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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 2019-ЖЫЛЫ 

АДАМ УКУКТАРЫНА БАЙЛАНЫШКАН АБАЛ ЖӨНҮНДӨ  

БАЯНДАМА 

 

КЫСКАЧА БАЯНДАМА  

 

Кыргыз Республикасында президенттик бийликти чектеп, парламент менен премьер-

министрдин ролун жогорулатууга тийиш болгон парламенттик башкаруу формасы ишке 

киргизилген. 2017-жылдын октябрындагы президенттик шайлоодо эл мурдагы премьер-

министр жана Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын мүчөсү Сооронбай 

Жээнбековду президент кылып шайлады. Ал бул кызматтагы Алмазбек Атамбаевдин ордуна 

келди. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму (ЕККУ) аталган шайлоону атаандаштык 

шартында өттү жана жакшы уюштурулган деп мүнөздөдү, бирок шайлоо кампаниясынын 

жүрүшүндө административдик ресурстарды кыянаттык менен колдонууну болтурбоо жана 

добуштарды сатып алуу практикасына натыйжалуу бөгөт коюу үчүн укуктук базаны андан 

ары өркүндөтүү зарылдыгын белгиледи.  

 

Жергиликтүү жана жалпы мүнөздөгү кылмыштарды иликтөө Ички иштер министрлигинин 

компетенциясына кирет, ал эми террорчулук жана коррупция сыяктуу бир катар башка 

кылмыштар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин (УКМК) ыйгарым укуктарынын 

чөйрөсүнө кирет. Президенттин коопсуздук кызматы да ушул органдын карамагында болуп 

саналат. Башкы прокуратура жергиликтүү да, улуттук да маанидеги кылмыштар үчүн 

куугунтуктоону ишке ашырат. Жарандык бийлик айрым мезгилдерде коопсуздук 

күчтөрүнүн иш-аракеттерине натыйжалуу көзөмөл кылууга жөндөмсүз болуп калган учурлар 

жок эмес.   

 

Адам укуктары жаатындагы көйгөйлөр укук коргоо органдарынын жана коопсуздук 

кызматынын кызматкерлери тарабынан кыйноолор жана өзүм билемдик менен камакка 

алуулар практикасын, эркинен ажыратуу жайларындагы катаал жана өмүргө коркунуч 

келтирген жашоо-шарттарды, саясий туткундардын болушун, сот бийлигинин көз 

карандысыздыгына байланышкан олуттуу көйгөйлөрдү, пикир билдирүү, басма сөз жана 

Интернет эркиндигине болгон катаал чектөөлөрдү, анын ичинде сайттарга бөгөт коюу жана 

жалаа жапкандыгы үчүн кылмыш жазасына тартууну, олуттуу коррупциялык иш-

аракеттерди, адамдарды сатууну, лесбиянкалардын, гомосексуалисттердин, 

бисексуалдардын, трансгендерлердин жана интерсексуалдардын (ЛГБТИ) жамааттарына 

карата зомбулук колдонуу же зомбулук колдоном деп коркутуу менен жасалган 

кылмыштарды, ошондой эле балдардын эмгегин пайдаланууну ж.б. камтыйт.   

 

Өкмөт тарабынан адам укуктарын бузган, өзгөчө коррупциялык иш-аракеттерге тиешеси бар 

болгон кызматтагы адамдардын ишин иликтөө, аларды соттук куугунтуктоого алуу же 
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жазага тартуу максатында чаралар көрүлгөнүнө карабастан, мамлекеттик органдардын 

кызматкерлеринин жазасыз калып жатышы дале чечилбеген көйгөй боюнча калууда.  

 

1-бөлүм. Инсандын кол тийбестигин урматтоо , анын ичинде:  

 

a. Өзүм билемдик менен өмүрүн алуудан жана башка мыйзамсыз же саясий максатта 

адам өлтүрүүлөрдөн эркин болуу 

 

Өкмөт же анын органдары тарабынан максаттуу түрдө өзүм билемдик менен же мыйзамсыз 

адам өлтүрүүлөр жөнүндө бир жыл ичинде маалыматтар болгон эмес.  

 

b. Жоголуп кетүүдөн эркин болуу  

 

Мамлекеттик органдардын же алардын атынан иш алпарган адамдардын иш-аракеттеринин 

натыйжасында жоголуп кетүү жөнүндө маалыматтар болгон эмес.  

 

c. Кыйноолордон жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же  ар-намысты 

басмырлаган мамилелер менен жазалардын түрлөрүнөн эркин болуу 

 

Мыйзамда кыйноолорго жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же ар-намысты 

басмырлаган мамилелер менен жазалардын түрлөрүнө тыюу салынган. Анткен менен, 

маалыматтарга ылайык, түрмөлөрдө дене-бойлук зомбулук, анын ичинде адамгерчиликсиз 

жана ар-намысты басмырлаган мамиле болгон учурлар токтогон эмес. Милиция 

органдарындагы кыянаттыктар, өзгөчө алдын ала камакта кармоо жерлеринде мурдагыдай 

эле көйгөй боюнча калууда. 

 

Айыпталуучулардын жактоочулары, журналисттер жана адам укуктарынын сакталышына 

мониторинг кылуу боюнча уюмдар, анын ичинде «Азаттык үнү», «Бир-Дүйнө» жана Хьюман 

Райтс Вотч (HRW) эл аралык бейөкмөт уюму (БӨУ) милиция жана башка укук коргоо 

органдары тарабынан кыйноолор колдонулган учурлар жөнүндө кабарлашкан. Алынган 

кабарларга караганда, бийлик кылмыш иликтөөнүн жүрүшүндө айрым адамдарды 

кылмышты мойнуна алдыруу максатында кыйноого алган. Алгачкы алты ай ичинде Башкы 

прокуратура (БП) тарабынан кызмат адамдары кыйноолорду колдонду деген 171 арыздануу 

катталган, анын ичинде укук коргоо органдарынын кызматкерлери (127 учур), улуттук 

коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери (үч учур) жана башка кызмат 

адамдары тарабынан колдонулгандыгы белгиленген. Натыйжада 11 кылмыш иши козголгон: 

төрт кылмыш иши кыйноолорду колдонууга жана жети иш адамгерчиликсиз мамиле кылууга 

байланыштуу болгон. Прокуратура кызмат адамдарына карата эки кылмыш ишин караган, 

эки кылмыш иши боюнча прокуратура жана укук коргоо органдары тарабынан иликтөө 

жүргүзүлгөн. БП маалыматына караганда, жети кылмыш иши далил заттар жок болгондугуна 

жана айыптоочулардын медициналык текшерүүдөн же медициналык-психология лык 
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күбөлөндүрүүдөн өтүүнү каалабагандыгына байланыштуу убактылуу токтотулган. БӨУ 

билдиргендей, өкмөт кыйноолорго мониторинг кылуу боюнча күчтүү органдарды түзгөнү 

менен бул органдардын көз карандысыздыгы бийликтин айрым органдары тарабынан таасир 

этүү коркунучу алдында турат.   

 

«Азаттык үнү» бейөкмөт уюму кыйноолор жөнүндө билдирүүлөргө мониторинг кылууда 

өзөктүү ролду ойноду. Ал Кыйноолорго каршы коалициянын 18 бейөкмөт уюмдан турган 

консорциумдун башкы уюштуруучусу болду. Бул уюмдар кыйноолорго дуушар болгондугу 

туурасында даттанууларга көз салуу максатында Башкы прокуратура (БП) менен иштешти. 

Кыйноолорго каршы коалиция кыйноолорго дуушар болгондугу жөнүндө арыздарды кабыл 

алып, иликтөөлөргө көмөктөшүү максатында Башкы прокуратурага өткөрүп берип турган. 

Кыйноолорго каршы коалициянын мүчөлөрүнүн сөзүнө караганда, Коалиция Башкы 

прокуратурага өткөрүп берген ыктымалдуу кыйноолор жөнүндө иштер айыптоолорго алып 

келген эмес.  

