык, он жети жашка толо 
элек өспүрүмдөр менен никелик мамилеге 
барууга мажбурлоо жүздөн беш жүзгө 
чейинки эсептик көрсөткүчтүн көлөмүндө 
айып тартат же эки жылга чейин түзөтүү 
иштерине же беш жылга чейин эркиндигин 
чектөө менен жазаланат, чыг.20-23863,  
03.11.2016-ж. 

Аткарылы
п жатат  

  

- никеге мажбурлап турууга 
катышкандыгы үчүн 
жоопкерчиликке тартуу 
практикасын тергөө жана 
сот органдарынын иш 
укугун колдонууга 
киргизүү боюнча 
чараларды иштеп чыксын 

КР Ички иштер министрлигинин жообунан: 
КР Кылмыш-Жаза Кодексинин 30-
беренесинин 7-бөлүмүндө  уюштуруучунун, 
шыкакчынын жана көмөкчүнүн 
жоопкерчилиги КР Кылмыш-Жаза 
Кодексинин Өзгөчө бөлүмүндөгү берене 
боюнча жоопкерчилиги каралат, 
аткаруучунуку дагы ушул беренеге ылайык, 
буга байланыштуу никеге барууга 
мажбурлоого катышкандыгы үчүн жоопко 

Аткарылга
н жок  
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тартуу тажрыйбасын соттордун жана тергөө 
органдарынын укук коргоо 
ишмердүүлүгүндө ишке ашыруу боюнча 
кошумча чараларды иштеп чыгуу 
зарылчылыгы жок, чыг.1/7366,  25.10. 2016-
ж.   

- республиканын 
региондорундагы 
көйгөйлөрдүн чыныгы 
масштабдарын баалоо 
максатында никеге эрте 
туруу маселелери боюнча 
жашыруун изилдөөлөрдү 
өткөрүү жолу менен 
(кийин сурамжылоого 
алынгандардын 
ысымдарын көрсөтпөй 
туруп, алардын 
жыйынтыктарын 
жарыялоо менен) жашы 
жете электер менен никеге 
туруу чөйрөсүндө 
статистикалык 
маалыматтарды жыйноону 
жакшыртуу боюнча 
чараларды иштеп чыксын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: КР Улуттук 
статистикалык комитетинин жана 
ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча, 
Кыргызстанда 15 жашка чейин күйөөгө 
чыккан 6,0 миң кыз, 18 жашка чейин 
күйөөгү берилген 160,0 миң кыз эсепке 
алынган. Көбүнчө, мындайлар мамлекеттик 
нике каттоосусуз, диний салт «нике кыюу» 
аркылуу ишке ашат.  
Кыргызстанда 12,2% тегерегиндеги аялдар 
18 жашка чейин күйөөгө чыгат, айыл 
жергесинде 14.2% , шаарларда 9.7% аял 
жашы жетпей күйөөгө берилет, чыг.№20-
23863, 03.11.2016-ж.  

 

Аткарылга
н 

  

- окуучулардын маданий 
өзгөчөлүктөрүн жана жаш 
курагын эске алуу менен 
нике, репродуктивдүү ден 
соолук маселелерин кароо 
аркылуу класстан 
тышкаркы иштердин 
алкактарында жашоонун 
сергек мүнөзү сабактарын 
иштеп чыксын жана 
мектептик билим берүү 
тутумуна киргизсин 

Жооп жок   Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

- өзгөчө учурларда мыйзам 
менен белгиленген жол-
жоболорду сактабай туруп 
никеге эрте турууга жол 
берүү жаш курагы боюнча 
улуу өнөктөш тарабынан 
кылмыш болуп санала 
тургандыгына көңүл буруу 
менен катышуучулардын 
кеңири чөйрөсүн тартуу 
аркылуу (медициналык 
кызматкерлерди, 
мугалимдерди, 
мамлекеттик бийликтин, 
өкмөттүк эмес уюмдардын 
өкүлдөрүн, кризистик 
борборлорду, эл аралык 
уюмдарды, диний 
лидерлерди жана 
башкаларды) никеге эрте 

Жооп жок   Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 
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туруунун зыяндуу 
кесепеттери жөнүндө 
мектеп окуучуларынын 
арасында агартуучулук 
иштерди жүргүзсүн 

- маалыматтык-агартуу 
кампанияларынын, анын 
ичинде жалпыга 
маалымдоо 
каражаттарынын 
катышуусу менен эрте 
жана катталбаган 
никелердин, көп аял 
алуулардын зыяны жана 
мыйзамсыздыгы жөнүндө 
иштерди системалуу 
негизде жүргүзсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: «Мамлекет жана 
жарандык коомдун бирдиктүү аракеттенүү 
жолу менен Кыргыз Республикасындагы үй-
бүлөлүк зомбулук маселелерин чечүү» 
долбоорунун алкагында «Маек-Фильм» 
ЖЧК 4 видеоролиги, 2 аудио ролиги, 9 миң 
брошюра чыгарылды, чыг.20-23863,  
03.11.2016-ж. 
 

 

Аткарылга
н 
 

  

- жетим балдардын жана 
турак жай алууга муктаж 
ата-энелердин камкордугу 
жок калган балдардын 
жалпы республикалык 
маалыматтар базасын 
түзсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: КР Эмгек жана 
социалдык өнүгүү министрлигинин 
социалдык жардамдардын корпоративдик 
маалыматтык системасында «Ата-энесинин 
камкордугусуз калган балдар» 
маалыматтык базасы түзүлгөн, чыг.20-
23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- ҮБКБнүн жетекчилери 
менен бирдикте жетим 
балдар жана турак жай 
алууга муктаж, ата-
энелерден камкордугу жок 
калган балдар багылган 
мекемелердин (менчиктин 
ар кандай түрүндөгү) 
бардык жетекчилери үчүн 
ЖӨБ органдарында жана 
жергиликтүү мамлекеттик 
администрацияларда 
кезексиз турак жай үчүн 
жер участогун алууга укук 
берүү менен аларды 
эсепке коюу үчүн 
милдеттүү талаптарды 
киргизсин, жыйынтыкка 
жеткенге чейин иштерди 
план ченемдүү жүргүзсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Кезексиз турак-
жайлар жетим балдарга жана ата-энесинин 
көзөмөлүсүз калган, ата-энесинин кароосу 
жок калган балдарга жана жетимдерге 
билим берүү мекемелерин жана башка 
мекемелерди аяктаганда, анын ичинде 
социалдык тейлөө мекемелеринде, багып 
алган үй-бүлөлөрдө, үй-бүлө тибиндеги 
балдар үйүндө, асыроо (көзөмөл) 
токтотулганда, ошондой эле КР Куралдуу 
күчтөрүнө кызмат көрсөтүп кайтканда жана 
эркиндигинен ажыратылган жайлардан 
кайтканда берилет, чыг.20-23863,  
03.11.2016 -ж. 

Аткарылга
н 

  

- жетим балдардын жана 
ата-энелердин камкордугу 
жок калган балдардын 
турак жайга 
муктаждыгынын максаттуу 
мониторингин жыл сайын 
жүргүзсүн жана 
кырдаалды талдоонун 
негизинде аталган 
көйгөйдү чечүү үчүн 
республикалык 
каржылоону 

КР Өкмөтүнүн жообунан: КР Турак-жай 
Кодексин ишке ашыруу максатында КР 
Эмгек жана социалдык өнүгүү 
министрлигинин 25-май 2016-жылдагы 
Буйругунун негизинде  интернат түрүндөгү 
балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн 
социалдык колдоо боюнча Жобонун 
долбоорун иштеп чыгуу үчүн ведомстволор 
аралык жумушчу тобу түзүлгөн. Жобонун 
долбоорунда жетим балдардын жана ата-
энесинин камкордугусуз калган балдардын 
катарындагы балдар мекемелеринин 
бүтүрүүчүлөрүн турак-жай менен 

Иште   
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пландаштырсын камсыздоо тартиби боюнча бөлүм каралган. 
Учурда көрсөтүлгөн долбоорду иштеп чыгуу 
боюнча жумушчу топ ишти улантып жатат, 
чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

- жетим балдарды жана ата-
энелеринен камкордугу 
калган балдарды турак 
жай менен камсыздоону 
регламенттеген мыйзам 
актыларынын аткарылышы 
жөнүндө Өкмөттүн расмий 
сайтында үзгүлтүксүз 
маалымдоону жүзөгө 
ашырсын жана аталган 
чөйрөдө мыйзамдарды 
аткаруу жана жетим 
балдарга жана ата-
энелеринин камкордугу 
жок калган балдарга 
мамлекеттик жардам 
берүү муктаждыгы үчүн 
социалдык 
жатаканаларды, 
мамлекеттик жана 
муниципалдык турак-
жайларды курууга тышкы 
жана ички инвесторлордун 
инвестицияларын тартуу 
боюнча региондордун 
жана шаарлардын 
башчыларынын 
жоопкерчилигин күчөтүү 
максатында региондор 
боюнча статистикалык 
маалыматтарды туруктуу 
байкоого алып турсун; 
бүтүндөй өлкө боюнча 
иштерди жандандыруу 
максатында аталган 
көйгөйлөрдү чечүү боюнча 
инвестицияларды 
тартуунун оң тажрыйбасы 
бар региондордун жана 
шаарлардын башчыларын 
мамлекеттик деңгээлде 
белгилесин жана сыйлык 
берсин 

КР Эмгек жана социалдык өнүгүү 

министрлигинин жообунан: Ведомстволор 

аралык жумушчу топ тарабынан жетим 

балдардын жана ата-энесинин 

камкордугусуз калган балдардын ичиндеги 

балдар мекемелеринин бүтүрүүчүлөрүн 

турак-жай жана жер участогу менен камсыз 

кылуунун механизмдерин караган, интернат 

түрүндөгү балдар мекемелеринин 

бүтүрүүчүлөрүн социалдык коштоо боюнча 

Жобонун долбоору иштелип чыккан.  

Ведомстволор аралык жумушчу тобу 

киргизген толуктоолордун натыйжасында, 

долбоор КР министрликтери менен 

ведомстволоруна макулдашууга жиберилет, 

чыг.№3\1303,  24.02.2017-ж.  

Иште  Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

- жарандардын бекер 
билим алууга 
конституциялык укуктарын 
бузууга жол бербөө 
максаттарында 
мамлекеттик 
(муниципалдык) билим 
берүү уюмдары тарабынан 
акы төлөнүүчү билим 
берүү кызматтарын 
көрсөтүүгө тыюу салуу 
белгиленген "Билим берүү 

Жооп жок   Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 
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жөнүндө" Мыйзамга өзгөр
түү киргизүү тууралуу 
сунуш иштеп чыксын 

- 2017-жылдан тартып 
"Балдарга жардам 
көрсөтүүнүн тез линиясы" 
(115) кызматынын 
бюджеттик 
каражаттарынан 
каржылоону карасын 

Четке кагылды. КР Өкмөтүнүн   03.11.2016-
ж. чыг.20-23863 жобунан: «2017-жылдын 
бюджетинин дефицитин эске алуу менен, 
«Балдарга жардам берүүнүн түз 
байланышы» (115) кызматын бюджеттик 
каражаттан каржылоо мүмкүн эмес»  

Аткарылга
н жок 

  

- мажбурлап дарылоодо 
болгон жана сот 
тарабынан сот-
психиатриялык 
экспертизага жиберилген 
оорулууларды 
психиатриялык 
мекемелерде күзөтүүнү 
ЖАМКнын камсыздоосу 
боюнча маселени карасын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: КР Саламаттыкты 
сактоо министрлиги КР Ички иштер 
министрлиги менен бирдикте 
Психиатрикалык мекемелерде камактагы 
жана тергөөдөгү адамдарды кайтарууну 
камсыз кылуу боюнча эсептөөлөр 
жүргүзүлдү. Бул эсептөөлөр КР Каржы 
министрлигинин кароосуна жөнөтүлдү, 
чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

КР Каржы 
министрли
гинин 
кароосунд
а турат 
 

  

- кыйноолорду жана башка 
адамгерчиликсиз же 
мамиле жасоонун же 
жазалоонун кадыр-баркты 
кемсинткен түрлөрүн 
натыйжалуу 
документтештирүү жана 
тергөө боюнча Стамбул 
протоколунун 
стандарттарына ылайык 
Кыргыз Республикасынын 
Саламаттык сактоо 
министрлиги тарабынан 
иштелип чыгылган 
медициналык адистер 
үчүн зордук-зомбулук, 
кыйноолор жана 
ырайымсыз мамилелерди 
жасоону натыйжалуу 
документтештирүү боюнча 
практикалык жетекчиликти 
бекитсин; аны иш жүзүнө 
киргизүү саламаттык 
сактоо, ички иштер жана 
прокуратура 
органдарынын тутумунун 
ведомстволор аралык өз 
ара аракеттенүүлөрүнүн 
таасирдүү механизминин 
болушун талап кылат 

КР Өкмөтүнүн жообунан: КР Саламаттыкты 
сактоо министрлиги Кыйноолорго каршы 
коалициясы жана Сорос-Кыргызстан фонду 
менен биргеликте 2016-жылга карата 
кыйноолорду жана башка аесуз, 
адамгерчиликсиз жана ар-намысты 
тебелеген мамилелердин жана жазалардын 
түрүн жоюу боюнча иш-чаралардын 
Комплекстүү планын иштеп чыгышкан жана 
бекитишкен (КР Саламаттыкты сактоо 
министрлигинин 25-март 2016-жылдагы 
№204 Буйругу). КР Саламаттыкты сактоо 
министрлигинин иш-чаралардын 
Комплекстүү планынын ишке ашуусун 
көзөмөлдөө үчүн тиешелүү мамлекеттик 
ведомстволор жана өкмөттүк эмес 
уюмдардын өкүлдөрүнөн турган 
Координациялык комитет жана анын 
катчылыгы иштейт, чыг.20-23863,  
03.11.2016-ж. 
 
 

Аткарылга
н 

  

- расмий жалпыга 
маалымдоо 
каражаттарынын, атап 
айтканда "Кыргыз 
Туусунун", "Слово 
Кыргызстандын" жана 
"Эркин-Тоонун" 

2016-жылдын 28-апрелиндеги №495-VI 
Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кенешинин токтомуна ылайык Аппарат 
Акыйкатчынын (Омбудсменинин) ар 
тараптуу жарыя берщщ щчщн, адамдын 
жана жарандын укуктарын коргоо менен 
эркиндиктеринин сакталышынын негизинде 

Аткарылга
н 

 Суроо-
талап 
Өкмөтк
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барактарында адамдын 
жана жарандын укуктарын 
сактоо жана коргоо 
боюнча Кыргыз 
Республикасынын 
Акыйкатчысынын 
(Омбудсмендин) 
Аппаратынын ишин жана 
башка маселелерди ар 
тараптуу чагылдырууну 
камсыздоо максатында 
айына бир газеталык 
полоса өлчөмүндө бекер 
негизде аянтча бөлүү 
жөнүндө маселени 
карасын 

Мамлекеттик гезиттер “Кыргыз-Туусу”, 
“Эркин-Тоо” жана “Слово Кыргызстана” 
тарабынан мындай макалалар чыкты: 
кыргыз тилинде “Акыйкатчынын буйругу 
менен №47 колонияда мониторинг 
жүргүзүлдү”, “Стамбул протоколу кандай 
ишке ашууда”, “Аткарууну талап кылынган 
сунуштар берилди”, “Балдарга көңүл 
бурбагандарга Акыйкатчы көңүл бурду”, 
“Омбудсмен Ала-Букадагы факты боюнча 
Башкы прокурорго кайрылды”, “Үй-бүлө 
курууда мыйзам боюнча жаш өзөгөчлүк”, 
“Жарандын жерге болгон укугу калыбына 
келтирилди”, ошондой эле орус тилинде 
“На КПП Кордай после вмешательства 
Омбудсмена КР произошли перемены”, 
“Студенты АГУПКР поблагодарили 
Омбудсмена КР Кубата Оторбаева за 
содействие в возраждении сурдоперевода”, 
“Омбудсмен КР Кубат Оторбаев предлагает 
проводить День против суидцида ”, “Права 
человека приоритет для нас”, 
“Сотрудниками Института Омбудсмена КР 
было проведено инспектирование по 
выявлению детей и семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации в Иссык-
Кульской области”, “Восстановлены 
нарушенные права инволида в г.Ош”, “В 
Нарыне сотрудникам ОВД был объявлен 
выговор за бездействие”.  

Жогорулардын негизинде токтомдо 
көрсөтүлгөн пункт аткарылды деп 
эсептейбиз.   

 

7-   
15.02.17 

- төмөндөгү 
маселелерди милдеттүү 
камтуу менен 
республиканын жаңы 
курулуштарынын 
социалдык-турмуш-
тиричиликтик 
инфратүзүмүн жакшыртуу 
боюнча аракеттердин 
комплекстүү планынын так 
мөөнөттөрүн иштеп чыгуу 
жана ишке ашыруу 
жөнүндө маселени 
карасын: жашоочуларды 
коопсуз таза суу менен 
жабдуу; 

баштапкы же орто 
мектептерди куруу же 
балдардын мектепке 
баруусу үчүн транспорт 
менен камсыздоо; 

фельдшердик-
акушердик пункттарды, үй-
бүлөлүк медицина 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Бишкек шаарынын 
аймагында 49 жаңы конуштары орун алган, 
калктын саны жалпысынан 267169 адам, 
анын 89058 балдар  
 
- Бүгүнкү күндө жаңы конуштардын 
санынын кескин өсүшү жана суу түтүктөрүн 
куруунун жай болушунун себебинен, 
шаардагы жаңы конуштарды ичүүчү суу 
менен камсыздоо 67,28% түзөт. 2016-жылга 
карат Бишкек шаарынын мэриясынын 
ОГУКС «Калыс-Ордо» жаңы конушуна жаңы 
скважинаны бургулоону, «Ак-Бата» жаңы 
конушунда байламталары менен 
скважинанын курулушун бүтүрүүнү пландап 
жатат.  
-«Калыс-Ордо» жаңы конушунда 740 
орундуу жалпы билим берүүчү орто 
мектептин курулушу башталды, чыг.20-
23863,  03.11.2016-ж. 
 

Аткарууну
н 
жыйынтыг
ы: 
 
 
-айрым 
бөлүктөрү 
аткарылга
н; 
 
 
-айрым 
бөлүктөрү 
аткарылга
н; 
 
-
Аткарылга
н жок 
 
Аткарылга
н жок 
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борборлорун куруу; 

жаңы курулуш 
аймактарынын деталдуу 
планын иштеп чыгуу, 
негизги социалдык кызмат 
көрсөтүүлөргө 
жеткиликтүүлүктү иликтөө; 

жаңы курулуштарды 
легалдаштырууну чечүүнүн 
оптималдуу жолдорун 
аныктоо 

- коркунучтуу зоналарда 
жайгашкан мыйзамсыз 
курулуштардын 
жашоочуларынын ден 
соолугу үчүн мүмкүн 
болуучу тобокелдиктер 
жөнүндө тиешелүү 
корутундуларды киргизүү 
менен тийиштүү 
мамлекеттик органдарга 
изилдөөлөрдү жүргүзүүнү 
тапшырсын 

Жооп жок   Направ
лен 
Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

- калктын аярлуу тобунун 
(ДМЧАлардын, улгайган 
адамдардын) турак жайга 
жеткиликтүүлүк укугун 
сактоону изилдөөнү 
жүргүзсүн жана социалдык 
турак жайларды куруу үчүн 
каражаттарды издеп 
тапсын 

Жооп жок   Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

- соттолуучунун шарттуу - 
мөөнөтүнөн мурда 
бошотулушун колдонуунун 
максатка ылайыктуулугу 
жөнүндө психологдун 
сотко корутунду бериши 
тууралуу түзөтүү 
мекемелеринин 
администрацияларынын 
милдеттерин мыйзамдуу 
бекитүү жөнүндөгү 
маселени карасын 

Жооп жок   Суроо-
талап 
Өкмөтк
ө 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17 

7) Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине 

- пенсиялык камсыздоо 
маселелери боюнча 
улгайган адамдар үчүн 
маалыматтык 
материалдар жана 
камсыздандырылган 
жарандар менен 
пенсионерлердин 
укуктарын коргоо 
механизмдери. менен 
камсыздоо иш-чараларын 

КР Эмгек жана социалдык өнүгүү 
министрлигинин жообунан: КР Өкмөтүнүн 
15 июнь 2012-жылдагы №274-р токтомунун 
негизинде Л.Фомова атындагы калкты 
социалдык коргоо коомдук фонду 
тарабынан уюштурулган пенсионерлер 
жана аз камсыз болгон жарандар менен 
мамлекеттик жана муниципалдык 
органдардын өкүлдөрүнүн жыл сайын 
өтүүчү жолугушууларынын графиги 
бекитилген. Жолугушууларда жарандык 

Аткарылга
н 
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үзгүлтүксүз негизде 
жүргүзсүн 

коомдун жашы өтүп калган курактагы 
өкүлдөрү менен социалдык-экономикалык 
маселелер, анын ичинде пенсиялык 
камсыздоо маселелери талкууланат. 
Министрлик ар бир квартал сайын Өкмөттүн 
Аппаратына кабыл алынган чечимдердин 
жыйынтыгы боюнча министрликтердин 
жана ведомстволордун жалпылаштырылган 
маалыматын жөнөтүп турат, чыг.№6\1203,  
20.02.2017-ж. 

- республикалык 
психиатриялык 
оорукананын жетекчилиги 
менен бирдикте Чүй 
областынын Чым-Коргон 
айылында бир жылдан 
ашык ооруканада жаткан 
пациенттерди 
психоневрологиялык үй-
интернаттарына которуу 
маселесин чечсин 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Чым-Коргондогу 
психиатриялык ооруканада бир жылдан 
ашык жаткан оорулууларды министрликтин 
психоневрологиялык социалдык-
стационардык мекемелерине которуу үчүн 
КР Эмгек жана социалдык өнүгүү 
министрлигинин бюджетинен кошумча акча 
каражаты каралган эмес, чыг.№20-23863,   
03.11.2016г-ж. 

Аткарылга
н жок 

  

- гендердик жана үй-
бүлөлүк зордук-
зомбулуктун 
курмандыктарына укуктук, 
социалдык жана башка 
кызмат көрсөтүүлөрдүн 
стандарттарын иштеп 
чыксын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: 25.10.2016-ж. КР 
Өкмөтүнүн «Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдарга, анын ичинде жарым 
сатационардык мекемелердеги жана 
социалдык кызмат көрсөтүү 
мекемелериндеги балдарга көрсөтүлүүчү 
социалдык кызматтардын мамлекеттик 
минималдуу социалдык стандарттарын 
бекитүү жөнүндө» 8 июль 2014-жылдагы 
№ 381 КР Өкмөтүнүн токтомуна 
толуктоолорду киргизүү тууралуу Токтому 
кабыл алынган, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- кризистик борборлорду 
жана башпаанектерди 
колдоо, үй-бүлөдөгү 
зордук-зомбулуктан 
коргоо боюнча кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
комплекстүү мүнөзүн 
камсыздоо үчүн 
мамлекеттик социалдык 
буйрутма механизмдерин 
киргизсин 

КР Өкмөтүнүн жообунан: 2016-жылы 
мамлекеттик социалдык тапшырыктарды 
ишке ашыруунун алкагында оор жашоо-
шартта жашаган балдар жана үй-бүлөлөр 
үчүн 6 борбор/кызматтар түзүлгөн. Бул 
максаттарга республикалык бюджеттеги 
каражаттан   22,5 млн.сом акча каражаты 
каралган, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- социалдык колдоо 
көрсөтүү тутумун 
жакшыртууга багытталган 
учурдагы жана иштелип 
чыгылып жаткан улуттук 
программаларда калктын 
картаюу жана улгайган 
адамдардын укуктары 
жөнүндөгү маселелерге 
ойдогудай көңүл бурсун. 
Атап айтканда, 
жергиликтүү деңгээлде 
улгайган адамдардын 
укуктарын коргоого, 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Учурда КР Эмгек 
жана социалдык өнүгүү министрлиги 
тарабынан 2018-2027-жылдарга Кыргыз 
Республикасынын кары жарандарынын 
жашоо сапатын жогорулатуу тууралуу 
Комплекстүү программанын долбоорун 
иштеп чыгуу боюнча ведомстволор аралык 
жумушчу топтун  билими жөнүндө маселе 
каралып жатат, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н жок  
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татыктуу жашоо деңгээлин 
камсыздоого, сапаттуу 
социалдык кызмат 
көрсөтүүлөргө өзгөчө 
көңүл буруу менен 2015-
2017-жылдарга Кыргыз 
Республикасынын калкын 
социалдык коргоону 
өнүктүрүү 
Программасынын толук 
аткарылышын камсыз 
кылсын 

- Улуттук статистика 
комитети менен бирдикте 
гендердик көрсөткүчтөрдү 
эске алуу менен калктын 
картаюу маселелери 
боюнча изилдөөлөрдү 
жүргүзсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Изилдөөлөрдүн 
жыйынтыгы боюнча калктын картаюсуна 
тиешелүү маселелер боюнча толук кандуу 
аналитикалык документтер камдалат, 
учурда изилдөө стадиясында турат, чыг.20-
23863,  03.11.2016-ж. 

Иште   

8) Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине 

- медициналык 
мекемелерди, атап 
айтканда жарандарды 
госпиталдаштыруу 
чөйрөсүн координациялоо 
жана кызматташуулар 
боюнча чараларды 
өркүндөтсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Кепилденген 
минималдуу кирешеден ылдый киреше 
тапкан, аз камсыз болгондордун тобуна 
кирген жарандар, белгилүү бир жашаган 
орду жок адамдар, документи жок 
ооруканага түшкөндөр,  социалдык коргоо 
органдары же айыл өкмөтү, аскер 
бөлүмүнүн командирлери  тарабынан 
берилген маалымдаманы көрсөткөн 
кечиктирилгис кызматтардын аскерлери 
ошол саламаттыкты сактоо мекемесинин 
жетекчисинин буйругу менен түзүлгөн 
саламаттыкты сактоо мекемесинин 
дарылоо-көзөмөлдөө комиссиясынын 
чечими боюнча акы төлөөдөн бошотулушат, 
чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н  

  

- шашылыш, кечиктирилгис 
жардам көрсөтүү үчүн 
татаал абалда болгон 
оорулууларды кабыл алуу 
жол-жоболорун 
уюштуруудагы 
кемчиликтерди четтетүү 
боюнча иштерди 
жүргүзсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: КР Саламаттыкты 
сактоо министрлиги тарабынан санитардык 
авиация кызматы түзүлгөн жана иштеп 
жатат. Кызматка үчүнчү даражадагы 
жогорку квалификациялуу адистер 
тартылган жана алар кош бойлууларга, 
жаңы эне болгондорго,  жогорку 
тобокелчиликке барган топко кирген 
төрөгөн аялдарга кечиктирилгис, 
акушердик-гинекологиялык жана 
неонаталдык жардам көрсөтүшөт, алыскы 
аймактарга чыгуу менен аялдардын эле 
өмүрүн сактабастан, жаңы төрөлгөн 
ымыркайлардын да өмүрүн сактап калышат, 
чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- өздөрүнүн функционалдык 
милдеттенмелерин ак 
ниетсиз аткаргандыгы 
(кызмат ордунан 
төмөндөткөндүгү, 
администрациялык 
жоопкерчиликке 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Иштер Кыргыз 
Республикасынын Эмгек Кодекси аркылуу 
аткарылат. Республика боюнча МДП 
ишмердүүлүгү боюнча ар дайым үзгүлтүксүз 
текшерүүлөр болуп турат. 
Медкызматкерлер тарабынан мыйзам 
бузуулар аныкталган учурда аларга 

Иште   
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тарткандыгы ж.б.) үчүн 
мекемелердин 
медициналык 
персоналынын 
жоопкерчилигин күчөтсүн; 

административдик жазалар: эскертүү, сөгүш 
берүү, кызматтан алуу, кызматтан бошотуу 
колдонулат, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

- медициналык 
кызматкерлердин 
дарыгерлик каталыктарын 
жаап-жашыруу учурларын 
болтурбоо максатында 
"Кыргыз 
Республикасындагы 
жарандардын ден 
соолугун коргоо 
жөнүндө" Мыйзамдын атк
арылышына контролду 
күчөтсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Кыргыз 
Республикасынын Саламаттыкты сактоо 
министрлиги тарабынан «Кыргыз 
Республикасында жарандардын 
саламаттыгын коргоо жөнүндө» 
Мыйзамдын аткарылышы боюнча катуу 
көзөмөл салынат, чыг.20-23863,  03.11.2016-
ж. 

 

Иште   

- пациенттин ден соолугуна 
оор зыян же анын өлүмүнө 
алып келген медициналык 
кызматкерлердин 
каталыктарына 
байланыштуу шарттарды 
тергөө боюнча 
комиссиялардын 
курамына көз карандысыз 
эксперттерди киргизсин   

КР Өкмөтүнүн жообунан: 2005-жылдын 9-
январындагы «Кыргыз Республикасында 
жарандардын саламаттыгын коргоо 
жөнүндө» Мыйзамдын 50-беренесине 
ылайык, аталган Мыйзамдын 46 жана 47-
беренелеринде каралгандай 
экспертизалардын бүтүмдөрү боюнча 
жарандар сотко арызданган учурларда, 
соттордун токтому менен альтернативдүү 
медициналык экспертиза дайындалышы 
мүмкүн, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Иште   

- Өкмөттүн 2015-жылдын 
20-ноябрындагы № 
790 токтому менен 
бекитилген Кыргыз 
Республикасынын 
жарандарын 
медициналык-санитардык 
жардам менен камсыздоо 
боюнча мамлекеттик 
кепилдиктердин программ
асын (мындан ары - 
Мамлекеттик 
кепилдиктердин 
программасы) ишке 
ашыруу максатында төрөт 
үйлөрүнүн ишине 
үзгүлтүксүз контроль 
жүргүзсүн 

КР Өкмөтүнүн жообунан: 20-ноябрь 2015-
жылдагы № 790 Өкмөттүн токтому менен 
бекитилген, «Кыргыз Республикасынын 
жарандарын медико-санитардык жардам 
менен камсыздоо боюнча мамлекеттик 
кепилдиктердин Программасы жөнүндө» 
мамлекеттик кепилдиктердин 
Программасына ылайык, акысыз медико-
санитардык жардамдарды алууга төмөнкү 
жарандар укуктуу: кош бойлуулугу боюнча 
каттоого турган аялдар, кош бойлуу учурда 
потология менен стационардык дарылоодо 
жаткан аялдар,  социалдык жана 
медициналык көрсөткүчтөр менен кош 
бойлуулуктун токтотулушунун себептери 
менен ооруканага түшкөндөр, төрөө үчүн 
келген аялдар, төрөттөн кийинки 10 жума 
ичинде төрөттөн кийинки өтүшүп кеткен 
оорулар менен кайрылган аялдар, чыг.20-
23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- кесиптик 
жоопкерчилик жана 
жүрүм-турум этикасы 
жөнүндө медициналык 
кызматкерлердин 
арасында иштерди 
дайыма жүргүзсүн  

КР Өкмөтүнүн жообунан: Саламаттыкты 
сактоо мекемелеринде, медициналык 
кеңештерде, конференцияларда кесиптик 
жоопкерчилик жана жүрүм-турум этикасына 
байланыштуу маселелерге байланышкан 
конкреттүү учурлар боюнча үзгүлтүксүз 
иштер жүрүп турат. КР Саламаттыкты сактоо 
министрлиги тарабынан дагы үзгүлтүксүз 
көзөмөлдөр болуп турат, чыг.20-23863,  

Аткарылга
н  
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03.11.2016-ж. 

- юстиция органдарында 
катталган бекитилген 
жоболорду эл аралык 
ченемдерге жана 
"Психиатриялык жардам 
жана аларды көрсөтүүдө 
жарандардын 
укуктарынын 
кепилдиктери 
жөнүндө" Мыйзамга ылай
ык жүргүзсүн 

Саламаттыкты сактоо министрлигинин 
жообунан: «Жардам көрсөтүүдө 
психиатриялык жардам жана кепилдиктерге 
жарандардын укугу жөнүндө» КР 
Мыйзамынын Жоболорун КР 
Конституциясынын, «КР нормативдик 
укуктук актылары жөнүндө, «Ден 
соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 
жарандардын укугу жана кепилдиктери 
жөнүндө», «Административдик 
ишмердүүлүк жана административдик 
процедуралардын негиздери тууралуу» КР 
Мызамдарынын жоболоруна шайкеш 
келтирүү максатында, 2016-жылы КР 
Юстиция министрлигинин алдындагы 
нормативдик ууктук акттарды 
инвентаризациялоо боюнча Ведомстволор 
аралык комиссиянын алкагында «Жардам 
көрсөтүүдө психиатриялык жардам жана 
кепилдиктерге жарандардын укугу 
жөнүндө» Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө» мыйзам долбоору 
иштелип чыккан. Учурда мыйзам долбоору 
Жогорку Кеңеште үчүнчү окууда кабыл 
алынган жана КР Президентинин 
Аппаратында кол коюуда жатат, чыг. №04-
1\1-2046,  24.02.2017-ж. 

Аткарылга
н 

  

- психиатриялык 
мекемелерде 
жеткинчектер бөлүмдөрүн 
түзүү жөнүндө маселени 
карасын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Психиатриялык 
мекемелерде өспүрүмдөрдүн бөлүмдөрүн 
ачуу каражаттардын, кадрлардын, 
материалдык-техникалык базалардын 
жетишпестигине байланыштуу каралган 
эмес, чыг.№20-23863,  03.11.2017-ж. 

Аткарылга
н жок 

  

- психиатриялык жардам 
көрсөтүү мекемелеринин 
жетекчилиги менен 
бирдикте психиатриялык 
жардам үчүн кайрылуунун 
ыктыярдуу принцибинин 
аткарылышы жана 
"Психиатриялык жардам 
жана аларды көрсөтүүдө 
жарандардын 
укуктарынын 
кепилдиктери 
жөнүндө" Мыйзам менен 
белгиленген дарылоодо 
жана госпитализацияда 
жана дарылоонун 
жүрүшүндө пациенттерге 
тиешелүү маалымат 
берүүгө жазуу жүзүндө 
макулдук берүүнү 
маалымдоо менен 
тиешелүү контролду 
камсыз кылсын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Психиатриялык 
жардам үчүн өз эрки менен келүү 
принциптеринин аткарылышы үчүн 
үзгүлтүксүз негизде көзөмөл жүргүзүлүп 
турат. Ар бир оорунун тарыхы боюнча 
бланкта бейтаптын ооруканага жатуу жана 
дарыланууга кат жүзүндөгү макулдугу 
тиркелген,  чыг.№20-23863,  03.11.2017-ж.  

 

Аткарылга
н 
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- Кыргыз Республикасынын 
Эмгек жана социалдык 
өнүктүрүү министрлиги 
менен бирдикте 
психиатриялык 
ооруканалардагы 
пациенттерди 
психоневрологиялык үй-
интернаттарына 
которуунун 
жөнөкөйлөштүрүлгөн 
механизмин иштеп чыксын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Бейтаптарды 
которуу мүмкүн эмес, чыг.№20-23863,  
03.11.2017-ж. 

 

Аткарылга
н жок 

  

- материалдык-техникалык 
маселелерди 
(мебелдерди, офистик 
жана 
физиотерапевтикалык 
жабдууларды сатып алуу) 
чечүү менен Ош областтык 
психикалык ден соолук 
борборун толук кандуу 
каржылоо, ошондой эле 
Ош областтык психикалык 
ден соолук борборунун 4-
бөлүмүнүн имаратын 
капиталдык ремонттоо 
маселесин тез арада 
чечсин  

КР Өкмөтүнүн жообунан: Ош облустук 
психикалык ден-соолук борборун толук 
кандуу каржылоо бирдиктүү төлөө 
системасына өтүүгө байланыштуу 
мүмкүн эмес, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н жок 

  

- өтө катуу, күчөтүлгөн жана 
кадыресе байкоо режимин 
өз-өзүнчө кармалган 
адамдар тарабынан сактоо 
талабы камтылган Кыргыз 
Республикасынын 
Саламаттык сактоо 
министрлигинин 2014-
жылдын 12-
сентябрындагы 
"Стационардык сот-
психиатриялык экспертиза 
жана медициналык 
мүнөздөгү мажбурлоо 
чаралары дайындалган, 
психикалык жактан 
бузулуулардан жабыр 
тарткан адамдарга 
психиатриялык 
жардамдарды уюштурууну 
жакшыртуу жөнүндө" № 
521 буйругунун аткарылыш
ын контролдоону камсыз 
кылсын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Аталган Буйрукту 
аткаруу боюнча Республикалык психикалык 
ден-соолук борборунун башкы кеңсеси 
тарабынан Кызыл-Жар айылындагы РПОго 
көзөмөл болуп турат. Бул этапта Кызыл-Жар 
РПОсундагы №8 эксперттик бөлүмдү 
биринчи кабаттагы оорукана комплексине 
которуу менен эксперт алдындагыларга 
кошуу, ал эми катуу жана күчөтүлгөн 
режимдеги аргасыз дарылоодон өтүп 
жаткан адамдарды экинчи кабатка которуу, 
ошондой эле күзөттү уюштуруу боюнча 
маселелер чечилип жатат, чыг.20-23863,  
03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н  

  

- коомдук коркунучтуу 
жосундарды жасаган, 
психикалык жактан 
бузулуулары бар 
адамдарга карата 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Мындай жобо бар 
жана КР Саламаттыкты сактоо министринин 
12.09.2014-ж. №521 Буйругу менен 
бекитилген, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 
Аткарылып жатат. 

Аткарылга
н  

  

327

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/77118/10?cl=ky-kg&mode=tekst#unknown


медициналык мүнөздөгү 
мажбурлоо жана башка 
чараларын колдонуунун 
тартиби жөнүндө жобону 
бекитсин 

 

- өлкөнүн бардык 
региондорундагы үй-
бүлөлүк медицина 
борборлорунда кош 
бойлуу аялдар үчүн 
медициналык кызмат 
көрсөтүүлөрдүн 
кепилдиктери жөнүндө 
мамлекеттик жана расмий 
тилдерде маалыматтарга 
жеткиликтүүлүгүн камсыз 
кылсын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Бардык дарылоо 
мекемелеринде «Бейтаптын укуктары» 
жана мамлекеттик кепилдиктердин 
Программасы тууралуу кыргыз жана орус 
тилдериндеги маалымат стенддери 
жасалгаланып, илинген. КР Саламаттыкты 
сактоо министрлигинин сайты аркылуу 
2016-жылга Кыргыз Республикасынын 
жарандарын медико-санитардык жардам 
менен камсыздоо боюнча мамлекеттик 
кепилдиктердин Программасы жеткиликтүү 
берилген, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж.   

Аткарылга
н 

  

- төрөт үйлөрүндө 
коррупцияга каршы 
аракеттенүү максатында 
коррупция учурлары 
жөнүндө кабарлоого кош 
бойлуу аялдар жана 
төрөгөн аялдар үчүн 
тиешелүү мамлекеттик 
органдар менен байланыш 
жана ишеним 
телефондору тууралуу 
маалыматтарды 
камсыздоо жолу менен 
натыйжалуу 
механизмдердин 
кепилдиктердин карасын 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Саламаттыкты 
сактоо мекемелеринде видеокөзөмөл 
системасы орнотулган жана иштеп жатат, 
арыз-дооматтар жана сунуштар үчүн 
үкөкчөлөр кулпу менен бекитилип коюлган 
жана ачуу атайын түзүлгөн комиссия 
аркылуу ишке ашат, жарандардын 
кайрылуулары үчүн тиешелүү мамлекеттик 
органдарда ишеним телефондоунун 
номерлери бар, чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- Мамлекеттик 
кепилдиктердин 
программасын кайра 
кароо менен дары-дармек 
каражаттарынын 
тизмегине жаңы, өтө 
натыйжалуу 
медикоменттерди 
киргизсин 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Учурда дары 
каражаттарынын тизмеси каралып жатат, 
чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

 

Аткарылга
н 

  

- кош бойлуу аялдарды - 
ички мигранттарды өз 
мезгилинде эсепке коюу, 
диспансеризациялоо 
боюнча маалымдуулукту 
жогорулатуу жана 
тоскоолдуктарды 
төмөндөтүү жана 
перинаталдык мезгилде ал 
пациенттерди андан ары 
кароо боюнча иштерди 
кеңейтсин 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Кыргыз 
Республикасынын жарандарынын жашаган 
жериндеги үй-бүлөлүк дарыгерлер тобун 
эркин тандоого болгон укугун ишке ашыруу, 
Кыргыз Республикасынын жарандарын 
медициналык-санитардык жардам менен 
камсыздоо боюнча мамлекеттик 
кепилдиктер Программасынын алкагында 
биринчи медико-санитардык жардам 
көрсөтүүнүн базалык медициналык 
кызматтарына жеткиликтүүлүктү камсыздоо 
максатында, саламаттыкты сактоо 
мекемелеринин жетекчилери «Кыргыз 
Республикасынын калкын үй-бүлөлүк 
дарыгерлер тобунун каттоосуна алуу 

Аткарылга
н  
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Эрежелерин бекитүү жөнүндө» бирдиктүү 
буйруктун аткарылышы боюнча 
персоналдык жоопкерчиликти алышат,  
чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

9) Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигине  

- тынч чогулуштарды 
өткөрүүгө укуктарды 
кепилдеген 
конституциялык 
ченемдерге ылайык 
иштерди камсыз кылсын 

КР Ички иштер министрлигинин жообунан: 
ИИМдин КИББ, УККББ, 10 ББ, ТИИБ 
жетекчилерине жана  ПСН “Шумкар” КИ 
ИИМ, Бишкек ШИИБ жана Чүй ОИИБ, 
облустардага ИИБ жана Ош ШИИБ 
командирлерине тапшырмаларды жүктөгөн 
ИИМдин 13.07.2016-ж. № 475-р «КР 
Жогорку Кеңешинин 28.04.2016-ж. № 495-VI 
«КР Акыйкатчысынын (Омбудмен) «2015-
жылы Кыргыз Республикасында 
адамдардын жана жарандардын укуктары 
жжана экркиндиктеринин сакталыш 
жөнүндө» Баяндамасы тууралуу» Токтомун 
ишке ашыруу жөнүндө» көрсөтмөсү 
берилген: 

- Адам укуктарынын жана эркиндиктеринин 
сакталышы боюнча ички иштер 
органдарынын кызматкерлеринин арасында 
үзгүлтүксүз негизде профилактикалык 
иштерди жүргүзүү; 
- Тынч чогулуштар өткөрүлгөн учурларда 
жарандардын коопсуздугу жана коомдук 
тартипти камсыздаган иштерди уюштуруу, 
тынч чогулуштарды өкөрүүчүлүр жана 
катышуучулар менен өз ара иштешүү, анын  
ичинде колдонулуучу чаралар жөнүндө 
алардын маалымдар болуусу, тынч 
митингдерди өткөрүүгө болгон укуктарды 
кепилдеген конституциялык нормаларга 
ылайык күчөтүлгөн ишти камсыз кылуу,  
чыг.№1\7366,  25.10.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- адам укуктарын жана 
эркиндигин сактоо 
маселелери боюнча окуу 
программасын иштеп 
чыксын жана Кыргыз 
Республикасынын Ички 
иштер министрлигинин 
Э.Алиев атындагы 
Академиясына киргизсин 

КР Ички иштер министрлигинин жообунан: 
ИИМ Академиясынын Жазык укук жана 
кылмыштуулук менен күрөшүү кафедрасы 
тарабынан №5 Факультеттин угуучулары 
үчүн (алгачкы даярдык жана ИИБ кенже 
кызматкерлеринин тутумун даярдоо 
боюнча) кыйноолорду алдын алуу тууралуу 
каралган «Адам укугу» дисциплинасынын 
алкагында окуу программасы иштелип 
чыккан жана бекитилген. 
Отчеттук мезгилде кыйноолорду алдын алуу 
маселелери боюнча 68 окуу курстары, 
семинар-тренингдер жана конференциялар 
өткөрүлгөн,  чыг.1/7366,  25.10. 2016-ж. 

Аткарылга
н 

  
 

- ички иштер органдарынын 
кызматкерлеринин 
арасында адамдын 

КР Ички иштер министрлигинин жообунан: 
Квалификацияларды жогорулатуу 
курстарынан төмөнкү категориядагы 

Аткарылга
н 
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укуктары менен 
эркиндигин сактоо 
маселелери боюнча 
профилактикалык иштерди 
системалуу негизде 
жүргүзсүн 

кызматкерлер окушту (103 кызматкер): 
жашы жетелектердин иши боюнча иштеген 
изилдөө кызматкерлери, бөлүмдөрдүн 
жетекчилери, изилдөө кызматкерлери, 
начальниктер, начальниктердин орун 
басарлары, жашы жете электердин иши 
боюнча аймактык тескөөчүлөр, улук 
тескөөчүлөр, тескөөчү-психологдор,  
чыг.1/7366,  25.10. 2016-ж. 

10) Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитетине  

- үй-бүлөлүк зордук-
зомбулук учурлары 
боюнча гендердик-
бөлүштүрүлгөн 
статистиканын 
ведомстволор аралык 
борбордоштурулган 
талдоосунун түзүмүн 
иштеп чыксын 

КР Улуттук статистикалык комитетинин 
жообунан: Зарыл болгон каржылык 
каражаттардын, адам ресурстарынын жана 
тиешелүү илимий дараметтин 
жетишсиздигине шилтеме беришүүдө, 
чыг.№ 09-13/1684,  04.08.2016-ж. 

Аткарылга
н жок 

  

11) КР Ички иштер министрлигине жана КР Өкмөтүнө караштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик 
кызматына  

-  "Кылмыш жасоого 
шектенүү жана айыптоо 
боюнча кармалган 
адамдарды камакта 
кармоонун тартиби жана 
шарттары жөнүндө" 
Кыргыз 
Республикасынын Мыйзам
ынын аткарылышын 
камсыз кылсын  

 

КР Ички иштер министрлигинин жообунан: 
Республикада убактылуучу кармоочу 46 
тергөө изолятору иштейт, аларда 259 
камералар бар. Коюлган 263 видеокөзөмөл 
каражаттарынын ичинен: 164үнүн күзөт 
бөлүмү жана ИИБ жетекчилигин байкоого 
алып тургандай жазып алуучу түзүмү бар. 
Убактылуучу кармоочу изоляторлордогу 
камалган адамдардын камоо шарттарын 
жакшыртуу максатында, ЕККУ, МККК 
сыяктуу эл аралык жана башка бейөкмөт 
уюмдардын көмөктөшүүсү менен бир катар 
иштер жасалды, атап айтканда, 
медициналык жардам көрсөтүү жагында, 
чыг.1/7366,  25.10.2016-ж. 
Тергөө изоляторлорунда «Кылмыш жасоого 
шектелип жана айыпталуу менен кармалган 
адамдарды камакта кармоо шарттары жана 
тартиптери жөнүндө» КР Мыйзамынын 
норамалары толугу менен аткарылууда. 
 

Аткарылга
н 

  

12) Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине  

- Кыргыз Республикасынын 
жарандарынын эл аралык 
стандарттарга жооп берген 
жана маданияты менен 
менталитетинин салттуу 
өзгөчөлүктөрү эске 
алынган репродуктивдүү 
ден соолук негиздерин 
окутуу усулун, 
программасын иштеп 
чыксын жана бекитсин 

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 
жообунан: Милдеттүү окутулуучу «Адеп 
сабагы» (Этика) киргизилген, бул курс 
үзгүлтүксүз жана 1-класстан 11-класска 
чейин окутулат.  9-класста өз алдынча «Үй-
бүлө» (Семья) сабагы окутулат. «Адам жана 
коом» предметинин окуу программасы 
гендердик аспектини камтыйт, чыг.03-6\948,  
20.02.2017-ж.  

Аткарылы
п жатат 

  

- мамлекеттик 
(муниципалдык) жалпы 
билим берүүчү 
мектептерде 

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 
жообунан: 2013-жылы КР Билим берүү жана 
илим министрлигинин №172\1 
республиканын мектептериндеги акча 

Аткарылы
п жатат 
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окуучулардын ата-
энелеринен кирүү 
төгүмдөрүн алуу 
практикасын жоюу боюнча 
чараларды көрсүн  

чогултууларды токтотуу үчүн тийиштүү 
иштерди жасоо боюнча Буйругу чыккан. Бул 
буйрук билим берүү мекемелеринин 
жетекчилерине чейин жана жер-
жерлердеги педогогикалык жамаатарга 
чейин жеткен, чыг.03-6\948,  20.02.2017-ж.   

- негизсиз кирүү 
тестирлөөсүн, балдарды 
сынактык тандоону 
жүргүзүүнү алып салуу 
менен Кыргыз 
Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык 
балдарды жалпы билим 
берүүчү уюмдарга кабыл 
алуу тартибин 
контролдоону күчөтсүн 

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 
жообунан:  КР мамлекеттик агартуу 
уюмдарынын Камкордук кеңеши 
мамлекеттик агартуу уюмдары тарабынан 
ченемдик максаттарга жетүү үчүн колдоо 
көрсөтүү боюнча, ошондой эле максаттуу 
пайдалануудагы кошумча каржылоону жана 
көзөмөлдү тартуу боюнча милдеттерди 
аткарат, чыг.03-6\948, 20.02.2017-ж. 

Аткарылы
п жатат 

  

- жалпы билим берүүчү 
уюмдарга балдарды кабыл 
алууда мектептердин 
микроучасткасында ата-
энелерди каттоонун 
болушу жөнүндө талапты 
алып салсын 

 Жооп жок   

- мектептерге барбаган 
балдарды табуу жана 
кароосуз калган 
балдардын болушун 
алдын алуу максатында 
мектептин 
микроучасткасында 
жашаган балдардын санын 
эсептөө тутумуна 
контролду күчөтсүн 

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 
жообунан: Үй-бүлөлөрдү, балдарды колдоо 
боюнча уюмдары жана балдар иштери 
боюнча Комиссия менен биргеликте 
каттоонун жыйынтыгы боюнча 2345 бала 
окубагандыгы маалым болгон, алардын 
1116сы мектептерге кайтарылган, чыг.03-
6\948,  20.02.2017-ж. 