 

Архивдик иштер боюнча маалыматтарга таянсак, прокуратура ички иштер органдарын 

кыйноолорду колдонгондугу боюнча сот жоопкерчилигине тарткан учурларда прокурорлор, 

судьялар жана соттолуучулар процессуалдык мүнөздөгү жана иштин жөнү боюнча каршы 

пикирлерин тутумдук түрдө билдирип турушкан. Мындай каршы пикирлерден улам  

иштерди кароо мөөнөтү кийинкиге жылдырылып, натыйжада далилдер күчүн жоготуп, акыр 

аягы иштин жабылышына алып келип турган. Анткен менен июль айында Жогорку сот 

мамлекет тарабынан 200 000 сом (2865 АКШ доллары) өлчөмүндөгү кенемтени 2005-жылы 

алты милиционер тарабынан суракка алуу учурунда кыйноого дуушар болгондугунан улам 

кайтыш болгон Турдубек Акматовдун туугандарынын пайдасына төлөп берүү жөнүндө 

төмөнкү инстанциядагы соттордун чечимин күчүнө калтыргандыгын маалымдашты. Соттор 

бул ишти БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин 2015-жылдагы чечимине ылайык 

кароого алышкан. Аталган Комитет Акматов кыйноолордон улам өлүмгө дуушар болгонун 

аныктап чыккан жана Өкмөттү күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартып, туугандарына 

кенемте төлөп берүү үчүн жаңы бейтарап иликтөө жүргүзүүгө чакырган.  

 

Бир жыл ичинде бейөкмөт уюмдар соттордун кыйноолор колдонулуп алынды деп 

божомолдонгон моюнга алууларды далил катары байма-бай кабыл алып жатышкандыгын 

кабарлап турушкан. Айыпталуучулардын жактоочуларынын айтымында, прокурор ишти 

сотко өткөргөндөн кийин деги эле айыптоочу өкүм чыгат. «Азаттык үнүнүн» билдиргенине  

караганда, тергөөчүлөргө кыйноолор туурасындагы даттанууларды карап чыгууга адатта эки 

же андан көбүрөөк жума убакыт талап кылынып, бул мезгил ичинде кыйноолор  

болгондугунун дене-бойдогу далилдери жок болуп кеткен. Айыпталуучулардын 

жактоочулары кыйноолор колдонулгандыгы жөнүндө маалыматтарды соттук 

териштирүүлөрдүн жүрүшүндө билдиришкен, бирок соттор көп учурларда аларды четке 

кагып койгон. Маалыматтарга караганда, кыйноолорго дуушар болдук деп даттанган 

камактагы адамдар кийинчерээк аларды укук коргоо органдарынын кызматкерлери 
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коркутуп-үркүткөнүнөн улам ал арыздарынан баш тарткан учурлар бар.    

 

Түрмөлөрдөгү жана камак жайларындагы жашоо шарттары  

 

Эркинен ажыратуу жайларындагы жашоо шарттары азык-түлүк, тамак-аш жана дары-

дармектин жетишсиздигинен, медициналык тейлөөнүн сапатсыздыгынан, жылуулук 

берилбегендиктен, ошондой эле ырайымсыз мамиледен улам өтө катаал, айрым учурларда 

болсо өмүргө коркунуч туудурган мүнөзгө ээ болгон учурлар бар.  

 

Физикалык шарттар: Алдын ала камакка алуу жайларындагы жана убактылуу кармоо 

изоляторлорундагы адамдардын саны өтө көп болуп, алардагы жашоо-шарттар менен 

жасалган мамиле, жалпысынан алганда, түрмөдөгүгө караганда начар болгон. Бийлик 

адегенде жашы жете электерди улуу курактагы адамдардан өзүнчө бөлүп кармаганы менен 

башка мекемелер жеткиликтүү эмес болуп калганда аларды адам толтура болгон убактылуу 

кармоочу жайларда аралаштырып чогуу отургузуп койгон учурлар кездешкен. Соттолгон 

адамдарды алардын жогорку инстанцияларга даттануусу каралганга чейин тергөө 

изоляторунда кармап турган учурлар да болгон.  

 

Бейөкмөт уюмдар кабарлагандай, айрым учурларда түрмөдөгү бандалар түрмөнү башкаруу 

ишин жана алардагы тартипти көзөмөлдөп турушкан, анткени түзөтүү мекемелеринин 

кызматкерлеринин башкаруу боюнча жетиштүү дарамети жана тажрыйбасы болгон эмес. 

Айрым учурларда бандалар түрмөгө тамак-аш менен кийим-кечек жеткирилишин көзөмөлгө 

алып, ал эми түрмөнүн кызматкерлери болсо муну байкамаксанга салып, көз жумуп 

коюшкан. Бейөкмөт уюмдарынын пикиринче, бийлик бул топторду өтө таасирдүү деп 

эсептеп, аларды жок кылууга аракет кылган эмес, анткени бул хаоско алып келиши ыктымал 

деп чочулашкан. Айрым камактагы адамдар түрмөдө коопсуздук жана тартип маселелерин 

түрмөдөгү бандалар же камактагы адамдардын өздөрү чечип калышкандыгын, бул болсо 

камактагылардын арасында зомбулук жана коркутуп-үркүтүү учурларынын болушуна алып 

келгендигин айтып беришкен.   

 

Камактагылар түрмөнүн кызматкерлери аларга тийиштүү медициналык жардам берилишин, 

анын ичинде дары-дармектер жеткиликтүү болушун камсыздабай тургандыгын 

белгилешкен. Укук коргоочу уюмдар менен пресса түрмө бийлиги укук коргоочу Азимжон 

Аскаров өмүр бою эркинен ажыратуу жазасын өтөө үчүн март айында №19 түзөтүү 

колониясына которулгандан кийин анын өнөкөт ооруларын дарылоо үчүн зарыл болгон 

дары-дармектерди ага берүүгө уруксат бербей коюшкандыгын кабарлашкан.  

 

Башкаруу: Ырайымсыз мамиле жасалгандыгы жөнүндө ынанымдуу арыздар түшкөндө 

бийлик тийиштүү иликтөөлөрдү жүргүзгөн эмес. Камактагылар түрмө жетекчилигине же 

жогорку жактагы инстанцияларга даттануу менен кайрылууга укугу бар. «Бир Дүйнө» 

бейөкмөт уюмунун маалыматына караганда, пенитенциардык мекемелердин кызматкерлери 
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тарабынан даттанууларды документтештирүү жана өткөрүп берүү иштери баш-аламан 

жүргүзүлгөн. Көпчүлүк байкоочулар камактагылардын начар мамиле жасалып жаткандыгы 

туурасындагы даттанууларынын расмий саны иш жүзүндө берилген даттануулардын бир аз 

гана үлүшүн түзө тургандыгын белгилешет. Алдын ала камакка алуу жайларынын 

жетекчилиги сотко чейин камакта отурган адамдарга келген адамдарды кабыл алуудан көп 

учурларда баш тартып коет.    

 

Өкмөт көз карандысыз жана калыс орган болгон Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук 

борборго (КАУБ) камакта кармоо жайларында мониторинг жүргүзүү боюнча ыйгарым 

укуктарды берген. Бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү КАУБ кызматкерлери эркинен 

ажыратуу жайларындагы мыйзам бузууларды документтештирүү жана аларга мониторинг 

кылуу ишинде прогресске жетишкендигин билдирип, бирок мурдагы жылдардагыдай эле 

Өкмөткө кыйноолор колдонулган фактыларды аныктоо максатында стандартташтырылган 

ыкманы ишке киргизүү зарыл экендигин, ошондой эле КАУБга ишин аткаруу үчүн тийиштүү 

кошумча ресурстар менен кызматкерлер талап кылына тургандыгын баса белгилешти.  

 

Көз карандысыз мониторинг: Байкоочулардын көпчүлүк топтору, анын ичинде Эл аралык 

Кызыл Крест Комитети (ЭККК), УКМКнын ТИЗОсунан тышкаркы бардык түрмөлөргө жана 

камак жайларына тоскоолдуксуз барууга мүмкүнчүлүк алышкандыгы жөнүндө кабарлашкан. 

Айрым бейөкмөт уюмдары, анын ичинде «Бир Дүйнө» жана «Адилеттүүлүк»,  медициналык 

жана психологиялык жардам сыяктуу техникалык жардам көрсөтүүнүн алкагында 

түрмөлөргө барууга укуктуу болушкан.  

 

Өкмөт КБУ борборунун жети регионалдык кеңсесинин кызматкерлерине алдын ала 

маалымдабай туруп эле камак жайларына эч кандай тоскоолдуксуз баруу укугун берген.  

 

d. Өзүм билемдик менен камакка алынуудан же кармалуудан эркин болуу  

 

Мыйзам өзүм-билемдик менен камакка алууга тыюу салганы менен практика жүзүндө 

мындай учурлар болгон. Укук коргоочу уюмдар этникалык өзбектерди «тыюу салынган 

диний уюмдарга катыштыгы бар» же «диний экстремизм менен алектенген» деп адилетсиз 

куугунтуктоо жана камакка алуу жөнүндө маалымдашкан. Жактоочулар милиция адамдарды 

көп учурларда жалган айыптоолор боюнча камакка алып, андан кийин бошотуу үчүн пара 

талап кылышкандыгын айтышкан.  

 

Камакка алуу жол-жоболору жана кармалгандарга жасалган мамиле  

 

Жазык-процессуалдык кодекске ылайык, тинтүү жана кармоо үчүн ордерлерди соттордун 

гана берүүгө укугу бар. Прокурорлор айыпталуучу соттун чечими чыкканга чейин 

кармалышы керек экендигин далилдеп, судьяны ынандырышы керек болгону менен, 

активисттердин айтымында, ордери жок эле жана жөнгө салуучу ченемдерди бузуу менен 
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кармоолор болгондугун активисттер айтышууда. Бейөкмөт уюмдар милиция кызматкерлери 

алардан пара алса болот деп эсептеген аялуу айыпталуучуларды атайылап кармап жаткан 

учурлар тууралуу кабарлашкан. Байкоочулар милиция кызматкерлери этникалык өзбектерге 

ар кандай адабиятты өздөрү атайылап эле таштап коюп, анан аларды «тыюу салынган диний 

материалдарды сактап жүргөн» деп айыптап, кармаган учурлар туурасында маалымдашкан. 

Бийлик кармалган адамды мыйзамдын негизинде 48-72 сааттык мөөнөткө айыбы угузулганга 

чейин кармап турууга укуктуу. Кыйноолор жөнүндө маселе боюнча эксперттер милиция 

менен коопсуздук кызматынын кызматкерлери ырайымсыз ыкмаларды жана кыйноолорду 

колдонуу менен суракты улантуу максатында көп учурларда адамдын кармалганы жөнүндө 

кабарлашпай тургандыгын белгилешет. Мыйзамдын талаптарына ылайык, тергөөчүлөр 

кармалган адамдын үй-бүлөсүнө анын кармалгандыгы тууралуу 12 саат ичинде кабарлашы 

керек. Иликтөө жүргүзүүнүн жалпы чектелген мөөнөтү 60 күндү түзөт. Антсе да соттор 

айыптоонун оордугуна жараша шектүүнү бир жылга чейинки мөөнөткө алгачкы камакта 

кармап турууга укугу бар, андан кийин алар, мыйзамга ылайык, шектүүнү бошотууга тийиш. 

Иш сотко өткөрүлөөрү менен соттор камакта болуу мөөнөтүн иш аягына чыккан учурга 

чейин камакта кармоо мөөнөтүн чектебестен узартууга укуктуу болуп саналат. Убактылуу 

мөөнөткө күрөөгө бошотуу тутуму колдонулат. Ошондой эле мыйзам сотторго камакта 

кармоого альтернативдүү чараларды, анын ичинде чет өлкөгө кетүүнү чектөө жана үй камагы 

сыяктуу чараларды колдонууга уруксат берет.  

 

Камакка алынган же кылмыш жасоого шектелген адамдардын мамлекеттин эсебинен 

жактоочуга ээ болууга укугу бар. Мыйзам боюнча, айыпталуучу камакка алынган же 

камалган учурдан тартып жактоочусунан кеп-кеңеш алууга укуктуу, бирок алар 

жактоочулары менен сот учурунда гана жолуккан мисалдар көп. Укук коргоочу топтор 

мурдагы жылдары белгилегендей эле бийлик камакка алынган жашы жете электердин 

жактоочуга жолугушуусуна уруксат бербей койгон учурлар орун алган. Мыйзамда мындай 

практикага тыюу салынганына карабастан, жашы жете электер көп учурларда ата-энелерине 

кабар берилбестен эле кармалып, ата-энеси же жактоочусу жок эле суракка алынган.   

 

Мыйзамда шектүүлөрдүн белгилүү бир категориясына карата үй камагына алуу чарасын 

колдонуу каралган. Маалыматтарда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин бул 

мыйзамды тийиштүү деңгээлде колдонбой тургандыгы, чакан кылмыш жасоого 

шектелгендерди түрмөгө отургузуп, ал эми олуттуу кылмыш жасоого шектелгендерди 

куугунтукка албай койгон учурлары бар экендиги көрсөтүлгөн.  

 

Өзүм билемдик менен камакка алуу: Буга чейинки жылдардагыдай эле бейөкмөт уюмдар 

менен мониторинг жасаган уюмдар, анын ичинде «Азаттык үнү», «Бир Дүйнө» жана 

«Адилеттик» уюмдары, өзүм билемдик менен камакка алынгандардын даттанууларын 

катташкан. Байкоочулардын көпчүлүгү мындай учурлардын анык санын билүүгө мүмкүн 

эмес экендигин, анткени ушундай жагдайларга кабылгандардын көпчүлүгү башынан өткөн 

окуялар жөнүндө айтпай кое тургандыгын белгилешкен. Бейөкмөт уюмдун маалыматы 
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боюнча, өлкөнүн түштүгүндө экстремисттик диний уюмдарга катыштыгы бар деп 

болжолдонгон адамдарды, көбүнчө этникалык өзбектерди камакка же кысымга алуу 

улантылууда.  

 

Прессада тыюу салынган «Хизб-ут-Тахрир» экстремисттик тобуна катыштыгы бар деп 

шектелген адамдардын камакка алынгандыгы кабарланган, мындай камоолорду 2014-

жылдан бери күчөп бара жаткан тенденциянын уландысы катары кароого болот. Антсе да, 

«Бир Дүйнө» уюму айрым камакка алуулар укук коргоо органдарынын тутумундагы 

коррупцияга байланыштуу болгондугун айткан. Жарандык коомдун өкүлдөрүнүн 

айтымында, милиция кызматкерлери «тинтүүгө уруксат берген ордер бар» деп алдап, «Хизб -

ут-Тахири» уюмунун идеяларын жайылтууга арналган басылма материалдарды өздөрү алып 

барып, шектүүнүн үйүнө таштап, анан аны бошотуу үчүн пара алуу ниетинде камап коюшкан 

учурлар бар. 

  

Жергиликтүү да, эл аралык да байкоочулар УКМК менен укук коргоо органдарынын 

кызматкерлери кеңири масштабдагы өзүм билемдик менен камакка алууларга 

катышкандыгын билдиришкен. Мындай камакка алуулардын айрымдары саясий максатты 

көздөгөн, кармалган адамдарга ырайымсыз мамиле жасоо жана акча талап кылуу менен 

коштолгон. Бул өзгөчө өлкөнүн түштүк тарабында көбүрөөк кездешкен.  

 

27-мартта милиция кызматкерлери Россиянын Бишкектеги Элчилигинин имаратынын 

жанына пикет уюштурган Нурлан Карымшаков менен Гульзана Имаеваны камакка алып, 

аларга улуттар аралык касташууга чакырган деген айыпты угузушкан. Аталган активисттер 

Россиянын президенти Владимир Путинди адам өлтүргүч жана оккупант деп атаган 

жазуулары бар плакаттарды көтөрүп алышкан. Адам укуктарынын сакталышына көз салган 

көпчүлүк байкоочулар милиция президент Путиндин 28-марттагы иш сапары учурунда 

уюштурулушу мүмкүн болгон нааразычылыктарды болтурбоо максатында буларды камакка 

алды деген пикирде. 1-августта Башкы прокуратура аталган адамдарга карата ишти 

лингвистикалык экспертизанын корутундусунун негизинде токтотту, экспертиза конкреттүү 

этностук топко карата эч кандай улуттар аралык касташууга чакырыктар болбогондугун 

тастыктаган.  