Аткарылга
н 

  

- мектеп формаларын кийип 
жүрүү жөнүндө 
маселелерин 
окуучулардын ата-
энелеринин 
мүмкүнчүлүктөрүнө жана 
каалоолоруна жараша 
чечсин 

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 
жообунан: Окуу жылы аяктагандан соң, 
министрликтин жумушчу тобу тарабынан 
ата-энелердин көптөгөн каалоолору жана 
сунуштары чогултулган. Негизги 
жыйынтыктар буларга туура келди: 1. 
Мектеп формасы социалдык катмарларга 
бөлүнүү маселелерин чечүү үчүн зарыл; 2. 
Ата-энелер коомчулугуна баасы жана 
сапаты жагынан ыңгайлуу болгудай 
формаларды тандоону мектептерге жана 
ата-энелерге берүү зарыл; 3. Бул же тигил 
мектепте жыл сайын колдонулуп келаткан 
азыркы ккийилип жаткан формалар ошол 
бойдон эле калышы керек, бир эле 
форманы таңуулоого болбойт, чыг.03-6\948,  
20.02.2017-ж. 

Аткарылга
н 

  

- Кыргыз Республикасынын 
бардык окуу жайларында 
Акыйкатчынын 
(Омбудсмендин) 
Аппаратына караштуу 
"Балдарга тез жардам 

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 
жообунан: «Ишеним телефону» жана 
«ишеним почтасы» иштеп жатат. Ошондой 
эле мектептердеги стенддерде балдардын 
укугун жана кызыкчылыгын коргоого 
багытталган КР Эмгек жана социалдык 

Аткарылга
н 
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көрсөтүү линиясы (115) 
кызматынын иши жөнүндө 
маалыматтык стенддерди 
жайгаштыруу жөнүндө 
маселени карасын 

өнүгүү министрлигинин алдындагы 
«Ишеним телефону» (111), ошондой эле  
Акыйкатчы (Омбудсмен) Аппаратынын 
алдында «Балдарга жардам берүүнүн түз 
байланышы» (115) тууралуу маалыматтар  
илинген, чыг.03-6\948,   20.02.2017-ж. 

- өлкөнүн бардык 
региондорунда жогорку 
класстардын 
окуучуларынын арасында 
эрте бойго бүтүү 
тобокелдиктери жана терс 
кесепеттери жөнүндө 
маселелерди кошуп 
алганда репродуктивдүү 
ден соолуктун жана үй-
бүлөнү пландаштыруунун 
негиздери боюнча 
курстарды окутсун 

КР Билим берүү жана илим министрлигинин 
жообунан: Репродуктивдүү саламаттыктын 
негиздери боюнча министрликтин 
22.07.2015-ж. №1024\1  «2015-2016-окуу 
жылында КР билим берүү уюмдарында 
Базалык окуу пландарын бекитүү жөнүндө» 
Буйругу бекитилип,  Билим берүү жана илим 
министрлиги тарабынан 6-11-класстын 
окуучулары үчүн «Сергек жашоо образы» 
окуу программасы иштелип чыккан, чыг.03-
6\948,  20.02.2017-ж.  

Аткарылга
н 

  

13) Кыргыз Республикасынын Маданият, туризм жана маалымат министрлигине  

- Акыйкатчынын 
(Омбудемендин) Аппараты 
менен бирдикте областтык 
телерадио берүү 
корпорацияларына Кыргыз 
Республикасында 
адамдын жана жарандын 
укуктары менен 
эркиндигин коргоо 
маселелери боюнча жума 
сайын берилүүчү 
телепрограмма үчүн 30 
мүнөттүк эфир убактысын 
бөлүү жөнүндө маселени 
карасын 

КР Маданият, маалымат жана туризм 
министрлигинин жообунан: Айына 2 ирет 
чыгуу үчүн эфирдик убакыт берилген 
(Баткен, Жалал-Абад, Нарын, Ыссык-Көл, 
Талас, Чүй «СТВ»), Кыргыз тилиндеги берүү 
үчүн жумасына 5 жолу 5 мүнөттүк эфир 
бөлүп берүү, өзбек  тилиндеги берүү үчүн 
жумасына 3 ирет 2,5 мүнөттүк эфир бөлүп 
берүү тууралуу «Ынтымак» телеканалы 
менен келишим түзүлгөн,  чыг.№09-3\712,  
22.02.2017-ж. 

Кээ бир 
бөлүгү 
аткарылга
н  

  

14) Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине  

- Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министрлигинин 
расмий сайтына 
жайгаштырылган Жазык-
процесстик кодекстин252-
беренесинин текстиндеги 
каталарды четтетсин 

КР Юстиция министрлигинин жообунан: КР 
Юстиция министрлиги тарабынан тийиштүү 
токтом келген күнү эле аткарылган, 
чыг.№07-2\6586,  29.06.2016-ж.  

Аткарылга
н 

  

15) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына  

- жашы жете элек 
соттолгондор кармалган 
бардык жабык 
мекемелерде "Балдарга 
тез жардам көрсөтүү 
линиясы (115) 
кызматынын телефонуна 
жеткиликтүүлүктү 
камсыздоо боюнча 
чараларды көрсүн 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Жазаларды 
аткаруу мамлекеттик кызматынын 
жообунан: Берилген сунуштарды аткаруу 
үчүн № 14 (Вознесеновка а.) жана  № 53 
(Жалал-Абад шаарындагы № 10 мекеменин 
алдындагы тергөө изолятору) 
мекемелеринде «Балдарга жардам 
берүүнүн түз байланышы» (115)  
кызматынын телефону орнотулган, 
маалыматтык-түшүндүрүү иштери 
жүргүзүлдү. Чыг. 100/02-2491,   14.10.2016-
ж. 

 

Аткарылга
н 

  

- ЖАМКнын бюджетин КР Өкмөтүнүн алдындагы Жазаларды Каралып   
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пландаштырууда, 
чыгымдардын сметасын 
түзүүдө бардык зарыл 
чыгымдарды, айрыкча 
имараттардын жана 
курулмалардын учурдагы 
жана капиталдык 
ремонтун, медициналык 
жабдуулар жана тиешелүү 
аспаптар менен 
камсыздоону кошуп 
алганда адекваттуу 
санитардык шарттарды 
камсыздоону милдеттүү 
тартипте алдын ала 
карасын 

аткаруу мамлекеттик кызматынын 
жообунан: Имараттарды жана 
жабдыктарды күнүмдүк жана капиталдык 
оңдоолорго, медициналык жабдыктарды 
жана тийиштүү аспаптарды алууга жана 
санитардык шарттарды жетиштүү 
камсыздоого каралган МЖАК 
чыгашаларынын сметасы  2017-жылга 
бюджеттин долбооруна жана 2018-2019-
жылдарга божомолдоого кошуу үчүн КР 
Каржы министрлигине жиберилген,  чыг. 
100/02-2491,    14.10.2016-ж. 

 

жатат  

- ЖАМКнын мекемелеринде 
соттолгондор үчүн 
татыктуу эмгек акысы бар 
жумушчу орундарын түзүү 
мүмкүнчүлүктөрүн издеп 
тапсын 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Жазаларды 
аткаруу мамлекеттик кызматынын 
жообунан: 2015-2016-жылдардын 
аралыгында жаза-түзөтүү тармактарында 
өндүрүштүк участкалар ачылган, чыг. 
100/02-2491,  14.10.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- жаза өтөп бүткөн 
адамдарды иштен 
бошотууда бир жолку 
берилүүчү акчалай 
жөлөкпул жөнүндө Кыргыз 
Республикасынын Жазык-
аткаруу кодексинин 150-
беренесинин талаптарыны
н аткарылышын камсыз 
кылсын 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Жазаларды 
аткаруу мамлекеттик кызматынын 
жообунан: КР Жаза-аткаруу кодексинин 150-
беренесин аткарууга кетчү чыгымдардын 
сметасы (эркиндигинен ажыратылуу менен 
жаза мөөнөтүн өтөп бүтүп, бошогон 
жарандардын жашаган жерине жетип 
алуусу үчүн, ошондой эле тамак-ашка)  
2017-жылга бюджеттин долбооруна жана 
2018-2019-жылдарга божомолдоого кошуу 
үчүн КР Каржы министрлигине жиберилген,  
чыг. 100/02-2491,    14.10.2016-ж. 

Каралып 
жатат  

  

- ЖАМКнын карамагындагы 
кесиптик-техникалык окуу 
жайларды материалдык-
техникалык камсыздоонун 
жана усулдук жактан 
жабдылышып 
жакшыртсын 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Жазаларды 
аткаруу мамлекеттик кызматынын 
жообунан: 2015-2016-окуу жылында 
бардыгы болуп 1031 соттолгондор окутулду 
жана тиешелүү сертификаттарды алышты, 
чыг. 100/02-2491,   14.10.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- пенитенциардык 
мекемелердин китепкана 
фонддорун жаңылоо, аны 
ичинде ар кандай 
адистиктер боюнча окуу 
адабияты менен 
камсыздоо жолу аркылуу 
соттолгондор үчүн 
социалдык өзүн-өзү 
өнүктүрүү шарттарын 
түзсүн 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Жазаларды 
аткаруу мамлекеттик кызматынын 
жообунан: Библиотекалык фонддор № 1, 2, 
3, 8, 10, 14, 16, 19, 21, 27, 31 и 47 
мекемелеринде түзүлгөн, фонддордо 
жалпысынан 22 200 тегерегиндеги советтик 
басылмалардын китептери бар, чыг. 100/02-
2491,  14.10.2016-ж. 

Аткарылга
н 

  

- пенитенциардык 
мекемелердин 
китепканаларын жаңылоо 
максаттарында жарандык 
коомдун уюмдарынын 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Жазаларды 
аткаруу мамлекеттик кызматынын 
жообунан: Түрмө кызматы Ассоциациясы 
тарабынан 200дөн ашык ар кандай адабий 
китептер жардам иретинде берилди, чыг. 

Аткарылга
н  
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көмөгү менен 
кайрымдуулук акцияларын 
өткөрсүн 

100/02-2491,   14.10.2016-ж. 
 

- жаза өтөп жаткан 
адамдарды шарттуу-
мөөнөтүнөн мурда 
бошотуу жана бирдиктүү 
маалыматтар базасын 
түзүү боюнча иш-
чаралардын комплекстүү 
планын иштеп чыксын 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Жазаларды 
аткаруу мамлекеттик кызматынын 
жообунан: Кыргыз Республикасынын 
тиешелүү мыйзам долбоору иштелип 
чыккан, учурда Кыргыз Республикасынын 
министрликтери жана административдик 
ведомстволорунун макулдашуу жол-
жобосунан өтүүдө,  чыг. 100/02-2491,   
14.10.2016-ж. 

Кароодо 
турат  

  

16) КР Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияга  

- иш берүүчүлөр жана 
профсоюз уюмдары менен 
өз ара аракеттенүү 
аркылуу эмгек 
мыйзамдарын сактоонун 
туруктуу мониторингин 
жүргүзсүн 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Экологиялык 
жана техникалык коопсуздук боюнча 
мамлекеттик инспекциянын жообунан: 
Эмгекти коргоо жана эмгек мамилелери 
боюнча тескөөчүлөр тарабынан туруктуу 
негизде эмгек мыйзамдарынын 
сакталышына мониторинг жүргүзүлөт жана 
социалдык өнөктөштөр менен (кесиптик 
бирликтер) жана иш берүүчүлөрдүн 
ассоциациялары менен тыгыз иш жүрөт,  
чыг.12\2856,  16.09.16-ж. 

Аткарылга
н 

  

- иштеген адамдардын 
эмгек шарттарын 
системалуу изилдөө жана 
көйгөйлүү маселелерди 
табуу максаттарында 
мамлекеттик уюмдарда 
жана жеке ишканалардагы 
иш берүүчүлөр менен 
кызматкерлердин 
ортосундагы эмгектик 
мамилелерди 
изилдөөлөрдү жүргүзсүн 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Экологиялык 

жана техникалык коопсуздук боюнча 

мамлекеттик инспекциянын жообунан: 

Текшерүүлөрдүн жүрүшүндө 1854 

жарандардын эмгек укугу жана эмгек 

шарттарынын бузулушу аныкталган. 

Аныкталган бардык мыйзам бузуулар 

боюнча эмгек тескөөчүлөрү тарабынан 

милдеттүү аткаруу үчүн 279 мыйзам 

бузууларды жоюу тууралуу жоболор 

берилген. Алардын 125 жобосу аткарылган. 

Жарандардын эмгек укуктарынын 

бузулушуна: эмгек акынын өз убагында 

берилбей кармалышы, эмгек өргүүсүнүн 

кечигиши, эмгек отпускунун кечигиши, ден-

соолукка зыяндуу жана кооптуу эмгек 

шарттарында иштөөдө компенсациялардын 

жана пособиелердин төлөнбөшү кирет,  

чыг.12\2856,   16.09.16-ж. 

Аткарылга
н 

  

- эмгек укуктары жөнүндө 
калктын маалымдуулук 
деңгээлин жогорулатуу 
үчүн маалыматтык-агартуу 
программаларын иштеп 
чыксын 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Экологиялык 

жана техникалык коопсуздук боюнча 

мамлекеттик инспекциянын жообунан: КР 

Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги 

Мамэкотехинспекция жана социалдык 

өнөктөштөр менен биргеликте эмгекти 

коргоо боюнча программаны иштеп чыгат,  

чыг.№12\2582,  17.08.2016-ж. 

Аткарылы
п жатат 

  

- жарандардын эмгектик 
укуктарын бузууларды 
алдын алуу максаттарында 

КР Өкмөтүнүн алдындагы Экологиялык 
жана техникалык коопсуздук боюнча 
мамлекеттик инспекциянын жообунан: 

Аткарылга
н 
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менчик компаниялардын 
жана уюмдардын 
жетекчилерине эмгек 
укуктары маселелери 
боюнча окутууларды 
жүргүзсүн 

Мамэкотехинспекция жана Кыргыз 
Республикасынын Экономика 
министрлигине караштуу Стандартизация 
жана метрология боюнча борбордун 
алдындагы Квалификацияны жогорулатуу 
жана кесиптик кайра даярдоо Борборунун 
ортосундагы келишимге ылайык, Кыргыз 
Республикасындагы эмгек мыйзамдарынын 
аткарылышы жана өндүрүштөгү жаракат 
алуу боюнча эскертүү максатында айына 
эки-үч жолу жумуш берүүчүлөрдү жана 
алардын өкүлдөрүн окутуу уюштурулат,  
чыг.№12\2582,  17.08.2016-ж. 

17) Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна  

- мамлекеттик социалдык 
камсыздандыруунун 
тарифтик саясатын 
өркүндөтсүн. 

КР Өкмөтүнүн жообунан: Учурда Кыргыз 

Республикасынын сунуштарын жана 

эскертүүлөрүн эске алуу менен, ошондой 

эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 

14.09.2016-жылдагы № 20-34 

тапшырмасына ылайык, Социалдык фонд 

тарабынан ДФЧ үчүн камсыздоо 

акыларынын баа нарктарынын жаңы 

вариантарынын үстүнөн иштер жүрүүдө, 

анын ичинде мамлекеттик социалдык 

камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу 

акыларынын баа нарктары индексациянын 

коэфицентин эске алуу менен жер 

салыгынын базалык ченинен эсептелип 

чыгат,  чыг.20-23863,  03.11.2016-ж. 

Каралып 
жатат 

  

18) КР Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын Байкоочу кеңешине  

- адамдын жана жарандын 
укуктары менен 
эркиндигин сактоо жана 
коргоо маселелери 
боюнча Акыйкатчынын 
(Омбудсмендин) 
Аппаратынын ишин ар 
тараптуу чагылдырууну 
камсыз кылууга көмөк 
көрсөтүү максаттарында 
бекер негизде эфирдик 
убакыт (жума сайын 30 
мүнөттөн кем эмес) берүү 
жөнүндө маселени 
карасын 

КТРК Байкоочу кеңеши 

Менеджментке тапшырган, бирок КТРК 

жетекчилиги ЖК Токтомун аткарган жок 

Аткарылга
н жок 

 
  

Суроо-
талап 
Көзөмө
л 
кеңеши
не 
жибери
лген 
Чыг.№0
7-   
15.02.17  

19) Жергиликтүү өз алдынча органдарына  

- таза суу менен камсыздоо 
тутумунун иштөөсүн, ал 
тутумду эксплуатациялаган 
ишканалардын ишин, таза 
суунун сапатын 
контролдоону күчөтсүн 
 

КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу иштери жана этникалар 

аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 

агенттиктин жообунан: Суу менен жабдуу 

Бишкек шаарындагы Ак-Ордо, Мурас-Ордо 

жаңы конуштарында жүргүзүлдү.  2017-

жылга Көк-Жар жаңы конушунда суу менен 

жабдуу системасын орнотуу пландалган. Ош 
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областынын Араван району боюнча  

(Севинч, Интизар, Полат, Кызыр-Абад) 80% 

жашоочулар ичүүчү суу менен камсыз 

болгон. Талас району боюнча 3 айыл 

аймагында (Кара-Суу, Калба, Көк-Ой) акча 

каражатынын жетишсиздигинен мүмкүндүк 

жок болууда.  

Нарын областы боюнча: 2017-2018-

жылдары эски суу түтүктөрүн алмаштыруу 

жана ичүүчү суу менен камсыз кылуу 

каралууда. 

Жалал-Абад областы боюнча: 2017-жылы 

Европалык банк менен биргеликте шаардык 

суу топтогучту оңдоп-түзөө каралган.  

Баткен областы боюнча: Бүткүл дүйнөлүк 

банк менен бирдикте  эски тутумдарды 

алмаштыруу каралууда. 

Ысык-Көл областы боюнча: 4 скважина 

боюнча оңдоп-түзөөлөр жүргүзүлдү. 

Чыг.№01-30\775,   25.10.2016-ж.   

- жарандардын каршылык 
көрсөтүү активдүүлүгүнүн 
потенциалдуу себеби 
болуп саналган 
маселелерди өз учурунда 
карасын жана чечсин 

КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу иштери жана этникалар 

аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 

агенттиктин жообунан: Калк арасында 

үзгүлтүксүз түшүндүрүү иштери жүрүп турат, 

жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдары тарабынан көзөмөл жүргүзүлөт, 

чыг.№01-30\775,  25.10.2016-ж. 

   

- өткөрүлүүчү митингдер 
жана чогулуштар жөнүндө, 
ошондой эле аларды 
камсыздоо боюнча кабыл 
алынган чаралар тууралуу 
коомчулукка милдеттүү 
маалымдап турсун  

КР Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу иштери жана этникалар 

аралык мамилелер боюнча мамлекеттик 

агенттиктин жообунан: Жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарынын 

маалыматтарына ылайык, өткөрүлгөн 

митингдер жана чогулуштар боюнча 

мыйзам нормаларын бузуу фактылары 

болгон эмес, чыг.№01-30\775,   25.10.2016-

ж. 
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№5 Тиркеме 

Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин 2016-жылдын 30-

апрелиндеги №2 чечимин ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө маалымат  

 
Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин чечимин изилдеп жана 
карап чыгып, ошондой эле КР Өкмөтүнө караштуу ЖАМКдан келген КРнын 
жазык-аткаруу системасынын иштешин камсыз кылуу боюнча 
кечиктирилгис чаралар жөнүндө  жоопторду толук изилдеп чыккандан 
кийин төмөнкүлөрдү маалымдайбыз:   
 
Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин 2016-жылдын 30-
апрелиндеги “КРнын жазык-аткаруу системасынын иштешин камсыз 
кылуу боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө” №2 чечими менен 
Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин органдарынын кароосу 
үчүн сунушталган жалпы 21 иш-чара каралган. 
 
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри С.Жээнбековдун 2016-
жылдын 18-майындагы № 23-18776 резолюциясы менен КК чечимдерин 
ишке ашыруу боюнча план бекитилген, бул планга ылайык тийиштүү 
мамлекеттик органдарга каралган иш-чараларды аткарууга алуу 
тапшырылган. 
 

 
№ 
 

КР Коргоо кеңешинин 2016-ж. 
30-апрелиндеги чечими менен 
аткарууга сунушталган иш-
чаралар  

Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы тарабынан каралган иш-
чаралардын аткарылышы тууралуу маалымат  

1 1-пункт боюнча: 
 

«Жазык-аткаруу системасына 
приоритеттүү каржылоо менен 
системалуу өзгөртүүлөрдү 
киргизүү боюнча “жол картаны” 
үч айлык мөөнөттө иштеп чыгуу 
жана тийиштүү чечим менен 
бекитүү, ошондой эле 
жазаларды аткаруу 
кызматындагы коррупциялык 
мүмкүнчүлүктөрдү жоюуга 
багытталган чараларды карап 
чыгуу».   
 
 

Өкмөттүн “2017-2023-жылдарга карата жазык-аткаруу системасын 
өнүктүрүүнүн стратегияларын бекитүү жөнүндө” токтомунун 
долбоору иштелип чыгып, 2016-жылдын 26-июлундагы № 100/01-
1833 чыгыш каты менен министрликтер жана мекемелердин 
макулдашуусуна жөнөтүлгөн.  
Кийин Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 
финансылык эсептерди берүү жөнүндө катына ылайык, бул 
долбоорду ишке ашыруу боюнча эсептер жөнөтүлгөн (чыгыш № 
100/01-2230, 13.09.2016).  
2016-жылдын 26-октябрында Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлигине кароо жана макулдашуу процессин кыскартуу 
суралган кошумча кат жөнөтүлгөн (чыгыш № 100/01-2613, 
26.10.2016).  
Ошону менен бирге 2016-жылдын 29-ноябрында Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигинен жооп алынгандыгын 
белгилей кетүү керек, мында бюджеттин реалдуу 
мүмкүнчүлүктөрүнүн эсебинен аталган стратегияны иштеп бүтүрүү 
белгиленген (кириш № 17-2-/12993, 29.11.2016). 
Ушуга байланыштуу макулдашуу процессинде келип түшкөн сын-
пикирлердин жана сунуштардын эсеби менен стратегиянын 
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долбоору иштелип бүтүрүлүп, министрлик жана мекемелер менен 
кайрадан макулдашууга жөнөтүү баскычында турат. 

 
2 

2-пункт боюнча: 
 

«Сот жана прокуратура 
органдары менен биргеликте 
мөөнөтүнөн мурда шарттуу 
бошотуу системасын түп 
тамырынан өзгөртүү, 
камалгандарды кармоо жана 
которуу режимин өзгөртүү, 
оорулардын айрым түрлөрүнө 
байланыштуу соттолгондорду 
андан ары жазалоодон бошотуу, 
жазаларды аткарууда жана 
кармалгандарды эркинен 
ажыратылган жеринен 
бошотууда  коррупциялык 
мүмкүнчүлүктөрдү жоюуга 
багытталган так механизмдерди 
жана толук 
регламенттештирилген жол-
жоболорду киргизүү менен 
жазалардын мөөнөтүн 
кыскартуу боюнча мыйзам 
чараларын иштеп чыгуу». 
 

ЖАМК Пландын көрсөтүлгөн пунктун аткарууга жооптуу болгон 
Кыргыз Республикасынын башка мекемелери менен биргеликте 
Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам 
актыларына (Жазык кодекси, Жазык-аткаруу кодекси) 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын долбоорун иштеп 
чыкты жана министрликтер жана мекемелер менен макулдашты. 
Азыркы убакта бул мыйзам долбоорлору Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Кеңешинде (КР Өкмөтүнүн 11.01.2017-ж. № 16 токтом 
долбоору). 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы “Оор дарты менен 
ооруган эркинен ажыратууга соттолгондорду медициналык 
күбөлөндүрүүнүн жана аларды андан ары жаза өтөөдөн бошотууну 
сунуш кылуу тартибин бекитүү жөнүндө” №745 токтомуна 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” иштелип 
чыккан токтом долбооруна Кыргыз Республикасынын Премьер-
министри тарабынан 2016-жылдын 23-ноябрында кол коюлду.  

3 3-пункт боюнча: 
 
«Бир айдын ичинде Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө 
мунапыс актыларынын 
долбоорун иштеп чыгуу, 
ошондой эле кайталап кылмыш 
кылууда мурун мунапыс акты 
колдонулган адамдарга карата 
мунапыс колдонууга тыюу салуу 
боюнча ыйгарым укуктарды 
берген ченемдик-укуктук 
актылардын долбоорлорун 
иштеп чыгуу жана Кыргыз 
Республикасынын Жогорку 
Кеңешинин кароосуна 
киргизүү». 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин бул пункт 
боюнча негизги аткаруучу экендигин эске алып, ЖАМК тарабынан 
Пландын көрсөтүлгөн пунктун аткаруунун алкагында Юстиция 
министрлигинин дарегине ченемдик-укуктук актынын долбоорун 
иштеп чыгуу боюнча тийиштүү сунуштар киргизилди. Жалпылап 
айтканда, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79-
беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө мыйзам 
демилгелөө укугу таандык экендиги белгиленди.  
Эксперттик жумушчу топ тарабынан “Мунапыстын негиздери жана 
аны колдонуунун тартиптери” Мыйзамынын долбоору иштелип 
чыкты, мында 6-берене менен мунапыс тууралуу мыйзам 
колдонулбай турган соттолуучулардын жана соттолгондордун, анын 
ичинде мурун мунапыс колдонулган же ырайым кылынган 
адамдардын чөйрөсү аныкталган.  
Ошондой эле Кыргыз Республикасындагы сот адилеттигин 
жакшыртуу боюнча чаралардын алкагында Кыргыз 
Республикасынын Жазык кодексинин долбоору иштелип чыкты жана 
азыркы учурда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 
кароосунда, жаңы долбоордо соттуулук институтунан жана 
кылмыштардын кайталанышы түшүнүгүнөн баш тартуу сунушталат.   
Ушуга байланыштуу “Мунапыстын негиздери жана аны колдонуунун 
тартиптери тууралуу” Мыйзамдын долбоорунда кылмыштарды 
кайталап жасоодо мунапысты максатсыз колдонууну чектей турган 
пункттар каралат.  
 

4 4-пункт боюнча: 
 
«2016-жылдын 1-ноябрына 
чейинки мөөнөттө 
реформалардын жана 
өнүгүүнүн максаттарына жетүү 
үчүн натыйжалуу кадрдык 

Түзөтүү жайларын кайтаруунун жана соттолгондорду жана камакта 
кармалып тургандарды конвойлук күзөтүүнүн ишенимдүүлүгүн 
камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-апрелиндеги 
“ЖАМКнын штаттык саны жөнүндө” № 207/3 токтомуна 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” токтом долбоору иштелип чыкта 
жана тийиштүү тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
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саясатты орнотуу үчүн статс-
катчынын кызмат ордун кароо 
менен Кыргыз 
Республикасынын Жазаларды 
аткаруу мамлекеттик кызматын 
милдеттерди 
борборлоштуруудан ажыратуу 
жана кайра түзүү боюнча 
чараларды ишке ашыруу жана 
түзөтүү жайларын тышкы 
кайтаруу менен камсыз кылуу 
максатында Кайтаруу жана 
конвойлук күзөтүү 
департаментинин штаттык 
санын көбөйтүү».  
 

кароосуна киргизилди, мында Түзөтүү жайларын кайтаруу жана 
соттолгондорду жана камакта кармалып тургандарды конвойлук 
күзөтүү департаментинин штаттык санын 360 бирдикке (мөөнөттүү 
кызматтын аскери) көбөйтүү каралган. Бул долбоор республикалык 
бюджеттин чектелүү болгондугунан улам артка кайтарылган.  
Террористтик жана экстремисттик кылмыштар үчүн соттолгондор 
менен иштөө үчүн ЖАМКнын штаттык санын 111 штаттык бирдикке 
көбөйтүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн башка 
токтом долбоору менен ЖАМКга статс-катчы кызмат ордун киргизүү 
каралган.   
ЖАМК тарабынан жүргүзүлгөн уюштуруучулук-штаттык өзгөрүүлөрдү 
толук талдоонун жыйынтыгында жана республикалык бюджеттин 
чектелүү экендигине көңүл буруу менен ЖАМК Өкмөттүн 
Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Коргоо кеңешинин 
катчылыгына бул маселени күн тартибинен алып салуунун 
максаттуулугу жөнүндө сунуш киргизген.  
Мындан сырткары милдеттерди борборлоштуруудан ажыратуу жана 
кайра түзүү максатында уюштуруучулук-штаттык иш-чаралар 
жүргүзүлүп, булардын натыйжасында 47 штаттык бирдик кыскарып, 
алар экстремисттик жана террористтик кылмыш үчүн соттолгондор 
менен иш алып баруу үчүн №27 жан 47-мекемелерге берилди.  
Милдеттерди борборлоштуруудан ажыратуунун алкагында 2017-
жылдын 1-январынан тартып мекемелерди материалдык-
тиричиликтик камсыздоо милдетин борбордук аппараттын түзүмдүк 
бөлүктөрүнөн түздөн-түз мекемелерге тийиштүү финансылык 
каражаттарды бөлүү менен берүү ишке ашырылды, бул 
мекемелерде пайда болгон көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн 
ыкчамдуулугун жана натыйжалуулугун, ошондой эле мекеменин 
жетекчисинин жана жеке курамынын жоопкерчилигин көтөрүүгө 
жардам берет. 
ЖАМК азыркы убакта мекеме алдындагы бөлүктөргө уюштуруучулук, 
техникалык, усулдук, маалыматтык жана практикалык жардамдарды 
көрсөтөт, ошону менен бирге алардын ишине зарыл көзөмөлдү 
жүргүзөт. 
 

5 5-пункт боюнча: 
 
«2016-жылдын экинчи 
кварталынын аягына чейин 
2016-жылдын 16-мартындагы 
Кыргыз Республикасынын 
“Кыргыз Республикасынын 
жазык-аткаруу кодексине 
өзгөртүүлөрдү киргизүү 
жөнүндө” №44 Мыйзамын ишке 
ашыруу, террористтик жана 
экстремисттик кылмыштар үчүн 
соттолгон адамдарды бөлүп 
кармоо системасынын тийиштүү 
деңгээлде иштешин камсыз 
кылуу максатында Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө 
кошумча 110 штаттык бирдик 
бөлүп берүү жөнүндө сунуш 
(маалымкат-негиздеме) 
киргизүү».   

Террористтик жана экстремисттик кылмыштар үчүн соттолгондорду 
бөлүп кармоо системасынын тийиштүү деңгээлде иш алып баруусун 
камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ЖАМКнын 
санын 111 штаттык бирдикке көбөйтүү тууралуу токтом долбоору 
иштелип чыкты.    
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги тарабынан 
республикалык бюджеттин чектелүү экендигине байланыштуу 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун аталган долбоору 
колдоого алынган жок. 
Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Аппаратынын Коргоо, укук тартиби жана өзгөчө кырдаалдар 
бөлүмүнүн 2017-жылдын 27-январындагы кеңешмесинин № 23/1 
протоколунун 1-пункту менен ЖАМКга Кыргыз Республикасынын 
Ички иштер министрлигинен (ЖАМКнын штаттык бирдиктери) 60 
штаттык бирдик өткөрүлүп берилди.    
Жогоруда аталган протоколдун 2-пункту менен Кыргыз 
Республикасынын Финансы министрлигине Ички иштер 
министрлиги, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Кыргыз 
Республикасынын Чекара кызматы менен биргеликте Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлигинен 1-пунктта көрсөтүлгөн мамлекеттик органга штаттык 
бирдиктерди өткөрүп берүү жөнүндө чечиминин долбоорун даярдоо 
тапшырылды.  

6 6-пункт боюнча: Азыркы убакта уюлдук байланыштын сигналдарын берүү системасы 
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«2016-жылдын 1-июлуна 
чейинки мөөнөттө уюлдук 
операторлор менен биргеликте 
түзөтүү мекемелерине уюлдук 
сигналдарды берүү системасын 
каржылоо жана орнотуу 
маселелерин иштеп чыгуу». 
 

№19, 24 жана 50-мекемелерде орнотулду.   
2016-жылы курамына МБА, ЖАМК жана уюлдук операторлордун 
өкүлдөрү кирген жумушчу топ тарабынан “НурТелеком” ЖЧКсынын 
борбордук кеңсесинин базасында уюлдук телефондордун ишине 
тоскоолдук кылууга жөндөмдүү жабдууларга тесттик сыноолор 
жүргүзүлдү жана сыноолор оң жыйынтык берди.    
 Ушуларга байланыштуу 2016-жылдын декабрь айынын 
башында “Альфателеком” ЖАК жана “Нур Телеком” ЖЧК 
компаниялары тарабынан №21 мекемеде базалык станция 
орнотулуп, төмөнкү эки вариантты тестирлөө чечилди: 
1. БС (базалык станция) жабдуулары тоскоолдуктун булагы катары 
пайдаланылат; 
2. Жабдуу “жалган” БС түрүндө пайдаланылат. 
Тестирлөөнүн жүрүшүндө бул жабдуу GSM-900 стандартынын 
сигналдарын берүүгө жөндөмдүү экендиги, бирок GSM-1800 жана 
WCDMA/UMTS-2100 стандарттарынын сигналдарын берүүдө 
татаалдыктар келип чыга тургандыгы аныкталды. Ошондой эле 
ЖАМКнын мекемелеринин бардык аймагына байланыш 
операторунун сигналын бир базалык система менен берүү 
мүмкүнчүлүгү жок экендиги аныкталды. Ошондуктан мекемелердин 
бардык аймагына сигналдарды берүү үчүн базалык станциялардын 
санын көбөйтүү зарыл, бул өз кезегинде передатчиктердин санын 
көбөйтүүгө жана чыгымдардын көбөйүшүнө алып келет. 
 Ошондой эле тоскоолдуктун булагын туура колдонууда 
жыштык каналын тандоого боло турган базалык станция түрүндөгү 
телефон аппараттары бар экендигин эске алуу зарыл.   
 2017-жылдын 21-январында кызыкдар мамлекеттик 
органдар жана уюмдар менен биргеликтеги жолугушуусунун 
жыйынтыгында бул жабдуулардын керектүү санын аныктоо үчүн 
болгон уюлдук байланышты берүү жабдууларын тестирлөөну 
улантуу чечими кабыл алынды.  Бул багыттагы иштер улантылууда. 
Ошого байланыштуу мурда жөнөтүлгөн сунуштарга ылайык бул иш-
чара Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылга карата “Ишеним жана 
биримдик” программасын ишке ашыруу боюнча иш-аракеттеринин 
планына” киргизилди.   
  

7 7-пункт боюнча: 
 
2016-жылдын 1-июлуна чейинки 
мөөнөттө мамлекеттик башка  
органдардын 
кызыкчылыктарында жазык-
аткаруу системасы тарабынан 
өндүрүлгөн товарлардын жана 
кызмат көрсөтүүлөрдүн 
мамлекеттик сатып 
алууларынын өзгөчө жана 
приоритеттүү шарттарын 
аныктаган укуктук 
механизмдерди жүргүзүү». 
 

Кыргыз Республикасынын “ЖАСнын органдары жана мекемелери 
тууралуу” Мыйзамынын 12-беренесине ылайык соттолгондорду 
эмгекке тартууну камсыз кылуучу шарттарды түзүү үчүн жазык-
аткаруу системасынын мекемелери мамлекеттик керектөөлөр үчүн 
продукциялардын, иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн белгилүү 
түрүнө приоритеттүү тартипте буйуртмаларды алуу укугун колдонот.  
Ошондой эле “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын 
21-беренесинин 4-бөлүгүнүн  4-пунктуна ылайык сатып алуучу уюм 
жазык-аткаруу системасынын ишканаларынан жана мекемелеринен 
(пенитенциардык) товарларды сатып алууда келишимди түз түзүү 
жолу менен сатып алууларды ишке ашырууга укуктуу. 
Мындан сырткары Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 
тарабынан демилгеленген КРнын “Кыргыз Республикасынын 
“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын долбооруна ЖАМК тарабынан 21-
беренеге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жазык-аткаруу 
системасынын мекемелеринде мамлекеттик керектөөлөр үчүн 
продукциялардын, иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн белгилүү 
түрлөрүн приоритеттүү тартипте сатуунун механизмин аныктоо 
боюнча ыйгарым укуктарды бере турган 5-бөлүк менен толуктоо 
сунушталып жатат. 
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8 8-пункт боюнча: 
 
«2016-жылдын экинчи 
кварталынын аягына чейин 
жазык-аткаруу системасынын 
Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондго болгон 
төлөмдөр боюнча карызын 
жоюунун механизмдерин иштеп 
чыгуу». 
   
 

2016-жылдын 22-январында ЖАМК менен Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун ортосунда карыз боюнча төлөмдөрдү бөлүп 
төлөө жөнүндө келишимге кол коюлган, мында карыздын негизги 
суммасы жана эсептелген үстөктөн сырткары бөлүп төлөө үчүн 
төлөнүүчү пайызды төлөө каралган. 
2017-жылдын 9-январында ЖАМК менен Кыргыз Республикасынын 
Социалдык фондунун ортосунда 2016-жылдын 22-январындагы № Д-
06-16 келишимге № Д-06-1 кошумча келишим түзүлдү, келишимде 
бөлүп төлөө үчүн төлөнүүчү пайызды төлөө жокко чыгарылды, 
ошентип, карыздын жалпы суммасы 5762396 сомго кыскарды. 
Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдуу 
күчүнө кирген чечими менен 15 млн. сомго жакын карыздын 13 млн. 
сомун жоюу маселеси иштелип чыгууда.  

9 9-пункт боюнча: 
 

«2016-жылдын 1-июлуна 
чейинки мөөнөттө ЖАМКнын 
карамагына административдик 
имараттарды жана жазык-
аткаруу системасынын 
кызматкерлери үчүн 
адистештирилген дарылоочу-
чыңдоочу (медициналык) 
уюмдарды жана билим берүү 
мекемелерин уюштуруу, 
социалдык турак жайларды 
куруу үчүн аймактарды издеп 
табуу жана берүү (Аткаруучулар: 
ММБФ, КОППИБ, Бишкек жана 
Ош ш. Мэриялары, Чүй, Ысык-
Көл, Ош жана Жалал-Абад 
облустарынын ыйгарым укуктуу 
өкүлдөрү, ЖАМК, ишке ашыруу 
мөөнөтү 21.06.2016. чейин)». 
 

Көрсөтүлгөн пунктту аткаруунун алкагында ММБФ Ысык-Көл 
облусунун Бостери айылында жайгашкан “Достук” эс алуу үйүн 6,5 га 
жер участогу менен ЖАМКнын карамагына өткөрүп берди. Бирок 
берилген эс алуу үйүнүн аймагында жашоого жарактуу бир дагы 
объект калган эмес, мамлекет тарабынан ЖАСтын социалдык 
камсыздоосун жакшыртууга багытталган бул колдоо ЖАСтын андан 
ары өнүгүшүнө шарт түзөт. 
Мындан сырткары ЖАМК ММБФнын сунушу менен 
адистештирилген дарылоочу-чыңдоочу (медициналык) уюмдарын 
жана билим берүү мекемелерин уюштуруу, ошондой эле жазык-
аткаруу системасынын кызматкерлери үчүн социалдык турак 
жайларды куруу үчүн ЖАМКнын карамагына берүүгө боло турган 
бир катар объекттерди (административдик имараттар жана жер 
участоктору) карап көрдү.  
Азыркы убакта ММБФ менен биргеликте ЖАМКга макулдашылган 
объекттерди берүү маселесин кошумча иштеп чыгуу ишке 
ашырылууда.  

10 10-пункт боюнча: 
 
«2016-жылдын 1-июлуна 
чейинки мөөнөттө айыл чарба 
жана өндүрүштүк потенциалды 
өнүктүрүү, анын ичинде 
финансылык өбөлгөлөө жолу 
менен өнүктүрүү үчүн 
ЖАМКнын колдоо 
механизмдерин иштеп чыгуу 
жана ишке киргизүү».  
 

Бул пунктту аткарууда ЖАМКнын мекемелеринин рынок 
конъюктурасы, инфратүзүмү, эмгек резервдери, рынок үчүн 
географиялык жайгашуусу изилденип, Кыргыз Республикасынын 
өндүрүштүк жана айыл чарба багытындагы рыноктогу ыңгайлуулугу, 
рентабелдүүлүгү жана атаандаштык жөндөмдүүлүгү аныкталды, 
жыйынтыгында айыл чарба жана өндүрүштүк потенциалды 
өнүктүрүү, анын ичинде финансылык өбөлгөлөө жолу менен 
өнүктүрүү үчүн ЖАМКнын колдоо механизмдерин ишке киргизүү 
боюнча ЖАМКнын сунуштары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Аппаратынын кароосуна киргизилди (чыгыш № 100/01-1553, 
23.06.2016). 
Ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 
ЖАМКнын айыл чарбалык жана өндүрүштүк ишканалары (“Келечек” 
МИ) чарбалык эсептеги уюм болуп саналат жана өзүн-өзү каржылоо 
принцибинде иш алып барат деген позицияны карманат, ушуга 
байланыштуу жеке пайда жана ишкердик ишинин алкагында 
өнөктөштөрдү издөө бул ишмердикти каржылоонун жана 
өбөлгөлөөнүн негизги багыты катары каралышы керек.  
Ушуларга байланыштуу киреше алып келүүчү ишмердикти өнүктүрүү 
максатында ЖАМКнын төрагасы ЖАМКнын өндүрүштүк 
потенциалын өнүктүрүүнү 2017-жылдагы ЖАСнын негизги 
приоритеттүү багыттарынын бири катары аныктады жана конкреттүү 
иш-чараларды, индикаторлорду жана аларды ишке ашыруу 
механизмдерин аныктоо менен мекемелердин, “Келечек” МИнин 
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комплекстүү өндүрүштүк планы бекитилди.  
  

11 11-пункт боюнча: 
 
«2016-жылдын аягына чейин 
жатак абактарды кайра түзүү 
жана оптимизациялоо жана 
Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө жатак абактар 
институтун андан ары иштетүү, 
анын ичинде аларды жоюу же 
башка түзөтүү мекемесине 
кайра форматтоо боюнча 
сунуштарды киргизүү».  

Пландын бул пунктун аткарууда Кыргыз Республикасынын 2016-
жылдын 14-июнундагы Талас облусунун Кара-Буура районунун 
Маймак станциясында жайгашкан ЖАМКнын №29 жатак абагын 
жоюу жөнүндө №331 токтому иштелип чыккан жана кабыл алынган. 
Азыркы убакта аталган абакка карата Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына ылайык  жоюу чаралары ишке ашырылууда. 
Ошондой эле ишмердикти оптимизациялоо максатында №51 жатак 
абагын Балыкчы шаарынан Нарын шаарына которуу жөнүндө маселе 
көтөрүлүүдө.  
Кадрдык иштер башкармалыгы тарабынан жатак абактар 
институттарын андан ары иштетүү боюнча маселе каралып жана 
изилденип чыгып, жетекчиликке штаттык бирдиктерди жабык 
типтеги абактарга кийинки берүү менен жарым-жартылай кыскартуу 
жөнүндө бир катар сунуштар даярдалды жана берилди. 
Жатак абактар институттарын андан ары иштетүүнүн стратегияларын 
иштеп чыгуу максатында алардын ишмердигин оптимизациялоо 
мүмкүндүгүнө байланыштуу “Жатак абактар институттарын 
оптимизациялоо, алардын кадрдык жана өндүрүштүк потенциалын 
көтөрүү” пункту ЖАСнын өнүгүү стратегиясынын жаңы долбооруна 
киргизилди.   

12 12-пункт боюнча: 
 
«2016-жылдын 1-августуна 
чейинки мөөнөттө Кайтаруу 
жана конвойлук күзөтүү 
департаментинин ишмердигин 
уюштурууну кайра карап чыгуу 
жана ички жана тышкы 
системасын түзүү максатында 
алардын милдетине эркинен 
ажыратылып соттолгондорду 
жеринде контролдук 
көзөмөлдөөнү киргизүү 
жөнүндө сунуштарды берүү».  

ЖАМК каралып жаткан маселени абдан кылдат изилдеп чыгып, 
Кайтаруу жана конвойлук күзөтүү департаментине эркинен 
ажыратылып соттолгондорду жеринде контролдук көзөмөлдөө 
милдетин берүү жөнүндө маселени ишке ашырууну олуттуу 
кыйындаткан бир катар факторлордун бар экендигин белгилейт.  
Жалпылап айтсак: 
- ЖАМКнын контролердук курамын аскер комиссариаттары аркылуу 
аскер кызматына чакыруу зарыл, мында которуу процесси өткөөл 
мезгилди (тийиштүү документтерди жол-жоболоштуруу, аскердик-
дарыгердик комиссиядан өткөрүү) талап кылат; 
- ЖАМКнын азыркы убакта иштеп жаткан контролерлорунун 
көпчүлүгү мурун альтернативалык (аскердик кызматтан тышкары) 
кызматтан өтүшкөн жана аскердик милдетке өтүү үчүн жарамдуу 
эмес; 
- аскер кызматына чакырууда ЖАМКнын бардык контролерлору 
мурунку аскердик наамдары боюнча запаска чакырылышат, муну 
менен ЖАМКда алынган атайын наам эске алынбай калат; 
- ЖАМКнын контролерлорунун эмгек акылары төмөндөйт, анткени 
Кайтаруу жана конвойлук күзөтүү департаментинин келишимдик 
кызматынын прапорщиктеринин жана аскер кызматкерлеринин 
кызматтык акысы ЖАМКнын контролерлорунун акыларына 
караганда аз, бул кадрдык камсыздоодо терс таасирин тийгизет; 
- Кыргыз Республикасынын бир катар мыйзам актыларына тиешелүү 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү зарыл, бул да узак 
убакытты талап кылат. 
Жогоруда айтылгандардын натыйжасында ЖАМК бул милдетти 
Кайтаруу жана конвойлук күзөтүү департаментине өткөрүп берүү 
укуктук, финансылык, уюштуруучулук мүнөздөгү  кошумча талдоону 
жана убакытты талап кылат деп эсептейт, бул тууралуу мурун Коргоо 
кеңешинин катчылыгына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Аппаратына маалымат берилген (№100/01-1901, 02.08.2016-ж. кат). 
 

13 13-пункт боюнча: 
 
«Үч айлык мөөнөттө диний-
экстремисттик ишмердик үчүн 
соттолгондорду кармоо үчүн 

2016-жылы террористтик жана диний-экстремисттик ишмердик үчүн 
соттолгондорду кармоо үчүн камералык типтеги жай менен кийинки 
кайра жабдуу менен №16, 27 жана 47 имараттарга 
реконструкциялоо боюнча курулуш иштери жүргүзүлдү. 
№47 мекеменин локалдык участогунда курулуш иштери толугу 
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адистештирилген локалдык 
участокторду куруунун толук 
планын иштеп чыгуу жана 
алардын түзөтүү 
мекемелеринде тийиштүү 
кармоо режимдери боюнча 
чектөөсүн камсыз кылуу».  

менен бүткөрүлдү. №16 мекемедеги локалдык участоктун жана №27 
мекемедеги атайын корпустун 1-кабатынын курулушун бүткөрүү үчүн 
15 млн. сом керектелет. 
2016-жылдын декабрь айынан башынан тартып бүгүнкү күнгө чейин 
бул категория боюнча соттолгондордун 74ү обочолонгон участокко 
которулду. 
Көрсөтүлгөн обочолонгон участоктордун толук иштеши үчүн 
материалдык-техникалык камсыздоо жана керектүү штаттык сан 
менен камсыз кылуу маселелерин чечүү зарыл.  
Ошондой эле бул категориядагы соттолгондорду кармоо үчүн №3 
жана 10-мекемелердин АИЗО-ПКТ имараттарынын бир бөлүгү жана 
№21 мекеменин (Бишкек шаарындагы 1-ТИЗО) режимдик 
корпусундагы 10 камерасы пайдаланылат.   

14 14-пункт боюнча: 
 
«Үч айлык мөөнөттө диний-
экстремисттик ишмердик үчүн 
соттолгондорду кармоо үчүн 
адистештирилген локалдык 
участокторду куруунун толук 
планын иштеп чыгуу жана 
алардын түзөтүү 
мекемелеринде тийиштүү 
кармоо режимдери боюнча 
чектөөсүн камсыз кылуу». 
 

2016-жылы террористтик жана диний-экстремисттик ишмердик үчүн 
соттолгондорду кармоо үчүн камералык типтеги жай менен кийинки 
кайра жабдуу менен №16, 27 жана 47 имараттарга 
реконструкциялоо боюнча курулуш иштери жүргүзүлдү. 
№47 мекеменин локалдык участогунда курулуш иштери толугу 
менен бүткөрүлдү. №16 мекемедеги локалдык участоктун жана №27 
мекемедеги атайын корпустун 1-кабатынын курулушун бүткөрүү үчүн 
15 млн. сом керектелет. 
2016-жылдын декабрь айынан башынан тартып бүгүнкү күнгө чейин 
бул категория боюнча соттолгондордун 74ү обочолонгон участокко 
которулду. 
Көрсөтүлгөн обочолонгон участоктордун толук иштеши үчүн 
материалдык-техникалык камсыздоо жана керектүү штаттык сан 
менен камсыз кылуу маселелерин чечүү зарыл.  
Ошондой эле бул категориядагы соттолгондорду кармоо үчүн №3 
жана 10-мекемелердин АИЗО-ПКТ имараттарынын бир бөлүгү жана 
№21 мекеменин (Бишкек шаарындагы 1-ТИЗО) режимдик 
корпусундагы 10 камерасы пайдаланылат.   

15 15-пункт боюнча: 
 
«2016-жылдын 1-июнуна 
чейинки мөөнөттө уюлдук 
сигналдарды берүү 
системаларын орнотуу зарыл 
болгон түзөтүү мекемелеринин 
тизмегин иштеп чыгуу». 
 

Бул пунктту аткарууда ЖАМК тарабынан Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн Аппаратынын кароосуна жөнөтүлгөн (№ 100/01 – 1254, 
19.05.2016) уюлдук сигналдарды берүү системасын орнотуу зарыл 
болгон түзөтүү мекемелеринин тийиштүү тизмеги иштелип чыкты. 
Мындан сырткары ЖАМКда радио жыштыкты жөнгө салуу жана 
пайдалануу жаатында адистердин, ошондой эле жыштык 
өлчөмдөрүн жүргүзүүчү атайын жабдуулардын жоктугу эске алынып, 
ЖАМКнын катында бул жабдууларды тандоо, сатып алуу жана 
орнотуу жоопкерчилиги кошумча Кыргыз Республикасындагы 
байланыштын жыштыктык тармагынын негизги жөнгө салуучусу 
катары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик 
байланыш агенттигине, ошондой эле уюлдук байланышты жеткирүү 
боюнча кызматтардын негизги жеткирүүчүсү катары өлкөнүн уюлдук 
байланыш операторлоруна жүктөө каралат. 
ЖАМК өз кезегинде уюлдук байланышты берүү жабдууларын 
орнотуу үчүн орун берүү жана орнотулган жабдууларды сактоону 
камсыз кылуу үчүн милдеттенме алат.  