 

Алгачкы камакка алуу: Сотко чейин камакта кармоонун мөөнөтү өтө узарып кеткен учурлар 

туурасында көптөгөн арыздар келип түшкөн. Саясий махинациялар, татаал юридикалык жол-

жоболор, жактоочулардын жеткиликтүү болбошу, тергөөнүн дарамети чектелүү болушу көп 

учурларда соттолуучулардын алгачкы камакта боло турган 60 күндүк лимитинин убактысы 

узарып кетишине алып келген, алардын айрымдары мыйзамдуу негизде бир жыл бою 

камакта кармалган. Өлкөдөгү жети тергөө изоляторунда болжол менен 2500 адам отурган.   
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e. Адилет соттук териштирүүлөрдөн баш тартуу эркиндиги  

 

Конституция менен мыйзамда көз карандысыз сот тутуму болушу каралган, антсе да 

судьялар башкалардын таасирине же коррупцияга дуушар болушкан. Бир жыл ичинде 

көптөгөн иштер боюнча жүргүзүлгөн соттук териштирүүлөрдүн натыйжалары алдын ала эле 

белгилүү болгон десе болчудай. Бир катар булактар, анын ичинде БӨУ, жактоочулар, 

өкмөттүк чиновниктер жана жеке жарандар айрым судьялар өз кызматына пара берип 

дайындалганын айтышкан. Көпчүлүк жактоочулар судьялардын арасында паракорчулук 

кеңири кездешкен көрүнүш экендигин билдиришкен. Бийлик, жалпысынан, соттун 

токтомдорунун талаптарын аткарып турган.   

 

Көпчүлүк БӨУ адилет соттук териштирүүлөргө болгон укуктун бузулушу, анын ичинде 

мойнуна алууга мажбурлоо, кыйноолорду колдонуу, жактоочунун жеткиликтүү болушунан 

баш тартуу жана ынанымдуу далилдердин жетиштүү эмес экендигине же актоочу 

далилдердин болушуна карабастан айыптоо сыяктуу укук бузуулар кеңири тарагандыгы 

жөнүндө кабарлашкан. Эл аралык байкоочулар сот залынын ичинде же андан тышкары 

жерлерде айыпталуучуларга жана алардын жактоочуларына карата коркутуп-үркүтүүлөр 

жана зомбулук актылары болгондугу, ошондой эле судьялар курмандыктардын туугандары 

менен достору тарабынан коркутууларга дуушар болуп жатышкандыгы жөнүндө 

маалымдашкан.   

 

Соттук териштирүүлөрдүн жол-жоболору  

 

Мыйзамда айыпталуучулардын да укуктары каралгандыгына карабастан, сот тутумунун 

салттары менен практикасы күнөөсүздүк презумпциясы сыяктуу конституциялык принци пке 

такай карама-каршы келип турат, ал эми сотко чейинки иликтөөлөр күнөөнү далилдөө үчүн 

жетиштүү далилдерди топтоого багытталган. Мыйзамдын талаптарына ылайык, соттор 

айыпталуучуларга аларга каршы коюлуп жаткан айыптоолор жөнүндө токтоосуз жана тыкыр 

маалымдап, зарылдыкка жараша котормочулардын болушун камсыздап турууга тийиш. 

Соттордун отурумдары мамлекеттик – кыргыз же расмий – орус тилдеринде өткөрүлүп 

турду. Көпчүлүк процесстердин жүрүшүндө, соттук отурумдардын жол-жоболоруна 

ылайык, айыпталуучулар темир тор ичинде отурушкан.  

 

Жактоочулар прокурорлор жетиштүү далилдерди келтире албаган учурларда судьялар жазык 

иштерин такай тергөөчүлөргө кайтарып берип коёт деп даттанышкан. Бул мезгил ичинде 

кылмышка шектүүлөр камакта калышкан. Жактоочулардын сөзүнө караганда, судьялар, 

эреже катары, соттолуучуларды күнөөсүз деп табуунун ордуна аларды түрмөгө отургузуу 

үчүн жетиштүү далилдердин жоктугуна карабастан шарттуу жаза чегерүү жөнүндө өкүм 

чыгарып коюшат.  

 

Соттук териштирүүлөр, эгер алар мамлекеттик жашыруун сырларга же соттолуучулардын 
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жеке турмушунун кол тийбестигине байланыштуу болбосо, эреже катары, коомчулук үчүн 

ачык өткөрүлүп турган. Соттор өкүмдөрдү жабык соттук териштирүүлөр учурунда да ачык 

эле жарыялап салган мисалдар бар. Мамлекеттик айыптоочулар жазык иштерин сотторго 

өткөрүп берет, ал эми судьялар сот өндүрүшүнө жетекчилик кылат. Жазык иштерин бир 

судья, ал эми апелляциялык иштерди үч судьядан турган соттук коллегия карайт. Судьялар 

өкүм чыгарып, жаза чарасын аныктоого толук укуктуу болуп саналат. Өкмөт судьялардын 

ичинен айрымдарына гана жашыруун сыр болуп саналган документтер жеткиликтүү 

болушуна укук берген, бул болсо улуттук коопсуздукка байланышкан иштерди калыс соттук 

териштирүү айыпталуучулар үчүн жеткиликтүү болушун көбүрөөк чектеп коюуда.  

 

Мыйзамда соттук териштирүүлөр учурунда айыпталуучулардын өз жактоочулары менен 

жолугушуусуна чектөө коюлбай тургандыгы каралган, антсе да бийлик айрым учурларда 

жактоочуларга мындай жолугушууга уруксат бербей койгон учурлар бар. Өкмөт колунда жок 

айыпталуучуларга жактоочуларды мамлекеттин эсебинен берип турган, бирок 

айыпталуучулар жактоочудан баш тартып, өздөрүн өздөрү коргоого мүмкүнчүлүгү бар 

болгон. Хьюман Райтс Вотч (HRW), жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жана жактоочулар 

мамлекет тарабынан берилген жана жазык иши боюнча коргой турган айрым жактоочулар 

прокурорлор менен өз ара келишип алып, кардарларын тийиштүү деңгээлде коргобогондугун 

маалымдашкан. Көпчүлүк байкоочулар, өзгөчө өлкөнүн түштүк жагындагылар, мындай 

жактоочуларды «чөнтөк жактоочулар» деп атап алышкан, анткени алар өздөрүнүн 

кардарларынан милиция кызматкерлерине жана судьяларга өткөрүп берүү үчүн параларды 

алууга жана мунун натыйжасында айыпталуучулардын бошотулушуна жардам берип 

турушкан.   

Эл аралык байкоочулар кабарлагандай, айыл жергесиндеги жактоочулардын иш-аракетинин 

сапаты борбор шаардагы жактоочулардыкына караганда төмөнүрөөк болгон. Экстремизмге 

байланышкан кылмыштар боюнча айыпталган адамдарга көпчүлүк учурларда милиция 

менен байланышта болбогон жактоочуну табуу кыйын болгон.  

 

Мыйзам айыпталуучулар менен алардын жактоочуларына бардык соттук процесстерге 

катышууга, күбөлөрдү суракка алууга, далилдерди келтирүүгө, күбөлөрдү чакырууга жана 

соттук териштирүүгө чейин айыптоочу тараптын далилдерин алууга уруксат бергени менен 

соттор көп учурда бул талаптарды аткарышкан эмес. Соттор, эреже катары, күбөлөр өздөрү  

келип көрсөтмө беришин талап кылышкан. Белгилүү бир жагдайларда соттор аудио- же 

видеожазуулардын жардамы менен көрсөтмө берүүгө уруксат беришкен. Айыпталуучулар 

менен алардын жактоочулары мыйзам боюнча көзмө-көз отуруп, ээн-эркин баарлашууга, 

каалашынча жолу жолугууга укугу бар. Айыпталуучулар менен прокурорлордун соттун 

чечимине даттанууга акысы бар. Апелляциялык сот айыпталуучуга төмөнкү инстанциядагы 

соттун өкүмүнө салыштырмалуу катаалыраак жаза чегериши мүмкүн.   
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Саясий себептен улам камалгандар жана кармалгандар  

 

Укук коргоо уюмдары жана жарандык коомдун бейөкмөт уюмдары түрмөлөрдөгү саясий 

туткундардын саны анча көп эмес экендигин белгилешкен. Укук коргоочу уюмдардын 

байкоочулары коррупцияга жана ага байланышкан кылмыштар боюнча айыптоого 

байланышкан жана коомдо резонанс жараткан бир нече соттук процессти бөлүп көрсөтүштү. 