16 16-пункт боюнча: 
 
«Түзөтүү мекемелеринде жана 
тергөө изоляторлорунда жазык-
аткаруу мыйзамдарында 
каралбаган соттолгондордун 
айрым категориялары жана 
тергөөгө кармалгандар үчүн 
эркинен ажыратуу жерлеринде 
кармоонун артыкчылыктуу 
шарттарын түзүүгө шарт түзгөн 

Белгиленген иш-чараларды ишке ашыруунун алкагында 
соттолгондордун жашоо шарттарын Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдары менен аныкталган шарттарга дал келтирүү иштери 
жүргүзүлүүдө.   
Соттолгондордун айрым категорияларына андан ары артыкчылыктуу 
шарттарды түзүүгө жол бербөө үчүн ЖАМКнын түзөтүү 
мекемелеринде жоопкерчиликтүү адамдар бекитилген.  
Казылмаларды аныктоо жана тыюу салынган буюмдарды тартып 
алуу максатында, ошондой эле мыйзам менен каралбаган 
шарттарды жоюу үчүн мекемелердин аймагында 2016-жылы 898 
жалпы издөө жүргүзүлгөн, анын ичинде Борбордук аппараттын, 
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кызмат адамдарына карата 
чараларды кабыл алуу менен  
түзүлгөн артыкчылыктуу 
шарттарды жоюу». 

башка мекемелердин күчтөрүнүн жана каражаттарынын жана 
Кайтаруу жана конвойлук күзөтүү департаментинин аскер 
кызматкерлеринин катышуусу менен 15 издөө иштери жүргүзүлгөн. 
Мындан сырткары 13154 максаттуу издөө жүргүзүлгөн. 
“Режим” комплекстүү ыкчам-алдын алуу иш-чараларынын планына 
ылайык «Волна», «Стопка», «Крот», «Тазалык», «Кортик» жана 
«Дом» аттуу коддук аталыштагы 15 операция жүргүзүлдү. 
№ 1, 3, 8, 10, 16, 21, 25, 27 жана 47-мекемелерде жүргүзүлгөн иш-
чаралардын алкагында мыйзам менен тыюу салынган шарттар 
ачыкталды, ушуга байланыштуу жалпы издөө иш-чаралары 
уюштурулду, жыйынтыгында колдо жасалган курулуштар жок 
кылынып, колго жасалган, ошондой эле тыюу салынган буюмдар 
тартылып алынды. Мындан сырткары азыркы убакта соттолгондорду 
кармоочу мекемелер эскирип, андагы турак жайлык-тиричиликтик 
шарттар 90-жылдардын аралыгында өз күчтөрү менен жүргүзүлгөн 
оңдоо-калыбына келтирүүдөн улам алгачкы көрүнүшүн 
жоготкондугу аныкталды. Ушуга байланыштуу мыйзам талаптарына 
ылайык бардык турак жайлык-тиричиликтик шарттарды, 
жатаканаларды жана башка объекттерди толук 
реконструкциялоодон өткөрүү зарыл.  
Жогоруда көрсөтүлгөн иш-чаралардын планынын аткарылышын 
текшерүүнүн жыйынтыгында №27  мекемеде бир катар бузуулар, 
соттолгондордун айрым категориялары үчүн артыкчылыктуу 
шарттарды түзүүлөр аныкталды. Бул факт боюнча кызматтык 
иликтөө жүргүзүлүп, ЖАМКнын 2016-жылдын 27-июнундагы № 445 
л/с буйругу менен №27 мекеменин жетекчилиги ээлеген кызмат 
ордунан бошотулду. ЖАМКнын Кайтаруу жана конвойлук күзөтүү 
департаментинин 2016-жылдын 8-июнундагы № 217 буйругу менен 
2-өзүнчө батальондун 5-ротасынын жеке курамы менен иш алып 
баруу боюнча командиринин орун басары ээлеген кызмат ордунан 
бошотулду жана 2-өзүнчө батальондун командирине жана штаб 
башчысына “Катуу сөгүш” тартиптик жазасы берилди.  
2016-жылдын 8-июлунда бул мекемеде Түзөтүү мекемелерин 
кайтаруу департаментинин, ЖАМКнын Борбордук аппаратынын 
жана мекемелеринин күчтөрүн жана каражаттарын тартуу менен 
жалпы издөө иш-чарасы өткөрүлдү. Мекемеде жүргүзүлгөн 
издөөнүн жүрүшүндө атайын контингент тараптан массалык 
нааразычылыктар айтылып, терс багыттуулукка соттолгондор 
өздөрүнүн мыйзамсыз ниеттерине жетүү үчүн мекеменин нормалдуу 
ишине тоскоолдук кылууга аракет кылышты. Бул факт боюнча 
Кыргыз Республикасынын КЖК 345-беренесинин белгилери боюнча 
кылмыш иши козголду. 
Азыркы убакта №27 мекемеде артыкчылыктуу шарттар жок. №1, 3, 
21 мекемелерде соттолгондордун айрым категориялары 
соттолгондордун негизги массасы жайгашкан жайга (ТАнын 
жатаканасынын жалпы секциясында) жайгаштырылган. №2, 14, 19, 
23, 24, 31, 50 мекемелердеги соттолгондор үчүн шарттар 
текшерилип, мыйзамсыз шарттар табылган жок.  
Көрсөтүлгөн багыттагы иштер улантылат.  
 

17 17-пункт боюнча: 
 
2016-жылдын үчүнчү 
кварталынын аягына чейин 
Финансы министрлигине өмүр 
бою эркинен ажыратылып 
соттолгондорду кармоо үчүн 
атайын комплекстин экинчи 
корпусунун курулушун бүтүрүү 

Чүй облусунун №19 мекемесинин базасындагы өмүр бою эркинен 
ажыратылып соттолгондорду кармоочу атайын комплекстин жалпы 
наркы 374 млн. сомду түзөт. 
Республикалык бюджеттен 2007-жылдан тартып “Капиталдык 
салымдар” беренеси боюнча 260,0 млн. сом бөлүнгөн, анын ичинен 
2016-жылга каралган 25 млн. сомдун 20 млн. сому бөлүнгөн.  
II атайын корпустун курулушун бүтүрүү үчүн республикалык 
бюджеттен 2016-жылы бөлүнбөй калган “Имараттар жана 
курулмалар” – (капиталдык салымдар) беренеси боюнча 114, 0 млн. 
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үчүн республикалык бюджеттен 
114 млн. сом өлчөмүндөгү 
каражат табуу жана бөлүп 
берүү. 
 

сом акчалай каражаты керек. 
Ошондой эле Кыргыз Республикасынын “2017-жылга карата Кыргыз 
Республикасынын республикалык бюджети жана 2018-2019-
жылдарга карата божомолдор” Мыйзамына ылайык “Имараттар 
жана курулмалар” (капиталдык салымдар) 3111-беренеси боюнча 
акча каражаты каралган эмес.    
 

18 18-пункт боюнча: 
 
2016-жылдын 1-июлуна чейинки 
мөөнөттө Финансы 
министрлигине Жалал-Абад 
шаарындагы №10 түзөтүү 
мекемесине караштуу айып 
изоляторун курууга 10 млн. сом 
бөлүп берүү. 
 

2016-жылы “Имараттар жана курулмалар” (капиталдык салымдар) 
3111-беренеси боюнча контролдук сандар 25 млн. сомду түзгөн 
жана №19 мекеменин ӨЭА кармоо үчүн Атайын комплексин курууга 
багытталган 20 млн. сом бөлүндү. Калган 5 млн. сом өлчөмүндөгү 
каражат бөлүнгөн жок, ушуга байланыштуу “Имараттар жана 
курулмалар” (капиталдык салымдар) 3111-беренеси боюнча алынган 
каражаттан аталган объектти курууга 4 млн. сом бөлүп берүү чечими 
кабыл алынды.  
Азыркы убакта акча каражатынын жоктугуна байланыштуу курулуш 
иштери токтоп турат. 
Белгилей кетүү керек, Кыргыз Республикасынын “2017-жылга карата 
Кыргыз Республикасынын республикалык бюджети жана 2018-2019-
жылдарга карата божомолдор” Мыйзамы менен “Имараттар жана 
курулмалар” (капиталдык салымдар) жана (капиталдык оңдоолор) 
3111-беренеси боюнча акчалай каражаттар каралган эмес.   
Курулуш иштерин бүтүрүү үчүн финансылык каражаттардын 
жетишсиздигин эске алсак, бул иш-чараны андан ары аткаруу 
мамлекеттик бюджеттен каржылоого жараша болот. 
 

19 19-пункт боюнча: 
 
2016-жылдын 1-июнуна чейинки 
мөөнөттө Финансы 
министрлигине соттолгондордун 
айрым категориясын кармоо 
үчүн арналган курулушту 
бүтүрүү жана чектөө 
участокторун материалдык-
техникалык камсыздоо үчүн 15 
млн. сом бөлүп берүү. 
 

2016-жылы Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине 
Пландын ушул пункту менен каралган 15 млн. сом өлчөмүндөгү 
акчалай каражат бөлүнгөн жок.   
Ошондой эле Кыргыз Республикасынын “2017-жылга карата Кыргыз 
Республикасынын республикалык бюджети жана 2018-2019-
жылдарга карата божомолдор” Мыйзамы менен “Унаалар жана 
жабдуулар” 3112-беренеси боюнча акчалай каражаттар 
каралбагандыгын да белгилей кетүү керек.  
Ошону менен бирге диний экстремизм жана терроризм үчүн 
соттолгондорду кармоо үчүн имараттарды камералык типке 
реконструкциялоо боюнча иштер азыркы убакта бүтүү баскычында 
экендигин белгилейбиз, бирок көрсөтүлгөн объекттерди 
реконструкциялоо жана тийиштүү жабдуулар менен жабдуу боюнча 
иштерди толук бүтүрүү үчүн бул пункт менен каралган 15 млн. сом 
акча каражатын бөлүү жөнүндө маселени чечүү зарыл.   

20 20-пункт боюнча: 
 
Кыргыз Республикасынын 
Финансы министрлигине түзөтүү 
мекемелерин кайтаруунун 
инженердик-техникалык 
курулмаларын калыбына 
келтирүү жана бекемдөө үчүн 
“Унаалар жана жабдуулар” 
беренеси боюнча каражат бөлүп 
берүү: 2016-жылы – 50 млн. сом; 
2017-жылы – 50 млн. сом.  
 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин түзөтүү 
мекемелерин кайтаруунун инженердик-техникалык курулмаларын 
калыбына келтирүү жана бекемдөө үчүн ЖАМКга 50,0 млн. сом 
өлчөмүндө кошумча каражат бөлүп берүү жөнүндө мурун берилген 
маалыматтары бюджетти аткаруу процессинде кошумча каржылоо 
булактарын тапканда каралат. Ошентип, 2016-жылы көрсөтүлгөн 50 
млн. сом өлчөмүндөгү акча каражаты бөлүнгөн жок. 
Мындан сырткары “2017-жылга карата Кыргыз Республикасынын 
республикалык бюджети жана 2018-2019-жылдарга карата 
божомолдор” Мыйзамына ылайык “Унаалар жана жабдуулар” 3112-
беренеси боюнча акча каражаты каралган эмес.  
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№6 Тиркеме 

2016-жылда Кыргыз Республикасында Кыргыз Республикасынын 

Кылмыш-жазак кодексинин беренелерине ылайык  жергиликтүү соттор 

тарабынан акталган адамдардын саны жөнүндө маалымат 
 

Кылмыш-жаза кодексинин беренеси акталган адамдардын саны 

КР КЖК 97-беренеси 2 адам, анын ичинде 1 аял киши 

КР КЖК 104-беренеси 2 адам 

КР КЖК 105-беренеси 1 адам 

КР КЖК 112-беренеси 5 адам, анын ичинде 2 аял киши 

КР КЖК 121-беренеси 1 адам 

КР КЖК 123-беренеси 3 адам 

КР КЖК 125-беренеси 2 адам, анын ичинде 1 аял киши 

КР КЖК 129-беренеси 5 адам, анын ичинде 1 аял киши 

КР КЖК 164-беренеси 5 адам, анын ичинде 1 аял киши 

КР КЖК 166-беренеси 19 адам, анын ичинде 5 аял киши 

КР КЖК 167-беренеси 1 адам 

КР КЖК 168-беренеси 3 адам, анын ичинде 1 аял киши 

КР КЖК 170-беренеси 1 адам 

КР КЖК 171-беренеси 5 адам 

КР КЖК 178-беренеси 1 адам 

КР КЖК 204-беренеси 3 адам 

КР КЖК 213-беренеси 1 адам 

КР КЖК 221-беренеси 3 адам, анын ичинде 2 аял киши 

КР КЖК 225-беренеси 1 адам 

КР КЖК 234-беренеси 15 адам, анын ичинде 5 аял киши 

КР КЖК 241-беренеси 1 адам 

КР КЖК 245-беренеси 1 адам 

КР КЖК 246-беренеси 4 адам 

КР КЖК 247-беренеси 4 адам 

КР КЖК 250-беренеси 1 адам 

КР КЖК 281-беренеси 1 адам 

КР КЖК 299-беренеси 1 адам 

КР КЖК 303-беренеси 4 адам 

КР КЖК 304-беренеси 51 адам, анын ичинде 14 аял киши 

КР КЖК 305-беренеси 32 адам 

КР КЖК 308-беренеси 3 адам 

КР КЖК 313-беренеси 12 адам, анын ичинде 1 аял киши 

КР КЖК 314-беренеси 1 адам 

КР КЖК 315-беренеси 9 адам, анын ичинде 2 аял киши 

КР КЖК 316-беренеси 6 адам 

КР КЖК 319-беренеси 1 адам 

КР КЖК 330-беренеси 1 адам 

КР КЖК 338-беренеси 3 адам, анын ичинде 1 аял киши 

КР КЖК 345-беренеси 1 адам 

КР КЖК 350-беренеси 24 адам, анын ичинде 6 аял киши 

КР КЖК 353-беренеси 1 адам 
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№7 Тиркеме 

Уюштурулган жана өткөрүлгөн иш-чаралар тууралуу маалымат 
 

Датас
ы 

Иш-
чаралар, 
жолугушуул
ар 

Максаты  Жыйынтыгы 

19.01.
16 

БУУ АУЖКБ Кубат Оторбаев БУУнун Адам 
укуктары боюнча Жогорку 
комиссар башкармалыгынын 
регионалдык өкүлү Элизабет де 
Кошто менен жолугушту. 
Жолугушууда  БУУ АУЖКБ  жана КР 
Омбудмен институтунун 
ортосундагы эки тараптуу 
кызматташуулар талкууланды. 
 

Элизабет де Кошта айым республиканын 
жашоочуларынын укуктарын жана 
эркиндиктерин коргоого багытталган иштердин 
натыйжалуулугун жогорулатуу зарылдыгын 
белгиледи жана КР Омбудсмен институтунун 
кызматкерлери үчүн тренингдерди жана 
семинарларды өткөрүүгө даяр экендигин айтты. 
Ошондой эле ал КР Омбудсмен институтунун 
статусун Париж принциптери менен шайкеш 
келтирүү максатында учурда иштеп жаткан «КР 
Омбудсмени жөнүндө» мыйзамга өзгөртүү 
киргизүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.  

22.01.
16 

Москва 
шаарындаг
ы 
Адвокаттык 
палатанын 
адвокаты 
Павел 
Березин 
менен 
жолугушуу 

Кубат Оторбаев Москва 
шаарындагы Адвокаттык 
палатанын адвокаты Павел 
Березин менен жолугушту. Павел 
Березин Россия Федерациясынын 
аймагында жүргөн Кыргызстандын 
жарандарынын укуктарын жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктарын 
коргоодо жемиштүү 
кызматташууларга колдоо 
көрсөткөндүгү үчүн  КР 
Омбудсмен институтунун 
жетекчилигине ыраазычылык 
билдирди.  

11 жыл аралыгында Россия Федерациясында 
жүргөн Кыргызстандын жарандарынын 
мыйзамдуу кызыкчылыгын коргогон КР 
Омбудсмен институту менен Москва шаарынын 
Адвокаттык палатасынын ортосундагы толук 
кандуу өнөктөштүктү бекемдеген сертификатты 
К.Оторбаевге тапшыруу жолугушуунун маанилүү 
бөлүгүн түздү. 2015-жылдын аягында Кыргыз 
Республикасынын жарандарына жардам 
көрсөтүү максатында, биргелешкен укук 
коргоону камсыздоого милдеттенген КР 
Омбудсмен институту менен адвокат 
П.Березиндин ортосунда эки тараптуу 
келишимге кол коюлган.  

26.01.
16 

ДАУИ 
менен 
жолугушуу  

Кубат Оторбаев  Даниянын адам 
укуктары институнун өкүлдөрү 
менен жолугушту (ДАУИ). 
Жолугушууда ДАУИ адам укуктары 
боюнча кеңешчиси Болот Исаков 
Дания адам укуктары 
институтунун ишмердүүлүгү 
жөнүндө жана КР Омбудсмен 
институту менен болгон 
кызматташуунун келечектеги 
пландары жөнүндө айтты.  

Кубат  Оторбаев 2020-жылга чейинки КР 
Омбудсмен институтунун стратегиялык планын 
иштеп чыга турган жумушчу тобун ишке 
киргизүүнү сунуштады. Жолугушуунун аягында 
тараптар адам укуктарын коргоонун тегерегинде 
эки тараптуу тыгыз кызматташууга даяр 
экендиктерин билдиришти.  

27.01.
16 

УКМК Кубат Оторбаев Улуттук 
коопсуздук боюнча мамлекеттик 
комитетинин төрагасы 
А.Сегизбаев менен жумушчу 
жолугушуу өткөрдү. Анда 
адамдын жана жарандын 
укуктары, эркиндиктерин 
коргоонун тегерегинде 
кызматташуу тууралуу маселелер 
талкууланды. Жолугушуунун 
жүрүшүндө КР Омбудсмени К. 
Оторбаев өзү жетектеген 

УКМК төрагасы  Абдил Сегизбаев 
Омбудсмендин аскер кызматкерлеринин, анын 
ичинде Улуттук коопсуздук кызматкерлеринин 
укуктарын коргоо боюнча планын колдоп, 
бүгүнкү күндөгү тергөө абактарынын шарттары 
ЕККУ жана Кызыл чырым уюмунун талаптарына 
жана стандарттарына жооп берерин белгиледи. 
УКМК тергөө абактарына укук коргоочулар 
тарабынан текшерүүлөрдү жүргүзүү боюнча 
планды колдоого даяр экендигин, бул багытта 
чек болбош керектигин айтты.  
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Омбудсмен институнун жакынкы 
иш пландарында аскер 
кызматкерлеринин укугун 
коргоого байланыштуу 
маселелерге жетиштүү көңүл 
буруу керектигин маалымдады. 
Ошондой эле акыркы эки жылда 
УКМК тергөө абактарына 
текшерүүлөр болбогондугун 
белгилеп, Омбудсмен 
институтунун быйылкы жылдагы 
иш планына камакка 
алынгандардын  укуктарын 
коргоого алуу үчүн мониторинг 
керектигин билдирди.  

27.01.
16 

КР Жогорку 
соту 

Кубат Оторбаев КР Жогорку 
сотунун төрайымы менен 
таанышуу иретиндеги жолугушуу 
өткөрдү, КР Омбудсмени 
камалгандардын кылмыш ишин 
кароону эртелетүү үчүн так 
мөөнөттөрдү Кылмыш-
процессуалдык кодекске киргизүү 
зарылчылыгы туурасында  өзүнүн 
оюн айтты. 
Мындан тышкары, К. Оторбаев 
статистикага ылайык 94%  
учурларда тергөө органдарынын 
айыпталуучуга карата камакка 
алуу түрүндөгү катаал чараларды 
баш коргоо чарасы катары тандоо 
боюнча өтүнүчү соттор тарабынан 
канааттандырылып жаткандыгына 
тынчсыздана тургандыгын 
билдирди.   

Жолугушуунун жыйынтыгында Жогорку соттун 
төрайымы А.Токбаева көтөрүлгөн маселелер 
тууралуу жалпыланган маалыматтарды берүүнү 
суроо менен  адамдын жана жарандын укуктары 
менен эркиндиктерин натыйжалуу коргоо 
максатында мындан ары тыгыз иштешүү, 
айтылган бардык маселелер боюнча 
конструктивдүү диалогго даяр экендигин 
билдирди.  
 

28.01.
16 

Башкы 
прокуратур
а  

Кубат Оторбаевдин Кыргыз 
Республикасынын Башкы 
прокурору И.Жолдубаева менен 
жумушчу жолугушуусу болду. 
К.Оторбаев 2015-жылы Башкы 
укук коргоочунун дарегине 
прокуратура органдарынын 
жоопкерчилигинин 
айланасындагы 170 жарандын 
кайрылуулары түшкөндүгү, анын 
ичинде өлкөнүн башкы көзөмөл 
органынын айрым 
кызматкерлеринин аракеттери 
жана чечимдери туурасында 
Башкы прокурорду маалымдар 
кылды.  Мындан тышкары чет 
өлкөлөрдө соттолуп жана жаза 
мөөнөтүн өтөп жаткан 
Кыргызстандын жарандарын 
экстрадициялоо боюнча 
маселелер талкууланды.  

Башкы прокурор И. Жолдубаева ведомствонун 
кызматкерлерине карата жарандардын арыз-
доомат, кайрылууларынын бири дагы 
прокуратура органдары тарабынан кароосуз 
калбай тургандыгын билдирди.  
«Арыздар негиздүү болгон учурларда мындай 
жоопкерчиликсиз кызматкерлерге мыйзам 
чегинде тийиштүү чараларды көрөбүз»,-деди И. 
Жолдубаева. 
И.Жолдубаеванын айтуусунда, соттордун баш 
коргоо чарасын тандоосу боюнча маселелерге 
байланыштуу суроолор тууралуу Башкы 
прокуратура маселе көтөргөнүн айтты. Ошондой 
эле Башкы прокуратура тарабынан Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө экстрадициялоо 
маселелерин жана айыпталуучулар чет элдик 
соттор тарабынан белгиленген жаза мөөнөтүн 
Кыргызстандын аймагында өтөө принциптерин 
жөнгө салуучу нормативдик укуктук актыларды 
кайра иштеп чыгуу боюнча кайрылуу 
жиберилгенин билдирди. 
 

28.01.
16 

«Penal 
Reform 

Кубат Оторбаев «Penal Reform 
International in Central Asia» 

Жолугушуунун жыйынтыгында А. Шамбилов КР 
Омбудсмен институту Орто Азиядагы эң 
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Internation
al in Central 
Asia» 
өкүлдөрү 
менен 
жолугушуу  

регионалдык директору Азамат 
Шамбилов менен жолугушту. Анда 
балдарга жардам берүүчү «Шыр 
байланыштын 115» телефонун 
каржылоо маселелери 
талкууланды.  

эффективдүү жана келечектүү укук коргоочу 
мамлекеттик орган болуп саналарын белгиледи.  
Ошондой эле К.Оторбаев жана А.Шамбилов 
адам укуктарын жана эркиндиктерин коргоонун 
тегерегинде эки жактуу тыгыз кызматташууга 
даяр экендиктерин билдиришти. А.Шамбилов 
балдарга жардам берүүчү «Шыр байланыштын 
115» телефонун каржылоого уюм жыл аягына 
чейин даяр экенин айтты.  
 

29.01.
16 

КР ЖАМК Кубат Оторбаев менен КР 
Өкмөтүнө тийиштүү ЖАМК 
төрагасы Алик Мамыркулов менен 
жумушчу жолугушуусу болду.  
К.Оторбаев ЖАМК төрагасы 
А.Мамыркуловду КР Омбудсмен 
институтунун ишмердүүлүгү менен 
маалымдар кылды. Жолугушуунун 
жүрүшүндө К.Оторбаев бүгүнкү 
күндө болуп жаткан     ЖАМК 
системасындагы көйгөлөр, 
камалгандардын өлүмүнүн саны 
жана алардын себептери, 
системанын ишмердүүлүгүн 
жогорулатуу боюнча жасалган 
иштерге кызыкты.   
К.Оторбаев өкүмдүн чыгышын 
күтүп, өзүнчө камалып бир 
жылдан ашуун камакта жаткан 
жарандардын кылмыш ишинин 
соттор тарабынан каралуу 
мөөнөтүнө байланыштуу 
фактыларга дагы өзгөчө көңүл 
бурду. К.Оторбаевдин айтуусунда,  
94% учурларда соттор камакка 
алуу түрүндөгү эң оор чараларды 
тандоо боюнча өтүнүчтөрдү 
канааттандырышат. 

ЖАМК төрагасы А.Мамыркулов бүгүнкү күндө 
ЖАМКдагы башкы көйгөйлөрдүн бири «кадрдык 
ачкачылык» экендигин, диплом алган жаш 
адамдар бул чөйрөдө иштөөгө кызыкдар 
эместигин айтты. ЖАМК жетекчисинин 
айтуусунда тергөө изоляторунун жана түзөтүү 
мекемелеринин жык толуп жатышы дагы 
негизги көйгөйлөрдүн бири.  

29.01.
16 

ТИЗО-1 К. Оторбаев ТИЗО-1де текшерүү 
жүргүздү  

Бишкектеги ТИЗО-1ди текшерүү учурунда 
Омбудсмен камераларга кирип, анын ичинде 
өмүр бою эркинен ажыратылып, камакта жаткан 
жарандар, ошондой эле, аялдар жаткан 
жайлардын шарттары менен таанышып, 
камалгандар менен аларды кармоо шарттары 
туурасында жеке сүйлөштү. Башкы укук коргоочу 
ошондой эле Бишкек шаарындагы ТИЗО-1дин 
кызматкерлеринин иштеринин шарты менен 
таанышты, жыйынтыгында кургак учук менен 
ооругандар менен иштеген кызматкерлерге 
зыяндуу эмгек шарты үчүн эмгек акысына 
кошумча төлөмдүн жоктугун белгиледи.   

01.02.
16 

КР ТИМ К.Оторбаев Кыргыз 
Республикасынын Тышкы иштер 
министри Эрлан Абдылдаев менен 
жумушчу жолугушуу өткөрдү. 
Жолугушууда мигранттардын 
укуктарынын жана 
эркиндиктеринин сакталышы 
талкууланды.  

Тышкы иштер министри Э.Абдылдаевдин 
белгилөөсүндө, чет өлкөлөрдө биздин 
жарандардын укуктарынын жана 
эркиндиктеринин сакталышы боюнча Тышкы 
иштер министрлиги үзгүлтүксүз иш жүргүзүүдө. 
Жолугушууда экстрадиция маселеси да каралды.    
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01.02.
16 

Аялдардын 
№2 түзөтүү 
колониясы 

К. Оторбаев Чүй областындагы, 
Аламүдүн районунун Степное 
айылындагы №2 мекемеге жеке 
өзү барып текшерүү жүргүздү.   

К. Оторбаев Чүй областындагы, Аламүдүн 
районунун Степное айылындагы эркинен 
ажыратылуу менен жаза мөөнөтүн өтөп жаткан 
аялдар жайгашкан №2 мекемеге жеке өзү барып 
текшерүү жүргүздү. К.Оторбаев соттолгон 
аялдар жаткан жерлердин шарттары, ошондой 
эле, ЖАМК №2 мекемесинин кызматкерлеринин 
тейлөө шарттары менен таанышты. Өлкөнүн 
башкы укук коргоочусу ар бир арыз-дооматы 
бар камактагы аялдар менен маектешип, ар 
биринин арызын укту. К. Оторбаев №2 
мекемени бүтүндөй кыдырып, камоо шарты, 
камалгандар үчүн ачылган жумуш орундарынын 
шарты жана алардын иштөө шарты, чарбалык 
жана медициналык бөлүмдөрдүн абалы, ашкана 
жана камактагылардын тамактануу рациону 
менен таанышты.   
Андан тышкары, К. Оторбаев жаза өтөө 
режиминин түрүн өзгөртүү боюнча №2  
мекеменин администрациясынын өтүнүчү 
(жатак абактарына которуу) жана 
соттолгондорду шарттуу-мөөнөтүнөн мурда 
бошотуу жөнүндөгү 9 соттук материал каралган 
Аламүдүн райондук сотунун көчмө отурумуна 
жеке өзү катышты. Каралган тогуз иштин төртөө 
сот тарабынан канааттандырылды. Текшерүүнүн 
жыйынтыгында, бүгүнкү күндө №2 мекемеде 
279 соттолгон аял жаза өтөп жаткандыгы, ошону 
менен катар, жаза өтөө режимдеринин 
түрлөрүнүн эч кандай айырмасы жок экендиги 
белгилүү болду. Бул мыйзамдардын 
нормаларын бузуу болуп саналат. Мекемеде 140 
аял эмгектенген тигүү продукцияларын өндүрүү 
боюнча жана нан бышыруу боюнча иш 
орундары түзүлгөн. Бирок, тигүү иштери боюнча 
эмгек акы максималдуу 1000 сомго жетет. 
Мекеменин аймагында беш багыт боюнча 
адистик ала турган КТУ жайгашкан.  

02.02.
16 

КР 
Саламатты
кты сактоо 
министри 
менен 
жолугушуу 

КР Саламаттыкты сактоо министри 
Талантбек Батыралиев менен 
К.Оторбаевдин жумушчу 
жолугушуусу болду. Анын 
жүрүшүндө Кыргызстандын 
калкынын медициналык 
кызматтарга сапаттуу мүмкүндүк 
алуусу, сапатсыз дарылоонун 
себебинен болгон өлүмдөрдү 
азайтуу, ошондой эле, Омбудсмен 
Аппараты менен министрликтин 
ортосундагы өз ара 
кызматташууну жакшыртуу 
маселелери талкууланды. Мындан 
тышкары, жолугушууда соттук-
медициналык экспертиза 
системасын реформалоонун 
жолдору да талкууланды.  

КР Саламаттыкты сактоо министри Т.Батыралиев 
жарандардын бардык арыздары жана 
кайрылуулары боюнча атайын комиссиялар 
түзүүлөрүн маалымдады. «Эгер мыйзам бузуу 
фактылары болсо, биз аларды укук коргоо 
органдарына беребиз. Бирок, тилекке каршы, 
көп иштер сотко жетпейт жана күнөөлүүлөр 
тиешелүү жазасын алышпайт», - деп 
жыйынтыктады министр. 
 
 

03.02.
16 

Ысык-Көл 
областына 
сапар  

К. Оторбаев Ысык-Көл областында 
иш сапарда болду.  

Иш сапарында ал КР Өкмөтүнүн Ысык-Көл 
областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Аскат 
Акибаев менен, Балыкчы жана Каракол 
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шаарларынын мэрлери, жергиликтүү 
кеңештердин депутаттары жана эл менен 
жолукту. АндаКыргызстандын Конституциясы 
жана өлкөнүн мыйзамдары тарабынан 
кепилденген жөнөкөй жарандардын 
укуктарынын сакталышы боюнча маселелер 
талкууланды. К.Оторбаев Каракол шаарындагы 
№3 ТИЗО жана Балыкчы шаарындагы УКЖда 
тергөө иштери жүрүп жаткан жарандардын 
укуктарынын корголушуна байланыштуу 
иштерге өзгөчө көңүл бурду. ТИЗОну 
текшерүүнүн жүрүшүндө КР Омбудсмени бул 
мекемелердин аймагын кыдырып, камакта 
жаткандарды кармоо шарттары, чарбалык жана 
медициналык бөлүмдөрдүн бардык зарыл 
жабдыктар менен жабдылуу деңгээли, 
камалгандардын тамактануу рациону менен 
таанышты, ошондой эле камакта жаткан 
жарандар менен аларды камакта кармоо 
шарттары жана түзөтүү мекемелеринин 
администрациялары менен болгон мамилелер 
тууралуу маектешти.  Сапардын маанилүү бөлүгү 
болуп аймактын калкы менен болгон 
жолугушуусу болду, анда областын 
жашоочуларынын укуктарынын жана 
эркиндиктеринин бузулушун калыбына келтирүү 
боюнча республиканын башкы укук коргоочусу 
тарабынан кабыл алынган чаралар туурасында, 
жергиликтүү бийликтин мыйзамсыз аракеттери 
тууралуу өзүнүн дарегине келген арыз-
дооматтарды кароонун тартиби тууралуу, 
Омбудсмен институтунун статусун бекемдөө 
үчүн кабыл алынган чаралар жөнүндө 
жарандарды маалымдар кылды. Иш сапарынын 
алкагында КР Акыйкатчысы ата-энесинин 
көзөмөлүсүз калган балдар жана жетимдердин 
Ак-Суудагы балдар үйүнө барып, балдар үйүнүн 
жамааты менен балдарды колдоо маселелерин 
талкуулап, бул жерде жашаган балдар менен 
маектешти. Жагдайга байланыштуу маек Ак-
Суу аялдардын психоневрологиялык 
ооруканасында да болуп, оорулууларды 
кармоого байланыштуу маселелерди талкуулап, 
бул адистештирилген медициналык мекеменин 
дарыгерлери менен жолукту. Ошондой эле 
К.Оторбаев жергиликтүү телеканалдын түз 
эфиринде болуп,  Балдарга карата зомбулук 
көрсөтүү көйгөйлөрүн кыскартууга, 
Кыргызстандан тышкары жүргөн мигранттарды, 
аскер кызматкерлеринин укуктарын коргоого 
тийиштүү көптөгөн суроолорго жооп берди.  

04.02.
16 

Нарын 
областына 
сапар 

Кубат Оторбаев Нарын 
областында иш сапарда болду.  

Кубат Оторбаев Нарын областында иш сапарда 
болуп, КР Өкмөтүнүн Нарын областындагы 
ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов 
менен, Нарын шаарынын мэри Рахат Адиев 
менен, жергиликтүү кеңештин депутаттары 
менен жолукту, ошондой эле жергиликтүү 
мамлекеттик органдардын жетекчилери менен 
бир катар жолугушууларды өткөрдү. 
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Бийлик өкүлдөрү жана коомчулук менен болгон 
жолугушууда адам укуктарынын жана 
эркиндиктеринин сакталышынын тегерегинде 
Омбудсмен институту тарабынан кабыл алынган 
чаралар жөнүндө маселелер талкууланды. 
Сапардын жүрүшүндө К.Оторбаев Нарын 
шаарындагы №4 ТИЗОну текшерди. Омбудсмен 
мекеменин аймагын кыдырып, камакта 
жаткандарды кармоо шарттары, чарбалык жана 
медициналык бөлүмдөрдүн абалы, ашкана жана 
камактагылардын тамактануу рациону менен 
таанышты, ошондой эле камакта жаткандар 
менен аларды кармоо тууралуу жеке 
маектешүүлөрдү өткөрдү.  
Мындан тышкары, К.Оторбаев Нарын 
областынын жашоочулары менен бир катар 
жолугушууларды өткөрүп, аларды Институттун 
ишмердүүлүгү, арыз-дооматтарды кароонун 
тартиби жана адам укуктары менен 
эркиндиктеринин бузулушун кайра калыбына 
келтирүү боюнча укук коргоо ведомстволорунун 
кызматкерлеринин иш-аракеттери туурасында 
маалымдар кылды. Иш сапардын алкагында 
К.Оторбаев Нарын областык мамлекеттик 
телерадиокомпаниясынын түз эфиринде чыгып, 
Кыргызстанда адамдын укуктарынын жана 
эркиндиктеринин сакталышы боюнча иштерди 
күчөтүүнүн алкагында кабыл алынган чаралар 
туурасында, жөнөкөй жарандардын бузулган 
укуктары менен эркиндиктерин кайра калыбына 
келтирүү боюнча, аялдардын, жашы жете элек 
балдардын укугу туурасында айтты, ошондой 
эле аймактын жашоочуларынын көптөгөн 
суроолоруна жооп берди. 

08.02.
16 

КР Айыл 
чарба жана 
мелиораци
я министри 
менен 
жолукту   
 

К.Оторбаев КР Айыл чарба жана 
мелиорация министри Турдуназир 
Бекбоев менен жумушчу 
жолугушуу өткөрдү.  

Жолугушууда К.Оторбаев министрди өзүнүн 
Ысык-Көл жана Нарын областарына болгон 
кызматтык командировкаларынын 
жыйынтыктарын маалымдар кылды. Иш 
сапардын жүрүшүндө Омбудсмен аймактардагы 
жашоочулар менен көптөгөн жолугушууларды 
өткөрдү жана Айыл чарба жана мелиорация 
министрлигинин ишине байланыштуу маселелер 
көп көтөрүлдү. Омбудсмендин айтуусунда,  
бүгүнкү күндө ЕАЭБ алкагында айыл чарба 
продукцияларын өндүрүүчүлөр үчүн 
киргизилген жеңилдиктер туурасында 
аймактардын жашоочуларынын арасында 
кеңири түшүндүрүү иштерин жүргүзүү 
зарылдыгы бышып жетилди. Жолугушуунун 
жүрүршүндө ошондой эле ФПС жерлери 
туурасында, сугат сууларына тарифтер, жер 
тилкелерине болгон салыктар, жерлерди 
трансформациялоо ж.б. маселелер жөнүндө 
талкууланды.  

10.02.
16 

КР 
Экономика 
министрлиг
и 

К. Оторбаев экономика министри 
Арзыбек Кожошев менен жолукту. 
Жолугушуунун жүрүшүндө К. 
Оторбаев өлкө калкын социалдык 
жана эмгек кепилдиктери менен 
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камсыз кылууга байланыштуу 
социалдык-экономикалык 
аспектидеги маселелерди,   
ЕврАзЭСке Кыргызстандын кирүү 
процессиндеги татаалдыктар 
тууралуу айтты, ошондой эле өлкө 
калкынын жашоо деңгээлин 
көтөрүүнүн тегерегиндеги 
Экономика министрлигинин иш 
пландарына тиешелүү маселелер 
талкууланды.   

10.02.
16 

КР Билим 
берүү жана 
илим 
министрлиг
и 

К. Оторбаев КР билим берүү жана 
илим министри Эльвира Сариева 
менен жолукту. Республиканын 
мектептериндеги окуу 
процесстерин уюштуруу, 
рэкетирлик, ошондой эле, 
окуучуларды окуу куралдары 
менен камсыз кылуу иштеринин 
абалына негизги көңүл бурулду.  
Жолугушууда «Зомбулуксуз 
мектеп» долбоорун ишке ашыруу 
дагы талкууланды. К.Оторбаев 
мектеп программасына укук 
таануу предметин киргизүү 
зарылдыгын билдирди.  

Жолугушуунун жыйынтыгында КР билим берүү 
жана илим министри Э.Сариева азыркы учурда 
рэкет фактыларын оперативдүү ачууга жардам 
бере турган видеокөзөмөлдөө камераларын 
бардык мектептерге жана мектепке чейинки 
мекемелерге орнотуу боюнча долбоор иштелип 
жаткандыгын маалымдады. Жолугушуунун 
жыйынтыгында тараптар бирдиктүү иштөөгө 
жүргүзүүгө, балдардын укуктарын коргоодо өз 
ара аракеттенүүгө даяр экендиктерин 
билдиришти.  

10.02.
16 

КР ӨКМ КР Омбудсмени Кубат Оторбаев 
КР Өзгөчө кырдаалдар министри 
Кубатбек Боронов менен жумушчу 
жолугушуу өткөрдү. К.Оторбаев КР 
ӨКМ министрин өлкөнүн 
аймактарына сапарга чыккан 
учурда берилген, жаратылыш 
кырсыктарынын натыйжасында 
бузулган кыймылсыз мүлктөрүн 
кайра тургузуу маселелерине 
кызыккан калк арасындагылардын 
суроолору туурасында маалымдар 
кылды.  
К.Оторбаев селдерге каршы 
коргоону уюштуруу, 
жыйынтыгында көп адамдар баш 
калкалар жайы жок кала турган 
абалга жеткире турган башка 
жаратылыш кырсыктарын алдын-
алуу маселелери туурасында 
тынчсызданарын билдирди. 
Тоо кендерин казып алуу 
жайларындагы калдыктарды 
сактоочу жайларды көзөмөлдү 
күчөтүү маселелери дагы өзүнчө 
тема болуп айтылды.  

ӨКМ министри К.Бороновдун айтуусунда, 
жардамга муктаж бардык жарандарга ӨКМ 
тарабынан өз убагында зарыл болгон 
жардамдар берилет. Ал К.Оторбаевге 
жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткан 
калкка колдоо көрсөтүү боюнча бирдиктүү 
иштерге өзүнүн толук даяр экендигин билдирди.   

11.02.
16 

Балдар үйү К. Оторбаев Военно-Антоновка 
айылындагы балдар үйүнө жеке 
өзү текшерүү жүргүздү.   

Чүй областындагы Военно-Антоновка 
айылындагы балдар үйүнө текшерүү жүргүзүү 
учурунда К.Оторбаев балдардын жашоо-
тиричилигинин шарттары,  окуу-тарбиялык жана 
реаблитациялык процесстер менен таанышты. 
Омбудсмен  балдар үйүнүн бардык объектерин: 
жатакана, ойноочу бөлмөлөр, толук эмес орто 
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мектептин класстары, спортзал, ашкана, ачык 
абадагы ойноочу аянтчаны көз жаздымында 
калтырган жок. К.Оторбаев бул жерде балдар 
төрт багыт боюнча – чач тарач, ашпозчу, тигүү 
иштери жана кол өнөрчүлүк боюнча  атайын 
билим ала турган КТУ бар экендигин өзгөчө 
белгиледи. Балдар үйүнүн администрациясы 
жана кызматчылары менен болгон сүйлөшүүдө 
мамлекет тарабынан бул мекеменин 
материалдык жактан камсыздалышы, алардын 
иштөө шарттары, окуу жана тарбиялык 
прцесстердин сапаты туурасындагы маселелер 
талкууланды. Жогорку класстын окуучулары үчүн 
окутуу пособиелеринин жетишпестиги, тигүү 
ишин үйрөтүү боюнча методикалык 
пособиелердин жетишпей тургандыгы 
белгиленди.  

11.02.
16 

КР 
Маданият, 
маалымат 
жана 
туризм 
министрлиг
и  

К.  Оторбаев КР Маданият, 
маалымат жана туризм министри 
Алтынбек Максүтов менен 
жолугушту. Сүйлөшүүнүн 
жүрүшүндө аны КР Омбудсмен 
институтунун ишмердүүлүгү, 
өлкөнүн башкы укук коргоочу 
институтун реформалоо пландары 
жөнүндө маалымдар кылды. 
Жолугушууда объективдүү 
маалыматтарды алууга 
жарандардын эркин жетүү 
мүмкүндүгү боюнча маселе 
көтөрүлүп, өлкөнүн аймактарында 
маданий-массалык иштердин 
иштеп жаткан абалына кызыкты.  

Жолугушуунун жыйынтыгында министр бүгүнкү 
күндө анын ведомствосу айыл жергесиндеги 
кыргызстандыктардын маданий жашоо шартын 
жакшыртуу, Кыргызстан калкынын интернет 
менен толук камсыз болуу маселелери боюнча 
активдүү иштерди жасап жаткандыгын 
маалымдады.   

12.02.
16 

КР МКК К.Оторбаев КР Мамлекеттик кадр 
кызматынын директору 
Сооронбай Жээнбеков менен 
жолукту. Ал директорго Нарын 
жана Ысык-Көл областтарына 
болгон сапары туурасында 
маалымдап, республикадагы 
ЖОЖдорду аяктаган жаш 
адистердин мамлекеттик 
кызматтарга ишке орношуу 
көйгөйлөрүндө айрым маселелер 
бар экенин билдирди.  Ошондой 
эле, К.Оторбаев Мамлекеттик 
кадр кызматынын жакынкы 
келечектерине карата иш 
пландарына, бул маанилүү 
ведомствонун алдында турган 
кыйынчылыктарга жана 
чакырыктарга кызыкты.  

С.Жээнбеков азыркы тапта Мамлекеттик кадр 
кызматынын компетенциясынын алкагында 
мамлекеттик кызматкерлердин ишин 
жакшыртуу боюнча мыйзам долбоору иштелип 
жаткандыгын билдирди. Маектешүүнүн 
жүрүшүндө мындан аркы эки тараптуу 
кызматташуу пландары талкууланды.  
 

12.02.
16 

Коргоо 
маселелер
и боюнча 
мамлекетт
ик комитет  

К. Оторбаев Коргоо маселелери 
боюнча мамлекеттик комитеттин 
төрагасы Марат Кенжесариев 
менен жолугушту. Акыйкатчы 
аскер кызматчыларынын укугун 
коргоо боюнча бөлүмдү КР 
Омбудсмен институтунун 

М. Кенжесариев азыркы учурда аскер 
кызматкерлеринин статусун чыңдоо боюнча 
иштер жүрүп жаткандыгын айтты. «Азыркы 
учурда прапорщиктер жана офицерлер үчүн көп 
кабаттуу үйлөр Бишкек, Ош жана Баткенде 
курулууда.  Квартира алуу үчүн кезекте 3 миң  
331 адам турат. Алардын бардыгы турак-жайга 
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структурасында түзүү планда бар 
экендигин айтты.  
К.Оторбаев КР Акыйкатчы 
институтунун кызматкерлери 
тарабынан жүргүзүлгөн 
мониторингдин жыйынтыктары 
менен бөлүшүп, аскер 
бөлүктөрүндө ийгиликтер менен 
катар, бир катар 
жетишпегендиктер бар экендиги, 
анын ичинде, униформалардын  
сапатынын начардыгы, жана 
солдаттар арасында уставдан 
тышкаркы өз ара мамилелердин 
бардыгын айтты. «Бүгүнкү күндө 
солдаттардын бир күндүк 
тамагына болгону 60 сом бөлүнөт. 
Бул аз каражат. Колонияда 
камакта жаткандардын 
тамактануусу үчүн күнүнө 86 сом 
бөлүнөт. Мындан тышкары 
мониторингдин жүрүшүндө 
уставдан тышкаркы көрүнүштөр 
байкалды», - деп айтты 
Акыйкатчы. 

абдан муктаж болгондор. Аскер 
кызматкерлеринин униформаларынын сапаты 
дагы жогорулады, бүгүнкү күндө мурдагы 
жылдарга салыштырмалуу ага дооматтар аз», - 
деп белгиледи ал. 
 

16.02.
16 

Тажикстан
дын адам 
укуктары 
боюнча 
ыйгарым 
өкүлү жана 
Казакстан 
республика
сынын 
адам 
укуктары 
боюнча 
Улуттук 
борборуну
н ыйгарым 
өкүлү 
менен 
жолугушту 

КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев 
Тажикстандын адам укуктары 
боюнча ыйгарым өкүлчүлүгүнүн 
кеңсесинин балдар укугу боюнча 
бөлүмүнүн начальниги Гулджахон 
Умарова, Тажикстандын адам 
укуктары боюнча ыйгарым 
өкүлчүлүгүнүн кеңсесинин  
социалдык, экономикалык жана 
маданий укуктар  боюнча 
бөлүмүнүн начальнигинин орун 
басары Саидали Бобохонов менен 
жана Казакстан Республикасынын 
адам укуктары боюнча Улуттук 
борборунун балдардын укуктарын 
коргоо маселелери боюнча  адиси 
Асия Уразбаева менен жолугушту. 
   Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө 
К.Оторбаев  КР Акыйкатчы 
институтунун ишмердүүлүгү, 
өлкөнүн башкы укук коргоо 
институтун реформалоо 
туурасында аларды маалымдар 
кылды.  

Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар эки 
тараптуу ачык, тыгыз кызматташууга жана адам 
укуктары менен эркиндиктерин коргоо 
чөйрөсүндө өз ара мамилелерге даярдыктар 
жөнүндө билдиришти.  
Жолугушуулардан соң коноктор КР Акыйкатчы 
институтунун тармактык бөлүмчөлөрү менен 
таанышышты, бөлүм башчылары өздөрүнүн 
аткарган иштери туурасында айтып беришти. 

22.02.
16 

КР 
Транспорт 
жана 
коммуника
циялар 
министрлиг
и 

К. Оторбаев КР Транспорт жана 
коммуникациялар министри 
Аргынбек Малабаев менен 
жолугушту. Кубат Оторбаев КР 
Акыйкатчы институтунун 
ишмердүүлүгү тууралуу 
маалымдады. Ал авиа билеттер 
жана алардын баалары, ошондой 
эле санариптик телекөрсөтүүнү 
алдыга жылдыруу жана жайылтуу, 

Жолугушуунун жыйынтыгында министр 
республика боюнча санариптик телекөрсөтүүнү 
алдыга жылдыруу жана жайылтуу боюнча 
активдүү иштер жүрүп жаткандыгын 
маалымдады. Мындан тышкары А. Малабаев 
ведомствонун жакынкы пландары менен 
бөлүштү, Бишкек шаарындагы коомдук 
транспорттордун абалын тартипке келтирүү 
боюнча пландарын айтты.  
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элдин аялуу катмарын ресивер 
менен камсыздоонун 
маанилүүлүгүнө токтолду.   

25.02.
16 
 

КР ИИМ К. Оторбаев КР ИИМ министри 
Мелис Турганбаев менен 
жолугушту. Акыйкатчы аны 
институттун ишмердүүлүгү, аны 
реформалоо пландары 
туурасында маалымдар кылды. 
Анын айтуусунда КР 
Акыйкатчысынын аппаратындагы 
реформалоонун алкагында күч 
структураларынын кызматкерлери 
жана аскер кызматкерлеринин 
укуктарын (ИИМ, УКМК, ЖАМК 
ж.б.) коргоо боюнча бөлүм 
түзүлөт. К.Оторбаев 2015-жылы 
милиция кызматкерлеринин 
аракетсиздигине байланыштуу КР 
Акыйкатчы институтуна 316 арыз-
дооматтар келип түшкөндүгүн 
белгиледи.  Адамдардын 
басымдуу бөлүгү ыкчам милиция 
кызматкерлеринин мыйзамсыз 
иш-аракеттерине жана 
тергөөчүлөрдүн мыйзамсыз 
иштерине арызданышат. Ошондой 
эле К.Оторбаев КР Акыйкатчы 
институту тарабынан «КР ички 
иштер органдарынын 
кызматкерлерин социалдык-
укуктук коргоонун абалы 
жөнүндө» атайын баяндама 
даярдалгандыгын айтты.  