Аталган процесстер саясий максатта ишке ашырылып, саясий оппозицияга жана мурдагы 

президент Атамбаевдин администрациясынын мүчөлөрүнө каршы багытталган мүнөзгө ээ 

болчу. Түрмөлөрдөгү жашоо-шарттарга мониторинг кылган БӨУ саясий туткундарга 

камактагы башка адамдарга караганда башкача мамиле жасалгандыгы тууралуу кабарлашкан 

эмес. Өкмөт укук коргоочу бейөкмөт уюмдар менен Эл аралык Кызыл Крест комитетине 

саясий туткундарга барып, жолугуп турууга уруксат берген.   

 

Азимжон Аскаров, укук коргоочу жана этникалык өзбек, шериктери менен бирге Базар-

Коргондо 2010-жылы милиция кызматкерин өлтүрүүгө күнөөлүү деп табылып, камакта 

отурган. 2016-жылы БУУнун Адам укуктары боюнча комитети Аскаров өзүм билемдик 

менен камакка алынып, адам чыдагыс шарттарда жашап, кыйноолорго жана ырайымсыз 

мамилеге дуушар болгондугу жана өзүн тийиштүү түрдө коргоону камсыздай албагандыгы 

жөнүндө маалыматтарды жарыялаган. Март айында өкмөт Аскаровдун өзүнө чыгарылган 

өкүмгө даттануу арызын бербегендигин шылтоо кылып, аны ТИЗОдон түзөтүү колониясына 

которгон. 30-июлда Чүй райондук соту Аскаровдун жактоочусунун өмүр бою эркинен 

ажыратуу жөнүндөгү чечимди 1-январдан тартып күчүнө кирген жаңы Жазык кылмышынын 

алкагында кайра карап чыгуу жөнүндө өтүнүчү боюнча Аскаровдун ишин кайра карап 

чыкты. Судья Аскаровду өмүр бою эркинен ажыратуу жөнүндө өкүмдү күчүндө калтырып, 

өмүр бою эркинен ажыратууга байланышкан иштер кайра каралууга жатпайт деп билдирди. 

5-декабрда Жогорку сот Аскаровго чыгарылган өкүмдүн айрым беренелерин жумшартты, 

бирок аны өмүр бою эркинен ажыратуу жөнүндө чечимди күчүндө калтырды. 

Жактоочусунун өтүнүчү боюнча Аскаровго массалык баш-аламандыкты уюштургандыгы 

үчүн чыгарылган өкүм жокко чыгарылып, ал эми улуттук белгисине карап адам өлтүрүү 

беренеси боюнча айыбы адам өлтүрүү катары квалификацияланды. Адам өлтүрүү үчүн 

өкүмдө өмүр бою эркинен ажыратуу каралгандыктан, Аскаровдун түрмөдөгү макамы 

өзгөртүүсүз калтырылган.  

 

2017-жылы Бишкек шаарынын Биринчи Май райондук сотунун чечими менен «Ата Мекен» 

оппозициялык партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев коррупцияга айыпталып, соттолгон. 

Укук коргоочу бейөкмөт уюмдарынын маалыматтарына караганда, сот менен прокуратура 

аны камакка алуу жана соттоо учурунда мыйзамсыз иш-аракеттерди жасап, бул анын 

мыйзамдуу укуктарын бузууга теңдеш болгон. 2018-жылы «Адилет» юридикалык клиникасы 

БУУнун Адам укуктары боюнча комитетине арыз берип, анда бийлик Текебаевдин 

укуктарын кандайча бузуп жаткандыгын тыкыр сүрөттөп берген. Текебаев өкүмгө карата 

даттанып, натыйжада Жогорку сот ага буга чейинки чыгарылган өкүмдү жокко чыгарып, 21-
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августта Биринчи Май райондук сотунун дарегине Текебаевдин ишин кайра кароо жөнүндө 

токтом жөнөткөн. Бул токтомго жооп катары 28-августта райондук сот Текебаевди түрмөдөн 

бошотуп, кайрадан өтө турган соттук териштирүүлөр мезгилинде үй камагында болууга 

уруксат берди.  

 

Жарандык-укуктук жол-жоболор жана соттук коргонуу каражаттары  

 

Конституцияда жана мыйзамда жарандык иштер боюнча көз карандысыз жана калыс сот 

тутуму болушу каралган. Кылмыш иштерине байланышкан учурдагыдай эле байкоочулар 

жарандык сот тутумуна тыштан, анын ичинде өкмөт тарабынан да таасир этүүлөр болушу 

мүмкүн экендигин белгилешет. Жергиликтүү соттор жарандык, жазык, экономикалык, 

административдик жана башка иштерди карашат. Жогорку сот эң бийик сот органы болуп 

саналат. Конституция жарандарга эл аралык укук коргоо органдарына кайрылып, бузулган 

укуктары менен эркиндиктери эл аралык келишимдерге ылайык корголушуна жетишүүгө 

укук берет. Антсе да эл аралык органдардын чечимдери юридикалык жактан милдеттүү 

болуп эсептелбегендиктен, өкмөт аларды аткарууга милдеттүү эмес болуп саналат.  

 

f. Жеке  жана үй-бүлөлүк турмушуна өзүм билемдик менен кийлигишүүдөн, турак-

жайынын же  кат алышуусунун кол тийбестиги бузулуусунан эркин болуу 

 

Мыйзамга ылайык, телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү тыңшоо, үйлөрдү тинтүү, жөнөтүлгөн 

каттарды алып коюу жана ушуга окшогон иш-аракеттерди жасоо үчүн, анын ичинде улуттук 

коопсуздукка байланышкан иштерде прокурордун санкциясы жана соттун уруксаты керек 

болуп саналат. Мындай иш-аракеттерге кылмыштуулук менен күрөшүү максатында гана 

уруксат берилет. Жети өкмөттүк мекеменин жарандардын телефон аркылуу сүйлөшүүлөрү нө 

жана интернет-кабарларына мониторинг кылууга мыйзамдуу укуктары бар.  

 

2-бөлүк. Жарандык эркиндиктерди, анын ичинде төмөнкүлөрдү сактоо: 

 

a. Ой-пикирин билдирүү, сөз жана басма сөз эркиндиги  

 

Конституция менен мыйзамда ой-пикир билдирүү, сөз жана басма сөз эркиндиги каралган 

жана өкмөт, жалпысынан, бул укукту сактап келе жатат десе болот. БӨУ жетекчилери менен 

ЖМК укуктарын коргоочулар Президент Жээнбековдун администрациясынын тушунда 

жагымдуу абал түзүлгөндүгүн, көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы 

жалаа жабуу жөнүндө соттук доо арыздардын көз көрүнөө азайгандыгын жана мурдагы 

администрация учурунда козголгон иштердин токтотулгандыгын баса белгилешти. Өзүн-өзү 

цензурадан өткөрүп туруу ыкмасы кеңири колдонулган ыкма болууда. Маалыматтарга 

караганда, редакторлор менен саясий ишмерлер тарабынан бурмаланган, анык эмес 

маалымат берүү максатында кысым көрсөтүлгөн учурлар бар.  
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Ой-пикирин билдирүү эркиндиги: Буга чейинки жылдардагыдай эле, айрым журналисттер 

этностор аралык мамилелер, «диний экстремизм» же улутчулдуктун өсүшү сыяктуу аяр 

темаларды чагылдырууга байланыштуу коркутуп-үркүтүүлөр болгондугу жөнүндө 

маалымдап жатышты. Бул тенденция өзбек тилинде чыккан ЖМКтарга карата көбүрөөк 

байкалат. Айрым журналисттер мамлекеттик чиновниктер тууралуу сын айткан макалаларды 

жарыялоодо куугунтукка кабылган же коркунуч жаралгандыгын сезишкен. Жарандык 

коомдун көптөгөн топтору Жазык кодексинин 299-беренеси («Улуттук, расалык, диний же 

региондор аралык кастыкты козутуу») колдонулган учурлардын саны көбөйгөндүгүн 

белгилешкен. Байкоочулар айрым учурларда бийлик 299-беренени этностук азчылыктарга 

жана укук коргоочуларга тиешелүү ой-пикирин билдирүүгө тыюу салуу максатында 

кеңейтилген мүнөздө чечмелеп жатышкандыгын билдиришти. БӨУ маалыматына караганда, 

2018-жылы 299-берене боюнча камакка алуулардын дээрлик бардыгы айыптоочу өкүм 

чыгаруу менен аяктаган. Жарандык коомдун уюмдары 299-беренеге ылайык мыйзам 

бузууларды бекемдеген процессти өзүм билемдикке таянган, саясатташкан жана 

кесипкөйлүгү жок деп аташты. Январь айында күчүнө кирген Жазык кодексинин 314-

беренеси айыптоочу өкүм чыгаруу үчүн экстремисттик материалдарды таратууга ниети 

болушу керектигин талап кылат. 314-беренеде буга чейин 299-беренеде орун алып келген 

жоболор камтылган.   

 

Басма сөз эркиндиги жана ЖМК, анын ичинде электрондук жалпыга маалымдоо 

каражаттары: буга чейинки жылдардагыдай эле айрым журналисттер этностор аралык 

мамилелер, «диний экстремизм» же улутчулдуктун өсүшү сыяктуу аяр темаларды 

чагылдырууга байланыштуу коркутуп-үркүтүүлөр болгондугу жөнүндө маалымдап 

жатышты. Бул тенденция өзбек тилинде чыккан ЖМКтарга карата көбүрөөк байкалат.  

 

Акыркы жылдары өкмөт, коопсуздук органдары жана олигархтар көз карандысыз ЖМКга 

өлкөдө ээн-эркин иштөөгө жолтоо кылууга аракет кылып келишти. Өкмөт мамлекеттик 

телевидениенин жаңылыктар контентине катаал көзөмөл кылууну улантты.    

 

14-августта ЕККУнун ЖМК эркиндиги боюнча өкүлү Арлем Дезир Кыргызстанда «Апрель» 

телеканалынын жабылышы боюнча тынчсыздануусун билдирип, ЖМК плюрализмин 

урматтоого чакырды. 9-августта коопсуздукту камсыздоо боюнча операция жүргүзүүнүн 

алкагында күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери «Апрель ТВ» телеканалын жаап, ага тиешелүү 

имараттардын эшиктерине мөөр басылды. «Мени «Апрель ТВ» телеканалынын активдерине 

камакка алынып, ишмердүүлүгү токтотулгандыгы тынчсыздандырат», - деди ЕККУ өкүлү. 

«Мен бул чечим кабыл алынган өзгөчө жагдайларды толук аңдап-түшүнүп турганым менен 

тийиштүү органдарды аталган чечимди кайра карап чыгууга чакырам». Ошондой эле ЕККУ 

өкүлү саясий окуяларды чагылдырган журналисттердин коопсуздугу бардык катышуучулар 

тарабынан сакталышы керектигин белгилеп, 7-августта Кой-Таштагы окуялар учурунда 

ЖМК кызматкери Аида Жумашова жараат алгандыгын, ал эми 8-августта Vesti.kg, Апрель 

жана Kloop.kg кабарчылары Бишкекте митингчилер тарабынан кол салууларга дуушар 
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болушкандыгын эске салды. 21-ноябрда «Апрель ТВ» каналы кайрадан иштеп баштоого 

уруксат алган, бирок 7-декабрда Аскер прокуратурасы «Апрель ТВ» каналынын андан ары 

иштөөсүнө жол бербөө жөнүндө доо арыз берген. ЖМК жаатындагы саясат институту 

телеканалдын иштөөсүнө тыюу салууну жокко чыгаруу өтүнүчү менен сотко кайрылган. 

Институт Аскер прокуратурасынын «Апрель ТВ» телеканалынын иштөөсүнө тыюу салууга 

ыйгарым укуктары жок экендигин белгилеген билдирүү тараткан.   

 

Зомбулук жана куугунтуктоо: Журналисттер, өзгөчө этникалык өзбектер, аяр маселелерди, 

анын ичинде этностор ортосундагы жаңжалдарга, коррупцияга жана саясий ишмерлерге 

байланышкан маселелерди чагылдырууга жол бербөө максатында милиция тарабынан 

куугунтуктар болуп, жергиликтүү жана улуттук бийлик тарабынан кысым көрсөтүү 

улантылып жаткандыгын кабарлашкан. ЖМК кызматкерлеринин айтымында, мамлекеттик 

субъектилер, өзгөчө жакшы саясий байланыштары жана колунда бар адамдар алардын 

коррупция же башка ыктымалдуу мыйзам бузуулары жөнүндө кабарлагандыгы үчүн 

кысымга алган учурлар жок эмес. Айрым учурларда журналисттер репортаждары үчүн 

куугунтукка кабылбоо максатында өзүн-өзү цензурадан өткөрүп туруу ыкмасын колдонууда.  

 

Цензура же мазмунуна чектөөлөр: Буга чейинки жылдардагыдай эле, журналисттер менен 

бейөкмөт лидерлери айрым маалымат агенттиктери өз журналисттерине кээ бир саясатчылар 

же өкмөттүк чиновниктер тууралуу сын пикирлерди жарыялабоо жөнүндө тапшырма 

беришкен деп белгилешкен.  Булактар маалымдагандай, айрым маалымат агенттиктерине 

өкмөттүк мекемелерден тигил же бул окуяларды керектүү өңүттө чагылдыруу же аларга 

таптакыр көңүл бөлбөө жөнүндө суроо-талаптар түшкөн.   

 

БӨУ лидерлери менен ЖМКнын маалымат булактары кабарлагандай, мамлекеттик 

телекөрсөтүү жана радиоуктуруу компанияларына мурдагыдай эле кысым жасалып, алар 

өкмөттүн саясаты менен демилгелерин жайылткан сюжеттерди жана БӨУ, оппозиция 

лидерлерин жана жарандык коомдун активисттерин сындаган репортаждарды даярдашын 

талап кылуу улантылган.  

 

Өкмөт аналогдук көрсөтүү-уктуруу тутумунан санариптик тутумга өтүп жаткан мезгилде, 

ушул жылдан тартып жеке адамдар менен жаңылык таратуучу уюмдар өкмөткө телекөрсөтүү 

үчүн лицензия алуу өтүнүчү менен кайрылса болот. Өкмөт лицензия берүү процессин 

көзөмөлгө алды, ал эми жарандык коом болсо өкмөткө жакпаган материалдарды эфирге 

берген жеке адамдар менен уюмдардын лицензияларын алып коюу менен лицензия берүү 

процессинде кыянаттыкка жол берүүдө деп маалымдады. Өкмөттүн телеканалды башкарууга 

берилген лицензияны жокко чыгарышы каржылык жактан алганда жаңылыктар каналын 

туңгуюкка такап, анын ишмердиги токтошуна алып келет.    

 

Жалааны/ар-намысына шек келтирүүнү жайылткандыгы үчүн жоопкерчилик жөнүндө 

мыйзамдар: Жалаа жабуу так чектелген учурлардан тышкаркы учурларда кылмыш иши 
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болуп саналбагандыгына карабастан, БӨУ лидерлери 2014-жылы кабыл алынган жалган 

айыптоолор жөнүндө түзөтүүлөрдү «жалаа жабуу үчүн кылмыш жазасына кайрылып келүү» 

катары сүрөттөгөн. Журналисттер белгилегендей, мыйзам жалпыга маалымдоо 

каражаттарына карата жалаа жабуу жөнүндө доо арыз менен жарандык сотторго кайрылуу 

мүмкүнчүлүгүн жаратты, бул болсо ЖМКны же журналисттерди өз укуктарын коргоо 

учурунда банкрот болууга дуушар кылышы ыктымал. 2015-жылы Конституциялык палата 

бул мыйзам колдонулган чөйрөнү кыйла тарытып, мындан ары ал жалпыга маалымдоо 

каражаттарында жасалган билдирүүлөргө карата эмес, милицияга жалган экендигин алдын 

ала билип туруп берилген арыздар болгон учурда гана колдонула турган болду. Антсе да 

кийинки чечимдер ушул жобонун талаптарына карама-каршы келгендей таасир калтырат. 