Министр Мелис Турганбаев ИИМ азыркы учурда 
17 миң адам иштеп жаткан эң чоң мамлекеттик 
структуралардын бири экендигин билдирди. 
М.Турганбаевдин айтуусунда, өткөн жылы 
ИИМдин дарегине,  кызматкерлердин иш-
аракеттерине байланыштуу 10  миң арыз келип 
түшкөн. Ошондой эле жолугушууда тараптар 
ортосунда кыйноолорго каршы күрөш жана 
кыйноолорду кыскартуу маселелерине 
байланыштуу талкуу болду.  Жолугушуунун 
жыйынтыгында эки тарап тең кызматташууга 
жана адам укуктары менен эркиндиктерин 
коргоонун тегерегинде өз ара иш-аракеттерге 
даяр экендиктерин билдиришти.  

02.03.
16 

Ош 
областына 
сапар 

КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев 
Ош областында иш сапарда болду 
жана №5 ТИЗО, Ош шаарынын 
ИИБ Убактылуу кармоочу жайын 
(УКЖ), Кара-Суу районунун ИИБ 
УКЖ жана Өзгөн районунун ИИБ 
УКЖ текшерүү жүргүздү.  

Ош областына болгон иш сапарынын алкагында 
К.Оторбаев КР Өкмөтүнүн Ош областындагы 
өкүлү Таалайбек Сарыбашев менен, Ош 
шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев, 
жергиликтүү кеңештин депутаттары жана эл 
менен жолугушту. Ошондой эле жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери 
менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. 
Андай кездешүүлөрдө адам укуктарын жана 
эркиндиктерин сактоодо көрүлгөн чаралар 
жөнүндөгү маселелердин тегерегинде талкуулар 
болду.   
Ошондой эле жолугушуунун жүрүшүндө 
К.Оторбаев Ош областында иш сапарда болду 
жана №5 ТИЗО, Ош шаарынын ИИБ УКЖ, Кара-
Суу районунун ИИБ УКЖ жана Өзгөн районунун 
ИИБ УКЖ текшерүү жүргүздү. Акыйкатчы 
мекемелердин аймагын кыдырып, 
камактагыларды камоо шарттары, чарбалык 
жана медициналык бөлүмдөрдүн абалы, ашкана 
жана камактагылардын тамактануу рациону 
менен таанышып, ошондой эле камактагылар 
менен аларды кармоо туурасында жеке 
сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошондой эле өлкөнүн 
башкы укук коргоочусу  №12 мүмкүнчүлүгү 
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чектелген балдар үчүн атайын мектепке жана 
көрүүсү начар балдар үчүн мектеп 
интернатына барып, аталган мекемелердин 
абалы жана шарттары менен таанышты жана 
билим берүү мекемелеринин жетекчилери 
жана жамааты менен баарлашууларды 
өткөрдү.  
Мындан тышкары КР Акыйкатчысы Оторбаев 
аймактын жашоочулары менен бир катар 
жолугушууларды өткөрүп, Институттун иш-
аракеттери, арыз-дооматтарды кароонун 
тартиби, бузулган адам укуктарын жана 
эркиндиктерин калыбына келтирүү боюнча иш-
аракеттер туурасында маалымат берди. Иш 
сапардын алкагында К.Оторбаев жергиликтүү 
«Ош ТВ» телеканалында түз эфирде болуп, 
Кыргызстандагы адам укуктарынын жана 
эркиндиктеринин сакталышы тууралуу, 
аялдардын, жашы жете элек балдардын, 
адамдардын укуктарынын жана 
эркиндиктеринин бузулушун калыбына келтирүү 
боюнча КР Акыйкатчы институту тарабынан 
кабыл алынган чаралар жөнүндө, КР Акыйкатчы 
институтунун ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат 
берди жана аймактын жашоочуларынын 
көптөгөн ар тараптуу суроолоруна жооп бериди.  

03.03.
16 

Жалал-
Абад 
областына 
сапар 

К. Оторбаев Жалал-Абад 
областында иш сапарда болду. 

Кубат Оторбаев КР Өкмөтүнүн Жалал-Абад 
областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жумагүл 
Эгембердиева менен, Жалал-Абад шаарынын 
мэри Салайдин Авазов менен, Жалал-Абад 
областынын прокурору Өткүрбек Жамшитов 
менен, Жалал-Абад областынын ИИБ 
начальниги Жеңишбек Жоробеков менен, 
Жалал-Абад областы боюнча УКМК начальниги 
Канжарбек Бокаев менен, шаардык жана 
жергиликтүү кеңештердин депутаттары менен 
жолугушту. Ошондой эле жергиликтүү 
мамлекеттик органдардын жетекчилери менен 
бир катар жолугушууларды өткөрдү. Бийлик 
өкүлдөрү жана коомчулук менен болгон 
жолугушууда адам укуктарын жана 
эркиндиктерин сактоодо кабыл алынган чаралар 
талкууланды. 
Сапардын жүрүшүндө К.Оторбаев  №53 
ТИЗОсунда, Жалал-Абад шаарындагы ИИБнин 
убактылуу кармоочу жайында жана Жалал-Абад 
шаарындагы №10 түзөтүү колониясын 
текшерди. Акыйкатчы мекемелердин аймагын 
кыдырып, камакта жаткандарды кармоо 
шарттары, чарбалык жана медициналык 
бөлүмдөрдүн абалы, ашкана жана 
камалгандардын тамактануу рациону менен 
таанышты, ошондой эле, арыздардыү укту, 
камалгандар менен аларды камоо, кармоо 
шарттары туурасында маектешти.  
Ошондой эле өлкөнүн башкы укук коргоочусу 
Сузактагы карылар жана мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдардын үйүнө, Ж. Бөкөнбаев 
атындагы балдар үйүнө барды жана аталган 
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мекемелердин абалы жана шарттары менен 
таанышып, мекеменин жетекчилиги жана 
жамааты менен баарлашты. Мындан тышкары, 
КР Акыйкатчысы  Оторбаев Жалал-Абад 
мамлекеттик университетинин ректораты, 
мугалимдер составы жана студенттери менен 
жолугушуп, аталган окуу жайдын музейи менен 
таанышты. Аймактын жашоочулары менен 
болгон жолугушуусунда Институттун 
ишмердүүлүгү, арыз-дооматтарды кароонун 
тартиби, адам укуктарынын жана 
эркиндиктеринин бузулушун калыбына келтирүү 
туурасындагы иш-аракеттер боюнча маалымат 
берди. К.Оторбаев иш сапардын алкагында 
жергиликтүү телеканал аркылуу Кыргызстандагы 
адам укуктарынын жана эркиндиктеринин 
сакталышы тууралуу, аялдардын, жашы жете 
элек балдардын, адамдардын укуктарынын 
жана эркиндиктеринин бузулушун калыбына 
келтирүү боюнча КР Акыйкатчы институту 
тарабынан кабыл алынган чаралар жөнүндө, КР 
Акыйкатчы институтунун ишмердүүлүгү жөнүндө 
маалымат берди жана Жалал-Абад мамлекеттик 
телеканалында түз эфир аркылуу жашоочулар 
менен телекөрүүчүлөрдүн көптөгөн суроолоруна 
жооп берди.  

18.03.
16 

Японияга 
сапар 

К. Оторбаев  Токио шаарында 
өткөн Азия жана Тынч океан 
Омбудсмендеринин «Арыз-
дооматтарды административдик 
кароо жана Омбудсмен институту» 
деп аталган 16- эл аралык 
форумуна катышты.   

Отурумдун жүрүшүндө форумдун 
катышуучулары адам укуктарын коргоонун 
тегерегиндеги мамлекеттик саясаттын 
калыптанышы жана алдыга жылуусундагы адам 
укугу боюнча улуттук мекеменин ролу, 
мамлекеттик органдар менен улуттук 
мекемелердин өз ара иш-аракеттеринин 
практикалык тажрыйбасын талкуулашты.  
Ошондой эле азиялык Омбудсмендер үчүн эл 
аралык тренинг-семинарлар өттү. Эл аралык 
форумдун алкагында КР Акыйкатчысы 
К.Оторбаев  Кыргызстандын Акыйкатчы 
Институтунун тажрыйбасын тааныштырды. Чет 
элдик коллегалары менен бир катар эки 
тараптуу жолугушууларды өткөрдү, ошондой 
эле, Кыргызстан жана Пакистан 
Омбудсмендеринин кызматташуусу жөнүндөгү 
Меморандумга кол койду.   

23.03.
16 

Улуу 
Британиян
ын элчиси 
менен 
жолугушуу 

К. Оторбаев Улуу Британиянын 
Кыргызстандагы элчиси Робин 
Орд-Смит, Улуу Британиядан 
келген конок  Баронесса Вивиен 
Стерн  жана ошондой эле 
профессор  Эндрю Койлом менен 
жолугушту.  Кубат Оторбаев 
конокторду КР Акыйкатчысынын 
институтунун алдындагы 
өзгөрүүлөр менен тааныштырды.  

К.Оторбаев кыргызстандыктардын жарандык 
укуктарын камсыз кылуудагы жалпы 
маселелердин арасында аны өзгөчө 
тынчсыздандырганы өлкөдөгү укук коргоо, 
көзөмөл жана  соттук органдардын иш-
аракеттери жана аракетсиздиги боюнча арыз-
дооматтардын өсүшү экендигин белгиледи. 
Жолугушуунун жүрүшүндө ошондой эле 
Кыргызстандагы Улуу Британиянын элчилиги 
менен КР Акыйкатчысынын укук коргоо 
иштериндеги башка актуалдуу багыттар боюнча 
тыгыз кызматташуусу тууралуу маселелер 
талкууланды.    

08.04.
16 

УКМК 
ТИЗОсу 

К. Оторбаев УКМК ТИЗОсуна 
барды.  

КР Акыйкатчысы УКМК ТИЗОсунда камалып 
жаткандардын укуктарынын сакталышы жана 
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камоо шарттары менен таанышты. УКМК 
ТИЗОсун жеке текшерүүнүн жыйынтыктары 
боюнча Акыйкатчы (Омбудсмен) Кубат Оторбаев 
белгилейт: 
1) Камалгандар жабык мекемелердин 
жетекчилери жана кызматкерлеринин үстүнөн 
арызданган жок. Кыйноолор жана башка аёсуз, 
адамгерчиликсиз мамиле аларга колдонулган 
эмес.    
2) УКМК ТИЗОсу санитардык жактан 
канааттандыраарлык абалда. Тамактануунун 
калориялуулугунун өлчөмү стандарттарга жооп 
берет.  
3) УКМК ТИЗОсундагы медициналык жардам 
жана дарылоонун деңгээли, ошондой эле, 
медициналык жабдыктардын жана дары-
дармектердин тизмеси мындан дагы 
жакшыртууга муктаж.  

19.05.
16 

Бишкек 
шаарынын 
Ленин 
райондук 
ИИБ 

К. Оторбаев Бишкек шаарындагы 
Ленин райондук ИИБ жеке өзү 
текшерди.  

Текшерүүнүн жүрүшүндө КР Акыйкатчысы 
камоолордун шарттары менен таанышып, 
Бишкек шаарындагы Ленин райондук ИИБ 
административдик негизде кармалгандардын 
камераларында камалып жаткандар менен 
сүйлөшүп, камалгандардын арыз-дооматтарын 
угуу менен алардын укуктук суроолору боюнча 
юридикалык консультацияларды өткөрдү.   
Ошондой эле өткөрүлгөн текшерүүнүн 
алкагында КР Акыйкатчысы Бишкек шаарындагы 
Ленин райондук ИИБ жетекчилиги жана 
тергөөчүлөр менен маектешти.  

24.05.
16 

Чым-
Коргон 
айылындаг
ы 
республика
лык  
психиатрия
лык 
ооруканас
ы 

К. Оторбаев Чым-Коргон 
айылындагы республикалык  
психиатриялык ооруканасына 
текшерүү жүргүздү.  
 

Омбудсмен 363 оорулуу дарыланып жаткан 
Чым-Коргон айылындагы республикалык  
психиатриялык ооруканасына (РПО) барды. 
Оорукананын бардык бөлүмдөрүнө текшерүү 
жүргүзүү менен медициналык кызматкерлер 
жана бейтаптар менен маектешти. 
Мониторингдин жыйынтыгында республикалык 
бюджеттен жеткиликсиз өлчөмдө акча 
каражатынын бөлүнгөнүнүн себебинен оорукана 
материалдык оор абалда экени аныкталды. 
Акыйкатчынын өзгөчө тынчсыздануусун 
жараткан РПО кызматкерлеринин төмөнкү 
айлык акысы болду, Акыйкатчынын оюу боюнча, 
алардын психологиялык жана физикалык оор 
эмгеги өлчөөсүз. Оорукананын социалдык 
кызматкерлери Акыйкатчыга оорулуулардын 
жоголгон документтерин кайра жасатууда МКК 
Бишкек шаары жана Чүй областы боюнча 
аймактык мекемелери маалымдамалар үчүн 
акча сурашаарын, ал каражат оорукананын 
бюджетинде каралбагандыгын айтып, 
даттанышты. 

21.06.
16 

 Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин 
биринчи пресс-конференциясы.  

Кубат Оторбаев КР Акыйкатчы институтунун 5 
айдагы иштеринин жыйынтыгы туурасында, 
ошондой эле, бүгүнкү күндөгү адам укуктарын 
коргоо чөйрөсүндөгү абдан актуалдуу көйгөйлөр 
туурасында айтты.   

06.07.
16 

Башкы 
прокуратур

К. Оторбаев Кыргыз 
Республикасынын Башкы 

КР адамдардын жана жарандардын укуктары 
менен эркиндиктерин коргоо максатынд, 
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а  прокурорунун орун басары 
Л.Усманова менен жолукту. Анда 
Акыйкатчы тарабынан КР Башкы 
прокуратурасына жиберилген 
актылар боюнча маселелер 
талкууланды. Ошондой эле, укук 
коргоо органдарынын 
кызматкерлерине кыйноолорду 
колдонгондугу үчүн жазаны 
катаалдантуу талкууланды.  

Л.Усманова кыйноо учурларын аныктоо жана 
башка мыйзам бузуулар боюнча КР Акыйкатчы 
институту менен тыгыз иштешүүгө даяр 
экендигин билдирди. Мындан ары дагы КР 
Жогорку сотунун, Башкы прокуратуранын жана 
КР Акыйкатчысынын өкүлдөрүнүн катышуусунда 
жарандарды кыйноолорго тиешелүү иштердин 
соттор тарабынан каралышы боюнча 
маселелерди талкуулоо пландалууда.  

07.07.
16 

Соттук-
медицинал
ык 
экспертиза
лардын 
республика
лык  
борбору  

Соттук-медициналык 
экспертизалардын республикалык  
борборун текшерүү  

КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев Соттук-
медициналык экспертизалардын республикалык  
борборуна текшерүү жүргүздү. Текшерүү жүргөн 
жерге КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев менен 
бирге КР Акыйкатчы институтунун 
кызматкерлери да барды. Текшерүүнүн 
жүрүшүндө моргдун оор абалы, шарты каралды, 
ошондой эле жетекчилик жана кызматкерлер 
менен баарлашуулар болду.  

20.07.
16 

Молдовано
вка 
айылындаг
ы ТК-27 
 

К. Оторбаев Молдовановка 
айылындагы ТК-27 
күтүүсүз жеке текшерүү жүргүздү.  
 

Кубат Оторбаев Молдовановка айылындагы КР 
Өкмөтүнө тиешелүү ЖАМК №27 түзөтүү 
колониясына күтүүсүз жеке текшерүү жүргүзүп, 
камакта жаткандардын укуктарынын сакталышы 
жана камоо шарттары тууралуу таанышты. 
Текшерүүнүн жүрүшүндө Кубат Оторбаев 
аталган мекеменин начальниги М.Адылбеков 
менен баарлашты. Колониянын начальниги 
колониядагы көйгөйлөр жана аткарылган иштер 
туурасында айтып берди. Акыйкатчы Кубат 
Оторбаев колониянын аймагында соттолгондор 
менен жолугушуп, алардын арыз-дооматтарын 
укту. Камакта жаткандар негизинен мекеменин 
жетекчилигинин иш-аракеттери, тамактын 
сапаты, санитардык шарттар жана 
жатаканалардагы жылытуу системасынын 
начардыгын айтып даттанышты.  Ошондой эле 
атайын кийимдердин сапаты жана көлөмү 
туурасындагы маселелер көтөрүлдү. Камакта 
жаткандарды угуу менен Кубат Оторбаев 
колонияны кыдырып баштады. №27 түзөтүү 
колониясынын начальниги М.Адылбеков менен 
болгон сүйлөшүүдө Акыйкатчы Кубат Оторбаев 
билинген жетишпестиктерди жоюу боюнча 
тишелүү сунуштарды берди.  

24.07.
16 

Аламүдүн 
районундаг
ы Жаңы-
Жер 
айылындаг
ы № 19 
колония. 

Аламүдүн районундагы Жаңы-Жер 
айылындагы № 19 колониясын 
текшерүү.  

Кубат Оторбаев Аламүдүн районундагы Жаңы-
Жер айылындагы № 19 жаңы колонияга барды. 
Бул колония өмүр бою эркинен ажыратылып 
(ӨЭА) камалгандарга багытталган. Текшерүүнүн 
жүрүшүндө КР Акыйкатчысы камалгандарды 
кармоо шарттары менен таанышты. Ар бир 
камерада 4төн адам камалган. Акыйкатчы 
медициналык пунктун, ашкана, кир жуучу жай, 
ошондой эле өзүнүн жаза мөөнөтүн 
жеңилдетилген шартта өтөй тургандар үчүн 
курулган жаңы корпустун абалын текшерди. Бул 
корпустагы имаратты оңдоп-түзөө «Кызыл 
чырым» эл аралык комитетинин жардамы 
менен жасалууда. Айрым жетишпестиктерге 
карабастан № 19 колониянын абалы 
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канааттандырарлык. Бул ЖАМК кааласа айрым 
көйгөйлүү участкалардагы абалды оңдой алат 
дегенди билгизет, а түзүмдүк жана 
профессионалдык иштерге келгенде жаза-
түзөтүү тутумунда оң натыйжалуу 
жыйынтыктарга жетүүгө болорун Кубат 
Оторбаев белгиледи. Ошондой эле камакта 
жаткандар менен маектешүүлөр болуп, алардын 
даттануулары угулду. Айрым соттолгондор 
күндүн ысыгында атайын кийимдерди кийип 
жүрүү абдан оор экендигин айтышты. Бул 
маселе боюнча администрация камакта 
жаткандар атайын кийимдерди дайыма эле 
кийбей тургандыгын жана аны текшерүү 
учурунда жана таза абага чыгуу учурларында 
кийишерин белгиледи.  

28.07.
16 

Бишкек 
шаарындаг
ы 
психикалы
к 
саламаттык 
боюнча 
республика
лык 
борбору. 
(ПСРБ) 

К. Оторбаев Бишкек шаарындагы 
психикалык саламаттык боюнча 
республикалык борборуна барды 
(ПСРБ). 

Кубат Оторбаев жана анын орун басары Ерлан 
Алимбаев Бишкек шаарындагы психикалык 
саламаттык боюнча республикалык борборго 
барышып (ПСРБ), психдиспансерде дарыланып 
жаткандардын укуктарынын сакталышы жана  
кармоонун шарттары менен таанышышты. 
Текшерүүнүн башында Кубат Оторбаев жана 
Ерлан Алимбаев бөлүм башчы Лиана Саломахин 
менен маектешишти. №9 бөлүмдүн башчысы 
менен болгон маектешүүдөн соң Кубат Оторбаев 
ПСРБ бөлүмдөрүнө текшерүү жүргүздү. 
Текшерүүнүн жыйынтыгында Кубат Оторбаев 
медкызматкерлер, бейтаптар менен сүйлөшүп, 
кармоо шарттары, дары-дармектер менен 
камсыздоо туурасында суроолорду берип, 
ошондой эле алардын каалоолорун укту. 
Медкызматкерлердин көпчүлүгү аялдар болуп 
чыкты. Ушуга байланыштуу бейтаптар тарабынан 
конфликттер чыккан учурларда  медайымдар 
көп учурларда жаракат алышат жана майып 
болушат.  
Кубат Оторбаев бейтаптардын эле эмес, 
медкызматкерлердин дагы коопсуздугун 
камсыздоо максатында, №9 бөлүмдө 
медагалардын санын көбөйтүү зарылдыгын 
белгиледи. Аскерлердин бири менен болгон 
маектешүүнүн жүрүшүндө аскерге чакыруу 
мезгилинде медкомиссиялардын объктивдүү 
текшерүүсү боюнча КР Акыйкатчысында күмөн 
саноо пайда болду. Кубат Оторбаев ПСРБ 
директорунун дарылоо бөлүмү боюнча орун 
басары К.Эрмегалиев менен жолугушуп, 
дарыланууга түшкөн аскерлерге өзгөчө көңүл 
бурууну жана аларга психиатриялык 
экспертизаларды жүргүзүүнү суранды.  
Психиятриялык саламаттыгы бузулган учурларда 
аскердик кызматка чакырууда тандоолорду 
жүргүзүү боюнча медкомиссиянын 
дарыгерлерин жоопко тартуу маселеси болорун 
Акыйкатчы белгиледи. Жалпысынан КР 
Акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин баасы боюнча 
мамлекеттик органдар тарабынан төмөнкү 
маселелерди чечүү талап кылынат: 

361



1. Медкызматкерлердин айлык акысын 
жогорулатуу жолу менен колдоо (азыркы учурда 
медкызматкерлер айына 5000 сом алат); 
2. Оорукананын бардык имараттарын 
капиталдык оңдоолордон өткөрүү  (10 жылдан 
ашык убакыттан бери оңдоп-түзөө болгон эмес); 
3.   Тамактанууга жана медикаменттерге 
каражатты көбөйтүү;  
4.   Жабдыктар жана эмеректер менен жабдуу. 
 

05.08.
16 

Жалал-
Абад 
областыны
н Кызыл-
Жар 
айлындагы 
Республика
лык 
психиатрия
лык 
оорукана 

Жалал-Абад областынын Кызыл-
Жар айлындагы Республикалык 
психиатриялык ооруканасын 
текшерүү 
 
 
 
 

Өзүнүн жумушчу сапарында Акыйкатчы Жалал-
Абаддын Таш-Көмүр шаарына жакын жайгашкан 
Кызыл-Жар айылындагы Республикалык 
психиатриялык ооруканасынын иши менен 
таанышты. Кубат Оторбаевдин айтуусунда, 
коопсуздукту камсыз кылуучу бардык 
системаларды кошкондо, катуу режим менен 
жана күчөтүлгөн көзөмөлдө аргасыз дарылоо 
үчүн кармаган атайын ооруканалардын түрлөрү 
Кыргызстанда  толук жабдылган эмес.  
Бир гана Кызыл-Жар айылындагы ПСРБ 
бөлүмүнүн куралдуу кайтаруусу бар, бул камакта 
жаткандарды стационардык соттук-
психиатриялык экспертизалар үчүн багытталган 
№8 бөлүм бар.  
Аргасыз дарылоо үчүн адистештирилген 
бөлүмдүн толуп калгандыгына байланыштуу №8 
бөлүмдө коомго абдан коркунучтуу, күчөтүлгөн 
режимдеги көзөмөлдө аргасыз дарылоо үчүн 
кармалгандарды караманча мүмкүн эмес деп 
экспертизадан өткөндөр менен бирге кармоого 
туура келет. 
КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаевдин айтуусунда, 
психиатриялык ооруканада медициналык 
кызматкердин коопсуздугун камсыз кылуу жок. 
Андан соң Акыйкатчы аялдар кармалган ЖАМК 
жаңы ТИЗОнун иши менен таанышты. 
Акыйкатчы камералардын абалын карап чыгып, 
булар азыркы убактагы мекемелердин 
талаптарына жооп берерин белгиледи.  

30.08.
16 

Москва К. Оторбаев Москва шаарындагы 
Алтуфьевский шоссесиндеги, 
«Печатный экспресс» 
ишканасында болгон трагедия 
менен жеринде таанышты.  
 

Кубат Оторбаев окуянын күбөлөрү жана жабыр 
тарткандар менен маектешти. Москвадагы 
кыргыз диаспорасы менен бирдикте окуя болгон 
жерге барды. Ошондой эле дарыланып жаткан 
мекендештерден кабар алып, ооруканага барды. 
Бул таргедиялык окуядан жабыр тарткандардын 
укугун коргоо боюнча Кубат Оторбаев 
Россиянын адам укуктары боюнча ыйгарым 
укуктуу өкүлү Татьяна Москалькова менен, жана 
Москва шаарындагы адам укуктары боюнча 
ыйгарым өкүл Татьяна Потяева менен 
жолугушуу өткөрдү.  

30.08.
16 

Москва К. Оторбаев РФ адам укуктары 
боюнча ыйгарым өкүл Татьяна 
Москалькова менен жолугушту, 
бул жолугушууда Россия 
Федерациясынын аймагында 
иштеген мигранттардын 
укуктарына байланыштуу 

РФ адам укуктары боюнча ыйгарым өкүл Татьяна 
Москалькова эмгек мигранттарынын укуктарына 
тиешелүү бардык маселелерди сөзсүз көзөмөлгө 
аларын белгиледи.  Ошондой эле Т.Москалькова 
акыркы жылдарда Россияда миграциялык саясат 
катаалдашкандыгын белгиледи жана РФ 
мыйзамдарынын КР жарандары тарабынан 
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маселелер талкууланды. Ошондой 
эле жолугушууда Москва 
шаарындагы Алтуфьевский 
шоссесиндеги, «Печатный 
экспресс» ишканасында болгон 
трагедия, өрткө байланыштуу 
маселелер талкууланды.  