Жалаа жабуу менен ар-намысына шек келтирүүлөр жазык кылмыштарына киргизилбегени 

менен жарандык доо арыздарда жоопкерлер тарабынан моралдык зыян үчүн кенемте төлөнүп 

берилиши каралган. Кенемтенин өлчөмү мыйзам тарабынан чектелген эмес. Байкоочулар 

судьялар кенемтенин суммасы жөнүндө чечимдерди каалагандай чыгарып жатышкандыгын, 

ал эми кенемтени төлөбөй коюу жазык куугунтугуна алуу үчүн негиз катары кызмат кыла  

тургандыгын маалымдашкан.  

 

Жылдын биринчи жарымында пресса кабарлагандай, сөз эркиндигине байланышкан жагдай 

жакшырганына карабастан, жалпыга маалымдоо каражаттарына жалаа жабуу жөнүндө 

беренени колдонуу менен кысым көрсөтүү уланган. Жогорку сот Кыргызстандын Социал -

демократиялык партиясынан парламентке депутат болуп келген Кожобек Рыспаевдин «Ачык 

саясат» гезитине берилген доо арызы боюнча чечимди күчүндө калтырды. Гезит Рыспаевге 

300 000 сом (4300 АКШ доллары) өлчөмүндө кенемте төлөп берүүгө тийиш болчу. Гезиттин 

башкы редактору Назгүл Мамытованын айтымында, гезит жабылып калуу алдында турат. 

Депутат Рыспаев гезитти 2018-жылдын августунда жарыялаган макаласы үчун сотко берген. 

Макалада автор Рыспаевди бир партиядан экинчи партияга өто берген «хамелеон» катары 

сыпаттаган.  

 

«Адилет» укуктук клиникасы «жалаа жапты же ар-намысыма шек келтирди» деп айыпталган 

журналисттер менен маалымат агенттиктерин такай коргоп келгендигин жана жалпыга 

маалымдоо каражаттары дайыма доо арыз берүү коркунучунун алдында иштеп 

жатышкандыгын маалымдаган.  

 

Интернет эркиндиги  

 

Өкмөт, жалпысынан, Интернет, анын ичинде социалдык түйүндөр жеткиликтүү болушуна 

уруксат берген. Өкмөт тийиштүү юридикалык ыйгарым укуктарсыз эле жеке онлайн-

кабарларга көзөмөл кылгандыгы туурасында анык маалыматтар жок. Бир жыл ичинде өкмөт 

«экстремисттик» жана террорчулук материалдарды жайылткан вебсайттарга соттун 

чечимисиз эле бөгөт койду деген кабарлар да болгон эмес. ЖМК маалыматтарына караганда, 

августта соттор экстремисттик мазмунунан улам социалдык түйүндөрдөгү беш аккаунтка 
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жана сегиз медиа каналга бөгөт койгон. Сентябрда Интернетке карата саясат боюнча 

жарандык демилге өкмөт тарабынан бөгөт коюлушу керек деп эсептеген 359 интернет-ресурс  

тууралуу кабарлаган, алардын арасында archive.org, soundcloud.com бар, ошондой эле 

Facebook менен YouTube каналындагы көптөгөн шилтемелер берилген.  

 

24-ноябрда УКМК кызматкерлери блогер, Facebook түйүнүндөгү «БеспределKG» аталган 

популярдуу баракчанын администратору Афтандил Жоробековду президент Жээнбековдун 

дарегине сын айткан жана анын Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы башчысынын орун 

басары Райымбек Матраимов менен байланышы жөнүндө пост жарыялагандан кийин 

камакка алышкан. УКМК Жоробековго Жазык кодексине ылайык региондор аралык  

кастыкты козутуу боюнча айып таккан. Жоробековго каршы айыптоолордо анын 

кылмышынын далили катары анын постуна карата жооп катары башка колдонуучулардын 

жазган комментарийлери да пайдаланылган. УКМКнын маалыматына караганда, 

«[Жоробековдун посттору] колдонуучуларды эки каршылашкан топко бөлүп, бири-биринин 

ар-намысына шек келтирген комментарийлердин жазылышына алып келген жана натыйжада 

адамдардын ортосунда региондор аралык касташуу түрүндө бири-бирин жек көрүү сезими 

жаралган». Андан тышкары, алардын сөзү боюнча, Жоробеков постунда Президент 

коррупциялык кылмыштын шериктеши болуп саналат деген жалган жана чагымчыл 

маалыматтарды жайгаштырган. 5-декабрда Жоробековду үй камагына чыгарышкан. 

Көптөгөн укук коргоочу уюмдар, анын ичинде «Хьюман Райтс Вотч» бул камакка алууну 

кескин сынга алып, Президентке сын айтууну токтотуунун чектен чыккан аракети деп 

баалады.  

 

Академиялык эркиндик жана маданий иш-чаралар 

 

Өкмөт тарабынан академиялык эркиндикке эч кандай чектөөлөр болгон эмес. Алдыңкы 

диний билим берген мекемелер отчет берип туруу саясатын карманышы керек болгон, бирок 

алар академиялык эркиндиктин чектелиши тууралуу эч кандай маалымат берген эмес.  

 

b. Тынч чогулуу жана биригүү эркиндиги  

 

Мыйзамда тынч чогулуу жана биригүү эркиндиги каралган жана өкмөт, жалпысынан, бул 

укуктарды бузган эмес.   

 

Тынч чогулуу эркиндиги  

 

Конституцияда бул укук каралган, анткен менен Бишкек жана Талас шаарларында тынч 
чогулуштарды чектөө боюнча чаралар көрүлгөн. Уюштуруучулар менен катышуучулар 

бийликти пландалган чогулуштар тууралуу маалымдоого тийиш, антсе да Конституция 
алдын ала кабарлабай койгон учурда деле бийликтин тынч чогулушка тыюу салуусуна же 
чектөөсүнө жол бербейт. Жергиликтүү бийлик органы эрежелер сакталбаган учурда эл 
алдындагы иш-аракеттерди токтотууну талап кылууга, чогулушту токтотуу боюнча 
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чараларды көрүүгө укуктуу. Сентябрь айында Бишкектин Биринчи Май райондук соту 17-
сентябрдан 15-октябрга чейинки аралыкта Бишкектин борборунда эл чогулган иш-чараларды 

өткөрүүгө тыюу салынгандыгын жарыялаган. Прессанын маалыматына караганда, 
сентябрдын аягында УКМК Таластагы кен казуу ишмердигинин экологиялык кесепеттери 
боюнча тынч нааразычылык акциясынын катышуучуларына карата мамлекетке каршы 
зомбулуктуу иш-аракеттерди пландоого тыюу салган криминалдуу берене боюнча иликтөө 

жүргүзгөн.  
 

 

Биригүү эркиндиги  

 

Мыйзамда биригүү эркиндиги каралган жана өкмөт, жалпысынан, бул укукту бузган эмес. 

БӨУ, профсоюздар, саясий партиялар жана маданий бирикмелер Юстиция министрлигине н 

каттоодон өтүшү керек. БӨУ курамына жок дегенде үч мүчө киргизилиши керек, ал эми 

башка уюмдардын курамында ондон кем эмес мүчө болууга тийиш. Юстиция министрлиги 

эч бир жергиликтүү бейөкмөт уюмду каттоодон баш тарткан эмес. Мыйзам чет өлкөдөн 

каржыланган саясий партиялар менен бейөкмөт уюмдардын, анын ичинде алардын 

өкүлчүлүктөрү менен филиалдарынын саясий максаттарды көздөшүнө тыюу салат.  

 

Өкмөт өзү экстремисттик деп эсептеген 21 «динге багытталган» топтордун ишмердигине 

тыюу салган, анын ичинде «Аль-Каида», «Талибан», «Чыгыш Түркстан ислам кыймылы», 

«Курд калктарынын конгресси», «Чыгыш Түркстанды бошотуу уюму», «Хизб ут-Тахрир», 

«Ислам жихады союзу», «Түркстан ислам партиясы», «Биригүү чиркөөсү» (Мун Сан Мен), 

«Такфир Жихадист», «Джаиш ал-Махди», «Джунд аль-Халифа», «Ансарулла ат-Такфир вал-

Хиджра», «Акромия», «ИЛИМ», «Джабхат ан Нусра», «Катибат аль-Имам аль-Бухари», 

«Жаннат ошиклари» жана «Жамаат ал-Таухид вал Жихад» жана «Якын Инчар» уюмдары да 

бар. Бийлик Саид Бурятский катары таанымал болгон А.А.Тихомировго байланышкан 

бардык материалдар менен ишмердикке тыюу салган.  