бузулушунун себептери жана аларга карата РФ 
мыйзамдары тарабынан дайындалган 
административдик чаралар көп учурларда 
кыргыз мигранттарынын россиялык 
мыйзамдарды билбестигинен, ошондой эле РФ 
аймагында өздөрүнүн укутарын жана 
милдеттерин билбестиктен улам келип чыгат.  
Ушуга байланыштуу ал КР Миграциялык 
кызматынан жана бүтүндөй Кыргызстандын 
Өкмөтүнөн иштеп келүү үчүн кетүүгө камынган 
жарандардын укуктук билимин жогорулатууга 
көңүл бурууну сурады. Жок дегенде аларды өз 
укуктарынан натыйжалуу пайдаланууга жана РФ 
мыйзамдарын бузуудан качууга жардам берген 
миграция чөйрөсүндөгү россиялык мыйзамдар 
тууралуу аз болсо да маалымдар кылуу талап 
кылынат.  
Жолугушуунун жыйынтыгында Кубат Оторбаев 
жана Татьяна Москалькова эки өлкөнүн 
жарандарынын укуктарынын жана 
эркиндиктеринин кызыкчылыктары үчүн 
кызматташтыкты күчөтүүнү макулдашышты.  

08.09.
16 

Кордай Кыргыз-казак чек арасындагы 
«Кордай» көзөмөл-өткөрүү 
пунктун текшерүү  

Кубат Оторбаев жеке өзү кыргыз-казак чек 
арасындагы «Кордай» көзөмөл-өткөрүү 
пунктуна текшерүү жүргүздү. Мурдараак 
Акыйкатчы Кыргызстандын Президенти 
Алмазбек Атамбаевге жана Казакстан 
Республикасынын адам укуктары боюнча 
ыйгарым өкүлү Аскар Шакировго «Кордай» 
көзөмөл-өткөрүү пунктундагы адамгерчиликсиз 
шарттарга жана Казакстан Республикасынын Чек 
ара кызматынын кызматкерлеринин иш-
аракеттерине көңүл бурууну өтүнүп, кат менен 
кайрылган. Мониторингдин жүрүшүндө Кубат 
Оторбаев өзү чек арадан өтүп, Казакстандын Чек 
ара кызматынын күчү менен КӨП жасалган 
иштерди жакшы деп баалады. Атап айтканда, 
өткөрүү пунктунда өткөөл үчүн коридорлор 
кеңейтилип, темир торлордун бир тарабы 
алынып салынган, күтүү аянтчаларында 
отургучтар орнотулган. Эң башкысы, КӨП кабыл 
алуу тарабында мурда болгону эки кызматкер 
иштеген болсо, азыр документтерди тынымсыз 
компьютер аркылуу текшерип отурган 
кызматкерлердин саны онго чейин көтөрүлгөн,   
ошондой эле документтерди текшерүү үчүн 
кошумча терезечелер ачылган.  

19.09.
16 

Астана К.Оторбаев Астанада Казакстан 
Республикасынын адам укуктары 
боюнча ыйгарым өкүлү Аскар 
Шакиров менен жолугушту.  

Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөдө адам 
укуктарын камсыздоо, аталган чөйрөдө эл 
аралык милдеттерди имплементациялоо, 
мамлекеттик органдар менен жарандык 
коомдун өз ара мамилелери боюнча маселелер 
козголду. Тараптар мындан аркы бирдиктүү 
иштердин негизги багыттары туурасында пикир 
алмашышты. Эки өлкөлөрдүн Акыйкатчылары 
ЕАЭБ мүчө-мамлекеттери калктын укуктарын 
тынымсыз көтөргөн Евразиялык экономикалык 
союздун алкагында укук коргоо чөйрөсүндөгү 
кызматташуунун эл аралык форматы маанилүү 
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дараметке ээ экендигин белгилешти.  
Өз жарандарынын укугун коргоодо өз ара 
укуктук жардам көрсөтүүнүн жүрүшүндө пайда 
болуучу актуалдуу маселелер булар:, адамдын 
жана жарандын укуктары менен 
эркиндиктеринин бузулуу учурлары жөнүндө 
маалыматтарды алмашуу, бул аларды жоюу 
боюнча тиешелүү мамлекеттик органдардын 
көңүл буруусун шарттайт,нормативдик укуктук 
актыларды алмашуу, биргелешкен иш-
чараларды өткөрүү.    
Жолугушуунун жыйынтыгында өз 
компетенциясынын алкагында кызматташуу 
тууралуу макулдашууларды бекитүү боюнча 
ЕАЭБ катышуучу-мамлекеттеринин 
омбудсмендерине кайрылуу чечими кабыл 
алынды. 
 

29.09.
16 

Бишкек 
шаары  

Бишкек шаарындагы 
адистештирилген балдар үйүн 
(Ымыркайлар үйү) текшерүү. 

Кубат Оторбаев жана институттун 
кызматкерлери Бишкек шаарындагы 
адистештирилген балдар үйүнө (Ымыркайлар 
үйү) күтүүсүз текшерүү жүргүзүштү. Балдар үйү 
саламаттыкты сактоо системасындагы жетим 
балдар, ата-энесинин камкордугусуз калган 
балдар жана акыл-эси жана физикалык жактан 
өсүүсү жетишпеген балдар үчүн 
реаблитациялык-тарбиялык мекеме болуп 
саналат.  Ошондой эле, аталган мекеменин 
аймагында ата-энелери кечке чейин калтырып, 
анан кайра алып кетишкен балдар тарбиялана 
турган Үй-бүлөлүк ресурстук борбор жайгашкан. 
Текшерүүнүн жүрүшүндө Акыйкатчыны педиатр 
Г.Ашымова жана  соцпедагог А.Баймухамбетова 
коштоп жүрдү. Текшерүүчүлөр балдарды 
кармоонун шарттары, күнүмдүк режим, 
тамактануу графиги менен таанышышты. 
Ошондой эле тамак-аш продуктыларынын, 
гигеникалык каражаттар кампалары жана кир 
жуучу жай текшерилди. Кубат Оторбаев негизги 
көңүлдү балдардын толук кандуу физикалык 
жана психикалык өнүгүүсү үчүн кабыл алынган 
чаралар туурасындагы маселеге бурду. 
Мекеменин кызматкерлери тарабынан аталган 
маселе боюнча чаралар өз убагында жана 
тоскоолдуксуз чечилери белгиленди.   

29.09.
16 

Бишкек 
шаары  

Кароосуз калган балдарды 
реаблитациялоо борборун 
текшерүү.   

Кубат Оторбаев жана институттун 
кызматкерлери Кароосуз калган балдарды 
реаблитациялоо борборуна күтүүсүз текшерүү 
жүргүзүштү. Акыйкатчы борбордун директору А. 
Петрушевский менен баарлашты. Борбордун 
директору азырку учурдагы аткарылып жаткан 
иш-чаралар туурасында айтты, ошондой эле 
жакынкы убакыттарда ишке ашыра турган 
пландары менен бөлүштү. КР Акыйкатчы 
институтунун кызматкерлери кароосуз калган 
балдарды кармоонун бардык шарттары менен 
таанышып чыгышты жана борбордун 
тарбиячыларынын катышуучусуз айрым балдар 
менен маектешишти. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө 
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балдар тарабынан даттануулар жана арыздар 
болгон жок. Негизинен балдар кармоо 
шарттарына, тамакка жана тарбия берүүгө оң 
пикирлерин билдиришти. Борбордун 
аймагында, имараттын арт жагында жабык 
футбол аянтчасы, сыймаланып ойноо үчүн 
балдар дубалы жана кароосуз калган   18 
жаштан 23 жашка чейинки балдар үчүн жатакана 
бар. Жатаканадагы балдар менен дагы 
баарлашуулар болду. Борбордун 
администрациясына карата арыз-дооматтар 
болгон жок.  

26.10.
16 

Бишкек 
шаары 

К. Оторбаев КР Коргоо иштери 
боюнча мамлекеттик комитеттин 
Борбордук Аппаратынын жеке 
түзүмү менен жолугушту (КР 
КМКБА). Аталган иш-чаранын 
максаты Кыргыз Республикасынын 
армиясындагы көңүл бурууга 
зарыл болгон реалдуу 
көйгөйлөрдү талкуулоо болуп 
эсептелет.  

Жолугушууда К.Оторбаев КР Куралдуу күчтөрдүн 
абал-кадырын жакшыртуу боюнча Башкы 
командачы, Президент А.Атамбаев тарабынан 
бир кыйла жакшы иш-демилгелер жасалганын 
белгиледи. Ошондой эле армия катарына 
чакырылгандар жана кызмат өтөгөндөр 
негизинен айыл жергесинде жашагандар, аз 
камсыз болгон үй-бүлөдөгүлөр, ошондой эле 
ата-энелери биздин өлкөдөн тышкары иштеп 
жүргөндөр экендигин айтты. Ошондой эле 
Акыйкатчы аскер кызматын өтөөнүн шарттары 
олуттуу өзгөртүүлөрдү талап кыларын дагы 
кошумчалады. Көп казармаларда мончодо 
жууну жана  чайкануу сыяктуу жеке 
гигиеникалык процедураларды алуу үчүн 
бардык зарылдыктар болсо дагы, мониторинг 
жүргүзүлгөн бардык бөлүктөр менен 
бөлүмчөлөрдө дээрлик бардыгында ысык суу 
жок, ал эми кээ бир бөлүмдөрдө суу дагы жок. 
Бул жана башка фактылар «Кылым шамы» КФ, 
Коргоо күчтөрүнүн башкы штабы, КР 
кыйноолорду алдын алуу жана башка аесуз, 
адамгерчиликсиз же ар-намысты басынткан 
сыяктуу жазалардын жана мамилелердин 
түрлөрү боюнча Улуттук борбор менен бирдикте 
жүргүзүлгөн мониторингдин негизинде маалым 
болгон.   

31.10.
16 

Нарын, 
Кочкор 
районунун 
Теңдик 
айылы  

К. Оторбаев Нарын областынын 
Кочкор районундагы Теңдик 
айылынын жашоочулары менен 
жолугушту.  

Кубат Оторбаев арызды тереңирээк кароо 
максатында Теңдик айылына барды. Акыйкатчы 
көрсөтүлгөн участканын жашоочулары менен 
жолугуп, алардын ар бири менен баарлашып 
чыкты. Жолугушуунун жүрүшүндө КР 
Акыйкатчысынын Нарын областы боюнча 
кызматкерлери, ошондой эле жашоочулардын 
өздөрүнүн адвокаттары дагы катышты.   

24.11.
16 

Бишкек К. Оторбаев «Адам укуктарынын 
жана эркиндиктеринин 
сакталышынын абалы: КР 
Акыйкатчы институтунун 2016-
жылдын 10 айындагы иштеринин 
жыйынтыгы» деген темада пресс-
конференция өткөрдү. 

Кубат Оторбаев өз сөзүндө КР Акыйкатчы 
институтунун  он айдагы иштеринин 
жыйынтыгы, ошондой эле  бүгүнкү күндөгү 
абдан актуалдуу адам укугун коргоо 
чөйрөсүндөгү маселелер тууралуу айтып берди. 
Кубат Оторбаев белгилегендей, 2015-жылга 
салыштырмалуу 2016-жылдын 10 айында 
кайрылгандардын саны эки эсеге көбөйгөн. КР 
Акыйкатчысы ошондой эле Россия 
Федерациясынын жана Казакстан 
Республикасынын Омбудсмендери менен тыгыз 
кызматташуу тууралуу жана мигранттардын 
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укугун коргоо боюнча кандай иштер жүрүп 
жаткандыгы жөнүндө айтты.  

28.11.
16 

Стамбул К. Оторбаев Борбор Азия 
өлкөлөрүнүн Улуттук укук коргоо 
мекемелеринин аймактык 
кеңешмелерине катышты (УУКМ)   
 
 

Аталган иш-чаранын алкагында анын 
катышуучулары укук коргоо механизмдерин 
жакшыртуу, эл аралык гуманитардык жана 
экономикалык чакырыктарга каршы 
аракеттердин шартында адам укугунун 
камсыздалышы, глобалдык жана регионалдык 
кызматташууну бекемдөө, туруктуу өнүгүүнүн 
максаттарын жылдырууда УУКМ ролдору 
маселелерин талкуулашты.  
КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев өзүнүн сөзүндө 
Кыргыз Республикасындагы адам укуктары 
боюнча жагдайлар туурасында коллегаларын 
маалымдар кылды. 
Чет элдик коллегалар КР Акыйкатчы 
институтунун балдар укуктарын коргоо жана 
жылдыруу, кыйноолорду алдын алуу, жарандык 
коом менен мамлекеттик органдардын өз ара 
мамилелеринин тегерегиндеги иш 
тажрыйбасына кызыгышты.  
 Борбор Азия өлкөлөрүнүн Улуттук укук коргоо 
мекемелеринин аймактык кеңешмелери 
Стамбулдагы БУУ өнүктүрүү Программасынын 
аймактык кеңсеси жана адам укуктары боюнча 
БУУ Жогорку комиссарынын башкармалыгынын 
аймактык бөлүмү тарабынан демилгеленген. 
Кеңешмелердин ишине омбудсмендер жана 
мыйзам чыгаруу, аткаруу органдарынын, Борбор 
Азия мамлекеттеринин жрандык коомдорунун 
өкүлдөрү, ошондой эле Малазиядан, Монголия, 
Сербия, Жаңы Зелландия, Улуу Британия, 
Улуттук укук коргоо мекемесинин башкы 
альянсынан, Азиялык-Тынчокеандык форумдан, 
Европалык омбудсмендердин ассоциациясынан 
өкүлдөр катышышты.   
 Ошондой эле КР Акыйкатчысы Кубат Оторбаев 
жана Турциянын Омбудсмени Мухмет 
Элькатмиш өз ара пайдалуу кызматташтык, 
мамлекеттик башкаруу боюнча практикалык 
тажрыйба алмашуу, ошондой эле адам 
укуктарын коргоо жана илгерилетүү чөйрөсүн 
түзүүгө багытталган өз ара түшүнүшүү тууралуу 
Макулдашууга кол коюшту. 

02.12.
16 

Бишкек К. Оторбаев Махмуд-Кашгари 
атындагы Чыгыш университетинин 
студенттери жана мугалимдери 
менен жолугушту.  

Анын жүрүшүндө Кубат Оторбаев Акыйкатчы 
институтутунун иштери, Кыргызстандагы адам 
укуктарын сактоо жана коргоонун бүгүнкү абалы 
туурасында айтып берди жана студенттерди 
кызыктырган бардык суроолорго жооп берди.  

09.12.
16 

Бишкек Кубат Оторбаев Азиза 
Абдирасулова менен жолугушту.  

Кубат Оторбаев «Кылым шамы» укук коргоо 
кыймылынын жетекчиси Азиза Абдирасуловага 
ал жаткан ооруканага барып кезикти. Азиза 
Абдирасулова менен болгон баарлашуунун 
жүрүшүндө Кубат Оторбаев акыркы убактарда 
болгон ага жана башка укук коргоочулар менен 
болгон окуяларды тергөө боюнча комиссия 
түзүүнү сунуштады. 

10.12.
16 

Бишкек Кубат Оторбаев Эл аралык адам 
укугу күнүнүн урматына 

Кубат Оторбаев Эл аралык адам укугу күнүнүн 
урматына мамлекеттик бийлик органдарынын 
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салтанаттуу иш-чара өткөрдү.  бардык бутактарынын, жарандык коомдордун, 
эл аралык уюмдардын жана ММК өкүлдөрү 
катышкан салтанаттуу иш-чара өткөрдү. Ага 
Президенттик Аппараттын башчысынын орун 
басар М.Карыбаева, Жогорку Кеңештин 
депутаты А.Кодуранова жана башка сыйлуу 
адамдар катышты.  
Ошондой эле жыйында КР ЖК  2016-жылдын 28-
апрелиндеги  №495-VI Токтомун аткаруу 
маселелери талкууланды. Аталган токтомду 
аткарууга жоопкер ар бир тиешелүү 
мамлекеттик органдардын өкүлдөрү токтомдо 
көрсөтүлгөн бардык сунуштардын 
аткарылышына багытталган иштердин 
аткарылышы тууралуу чыгып сүйлөштү.   

11.12.
16 

Бишкек Жергиликтүү кеңештерге, 
ошондой эле «КР 
Конституциясына өзгөртүүлөрдү 
киргизүү жөнүндө» КР 
мыйзамынын долбоору боюнча 
референдумга мониторинг.  

Кубат Оторбаев жана институттун 
кызматкерлери жергиликтүү кеңешке 
шайлоолорго, ошондой эле «Кыргыз 
Республикасынын Конституциясына 
өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын мыйзам долбоору боюнча 
референдумга 2016-жылдын 11-декабрында 
Бишкек шаары, Нарын, Ыссык-Көл, Баткен, 
Жалал-Абад, Ош, Талас жана Чүй областарында 
мониторинг өткөрүштү.   
КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) Кубат 
Оторбаевдин Буйругу менен КР Конституциясы 
жана мыйзамдары тарабынан жетектелген 
жарандардын укуктарынын жана 
эркиндиктеринин сакталышын көзөмөлдөө, 
ошондой эле жарандардын өзүнүн шайлоо 
укугун ишке ашырууда дискриминациялардын 
кандай түрү болбосун алдын алуу максатында 
референдумга мониторинг жүргүзүү боюнча 
штаб жана жумушчу топ түзүлгөн.  
Республика боюнча жергиликтүү кеңештерге 
депутаттыкка талапкерлердин шайлоо 
алдындагы кампанияларына алдын ала 
мониторинг өткөрүлүп, шайлоо мыйзамдарын 
өзгөчө орой бузуу фактылары катталган эмес. 
Шайлоо күнү 2016-жылдын 11-декабрында КР 
Акыйкатчысынын (Омбудсмен) институтунун 
аппаратынын 55 кызматкерден турган жумушчу 
тобу республиканын 62 шайлоо участкаларында 
мониторинг жүргүздү.  
Алардын баасы боюнча шайлоо комиссиясынын 
иштери негизинен тиешелүү деңгээлде 
уюштурулган.  
Бирок, КР Акыйкатчысынын (Омбудсмен) 
институтунун байкоочуларынын 
мониторингинин жүрүшүндө шайлоочулардын 
так эмес тизмеси түрүндөгү негизги шайлоо 
укугун бузуу белгиленген.   
Биометрикалык маалыматтарын берген, мыйзам 
талаптарына ылайык добуш берүүгө 15 күн 
калганга чейин өздөрүн шайлоочулардын 
тизмесинен тактаган көп шайлоочулар шайлоо 
участкаларында өздөрү тууралуу маалыматтын 
жоктугунан добуш бере алышкан эмес.  
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 Талас Кубат Оторбаев Талас областына 
текшерүү сапарында болду.  

Анын жумушчу сапарына ошондой эле 
областтык ИИБ УКЖ текшерүү, ошондой эле бир 
катар башка жолугушуулар жана мониторингдер 
кирди.  Атап айтканда, УКЖ камактагылар менен 
маектешүүлөр болду. Текшерүү көрсөткөндөй, 
аталган жайда 22 адам жайгашкан жана анын 
экиси аялдар. Андан тышкары, 
камактагылардын бири ал жерде бир жылдан 
ашык убакыттан бери камалып жатат. УКЖ 
кызматкерлерине карата камалгандар тараптан 
олуттуу дооматтар болгон жок. Бирок Акыйкатчы 
жылытуу системасынын начар иштеп 
жаткандыгын (УКЖ бөлмөлөрү жана 
камералары суук), ошондой эле жаңы УКЖ жана 
ТИ үчүн жаңы имараттарды куруу зарылдыгын 
белгиледи. Бүгүнкү күндө Талас областында  2 
УКЖ – областык УКЖ жана Кара-Буура райондук 
УКЖ бар. Алар ошондой эле ТИЗО катары дагы 
колдонулат, анткени облуста ТИЗО жок. Андан 
тышкары, текшерүүнүн жүрүшүндө Акыйкатчы 
областтын прокурору Н.Курманкулов менен, 
областтык ИИБ начальниги И.Касымбаев менен 
жана тергөө башкармалыгынын начальниги  
Т.Омуралиев менен жолугушуп, маектешти. 
Кубат Оторбаев алар менен Кара-Буура 
районундагы Көк-Сай айылындагы болгон окуя 
туурасында жана Таласта жарандарды жеке 
кабыл алууда түшкөн арыздар, өлкөнүн башкы 
укук коргоочусунун дарегине Таластан Бишкекке 
расмий почта менен келген арыздар туурасында 
талкуулады.  Укук коргоо органдарынын 
өкүлдөрү аталган маселелер боюнча өткөрүлгөн 
иш-аракеттер туурасында айтып беришти. Эске 
салсак, Көк-Сай айылындагы, аталган айылдын 
жашоочулары менен айылда жашаган бир үй-
бүлөнүн ортосундагы кырдаал боюнча мурда 
Кубат Оторбаев областтын губернатору Дайыр 
Кенекеев менен талкуулаган. Талас областынын 
Губернатору аталган маселени өз көзөмөлүнө 
алган жана Акыйкатчы жакынкы убакыттарда 
аталган айылга барарын убада кылган. 
Акыйкатчы жеке өзү мүмкүн болгон элдешүүнү 
табуу жана конфиликти мындан ары болтурбоо 
максатында каршылашкан тараптардын 
өкүлдөрү менен жолугушту. Губернатор менен 
болгон жолугушуудан соң Кубат Оторбаев Бакай-
Атадагы кары адамдар жана ден соолугунун 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн 
социалдык стационардык жалпы типтеги 
мекемеге барды. Ал жерде Акыйкатчы 
мекеменин бейтаптары менен маектешип, алар 
менен социалдык пособиелерди алууга 
байланыштуу, кармоо шарттары жана тамак-аш 
менен камсыздоо туурасында талкуулар болду. 
Бейтаптардан арыз-дооматтар түшкөн жок. 
Диалог учурунда айтылган кемчиликтер боюнча 
Кубат Оторбаев өз көзөмөлүнө алуу менен Талас 
областы боюнча ыйгарым укуктуу өкүлгө 
тиешелүү сунуштарды берди. Ошондой эле 
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Бакай-Ата районунда Акыйкатчы жетим 
балдардын Чалдыбар мектеп-интернатынын 
иши менен таанышты. Бул жерде аталган 
мекеменин администрациясы жана окуучулары 
менен баарлашты. Андан соң Акыйкатчы 
мектептин аймагын кыдырып, окуучулардын 
жашоосу жана окуу шарттары менен таанышты. 
Мониторингдин жыйынтыгы боюнча мектеп 
администрациясынын оң натыйжалуу иштери 
белгиленди.    

2016-
ж. 
аралы
гында 

 Акыйкатчы (Омбудсмен) Кубат 
Оторбаев тарабынан 2016-жыл 
аралыгында жарандардын жеке 
маселелери боюнча ар бир 
жумадагы кабыл алуулардын 
ишке ашырылышы.  
 

Жарандарды кабыл алуу Акыйкатчы 
(Омбудсмен) кеңсесинде ар бир жумада жеке 
КР Акыйкатчысы (Омбудсмен) Кубат Оторбаев 
тарабынан ишке ашат, анын графиги өлкөнүн 
аймактарына сапарга чыгып кетүүсү, жабык 
мекемелерде болгон учурларында өзгөртүлөт.  
Акыйкатчы  2016-жыл аралыгында 600дөн 
ашуун жарандарды кабыл алды. Иштин бул 
формасынын натыйжалуулугунун көрсөткүчү 
жеке кабыл алууларда болгон жарандардын 90 
%ы өздөрү кызыккан суроолорго токтоосуз жооп 
алгандыгында.   
Акыйкатчынын коомдук кабылдамасына 2016-
жылы 2095 адам келген (2015-жылы - 1375) . 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД

Соблюдение прав граждан 
во время призывного процесса

Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД

Права лиц, находящихся 
в Республиканской 
психиатрической больнице 
с. Кызыл-Жар, 
Джалал-Абадской области

Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД

О состоянии 
социально-правовой 
защиты сотрудников органов 
внутренних дел 
Кыргызской Республики

Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД

Насилие в отношении детей
в Кыргызской Республике
(отправление правосудия: 
законодательство и практика)

Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД 
(ПРОЕКТ)
Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД

Новостройки г. Бишкек: 
право на достаточное жилье 
и иные социальные, 
экономические и 
культурные права

Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД

Соблюдение прав 
военнослужащих
Кыргызской Республики

Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД
Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД

Соблюдение прав 
и свобод этнических кыргызов, 
переселившихся 
в Кыргызскую Республику

Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

Право на справедливое 
и публичное разбирательство 
дела компетентным, 
независимым судом и вопросы 
исполнительного производства -
исполнения судебных актов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ДОКЛАД
Акыйкатчы (Омбудсмена) 
Кыргызской Республики

Соблюдение 
трудовых прав 
женщин и детей 
в Кыргызской Республики: 
Результаты мониторинга 

Соблюдение 
репродуктивных 
прав женщин 
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