 

Акыркы жылдардагыдай эле, көпчүлүк укук коргоочулар Хизб-ут-Тахрир уюмунун 

адабиятын сактоого жана жайылтууга айыпталган адамдарды камакка алуу жана соттук 

куугунтуктоо жөнүндө маалымдашкан (1.d. бөлүгүн карагыла). «Хизб-ут-Тахрир» уюмунун 

мүчөлөрү деп болжолдонгон адамдарды камакка алуулар, негизинен, өлкөнүн түштүк 

жагында орун алган жана этникалык өзбектерди камтыган. Өкмөт камакка алынгандардын 

көпчүлүгүн тыюу салынган диний материалдарды сактап жүргөн деп айыптаган. Айрым 

учурларда бейөкмөт уюмдары камакка алынгандарга каршы далил катары колдонуу үчүн 

милиция кызматкерлери өздөрү Хизб-ут-Тахрирдин адабияттарын таштап коюп 

жаткандыгын маалымдашкан.  

 

c.  Дин эркиндиги  

 

Карагыла: АКШ Мамлекеттик департаментинин дин тутуу эркиндиги жөнүндө эл аралык 
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отчету, шилтеме: https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 

d. Которулуп жүрүү эркиндиги  

 

Мыйзамда ички которулуп жүрүү, чет өлкөгө чыгуу, эмиграция жана репатриация эркиндиги 

каралган жана өкмөт, жалпысынан, бул укуктарды бузган эмес.   

 

Чет өлкөгө баруулар: Миграция жөнүндө мыйзам мамлекеттик жашыруун сыр катары 

классификацияланган маалыматка ээ болгон жарандардын бул маалымат ачыкталган учурга 

чейин чет өлкөгө чыгуусуна тыюу салат.  

 

Жарандык: Террорчулук менен экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү жөнүндө 

мыйзам террорчулук же экстремисттик ишмердик үчүн соттолгон каалагандай адамдын 

кыргыз жарандыгын жокко чыгарууга мүмкүндүк берет. Бир жыл ичинде өкмөт бул 

мыйзамды колдонгон эмес.   

 

e. Өлкө ичинде  которулуп жүргөн адамдар  

 

Тийиштүү маалымат жок. 

 

f.  Качкындарды коргоо 

 

Өкмөт БУУнун Качкындардын иши боюнча Жогорку комиссарынын Башкармалыгы (БУУ 

КЖКБ) жана башка уюмдар менен качкындарга, башпаанек издеген адамдарга, жарандыгы 

жок адамдарга жана башка мандатка караштуу адамдарга белгилүү бир деңгээлде жардам 

берүү жана аларды коргоо максатында иштешкен. Мамлекеттик миграция кызматынын 

маалыматы боюнча, апрелде өлкөдө 193 качкын болсо, анын 87-си Афганистандан болгон.  

 

Башпаанектин жеткиликтүү болушу: Мыйзамда башпаанек же качкын макамын берүү 

каралган жана өкмөт качкындарды коргоо тутумун түзгөн. Качкындар жөнүндө мыйзам 

өзүнө басмырлабоо жөнүндө жоболорду камтыйт, ал БУУ КЖКБ өздөрү туулган өлкөдөн 

чыгып баратканда аларга качкын макамын бербеген адамдарды кучагына алат, ошондой эле 

алардын макамы жөнүндө акыркы чечим сот тарабынан кабыл алынганга чейин 

документтердин жарактуу мөөнөтүн узартып турат.  

 

Иш менен камсыз болуу: Өкмөт БУУ КЖКБ качкын катары аныктаган жана өкмөт өлкөдө 

убактылуу жашоого расмий уруксат берген адамдарга иштөөгө мыйзамдуу уруксат берет. 

Өкмөттүн маалыматына караганда, качкындардын бардыгына эле убактылуу жашап туруу 

үчүн уруксат бериле бербейт. БУУ КЖКБ качкын катары аныктаган, бирок өкмөт аларга 

убактылуу жашап турууга расмий уруксат бербеген адамдардын иштөөгө, медициналык 

кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдаланууга же өздүгүн күбөлөндүргөн документ алууга расмий 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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уруксаты жок болот. Ошондуктан алар иш берүүчүлөр тарабынан эксплуатацияланууга 

дуушар болушат, анткени аларга азыраак айлык акы төлөнөт, жеңилдиктер берилбейт, 

ошондой эле аларга карата эмгек жөнүндө жоболор сакталбайт. Андан тышкары, алар 

мамлекеттик органдарга арыз менен кайрыла алышпайт.   

 

Негизги кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүү болушу: Өкмөт БУУ КЖКБ качкын макамын 

алууга уруксаты жок деп аныктаган адамдар, ошондой эле расмий макамы жок башпаанек 

издеген адамдар мамлекеттик социалдык жөлөкпулдарды алууга укугу жок деп эсептейт. 

Өлкөдө расмий макамы бар качкындарга негизги кызмат көрсөтүүлөр жеткиликтүү болуп 

саналат.   

 

g. Жарандыгы жок адамдар  

 

Июль айында КЖКБ өлкөнүн чегинде жарандыгы жок адамдар катталбагандыгын 

бекемдеген. Бир жыл ичинде өлкөдө жашап жаткан жарандыгы жок 50 адам жергиликтүү 

паспортко ээ болуп, башка жарандар ээ болгон укуктарга ээ болушту. БУУ КЖКБ 

маалыматына караганда, 2014-жылдан тартып өкмөт болжол менен 13 431 жергиликтүү 

паспорт берген.  

 

3-бөлүк. Саясий процесске катышуу эркиндиги  

 

Конституция жарандарга эркин жана адилеттүү мезгилдүү шайлоо учурунда жашыруун 

добуш берүү жолу менен жалпы жана теңдеш шайлоо укугунун негизинде өз өкмөтүн 

шайлап алуу мүмкүндүгүн берет. Иш жүзүндө шайлоо өткөрүүгө жооптуу болгон бийлик 

органдары менен партиялык чиновниктер айрым жол-жоболук мыйзам бузууларга жол 

беришкен. 

 

Шайлоолор жана саясий катышуу   

 

Акыркы шайлоолор: 2017-жылдын октябрында шайлоочулар мурдагы премьер-министр 

Сооронбай Жээнбековду президенттик кызматка шайлады. Ал болжол менен жалпы 

добуштардын 55 пайызын алган. ЕККУ шайлоолорду атаандаштык мүнөздө өттү деп 

эсептейт, анткени аларга өз шайлоо алдындагы кампанияларын эркин жүргүзө алган 11 

талапкер катышкан. Административдик ресурстардан кыянаттык менен пайдалануу, 

шайлоочуларга кысым көрсөтүү жана добуш сатып алуу учурлары тынчсызданууну 

жараткан жагдайлар катары болгон.   

 

Саясий партиялар жана саясий катышуу: Парламент Мүчөлөрү, б.а. Жогорку Кеңештин 

депутаттары «партиялык тизмелер» улуттук тутуму аркылуу шайланат.  

 

Аялдар менен азчылыктардын катышуусу: Аялдардын же азчылыктардын өкүлдөрүнүн 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 19 

2019-жыл боюнча дүйнө өлкөлөрүндөгү адам укуктарына байланышкан абал жөнүндө баяндамалар  

АКШ Мамлекеттик департаменти •  

Демократия, адам укуктары жана эмгек маселелери боюнча бюро  

 

 

саясий процесстерге катышуусуна эч кандай чектөөлөр жок жана алар иш жүзүндө бул 

процесстерге катышкан. Шайлоо кодекси партиялык тизмелерде эркек да, аял да 

талапкерлердин болушун, ошондой эле партиялык тизмеде бир жыныстагы талапкерлердин 

саны 70 пайыздан ашуун болбошун талап кылат. Добуш берүүдөн кийин партиялардын 

лидерлери тизмелерге такай өзгөртүүлөрдү киргизип, көбүнчө аялдардын 

кызыкчылыктарына зыян келтирилген. Шайлоо жөнүндө мыйзамдарга 2017-жылы 

киргизилген түзөтүүлөргө ылайык, өз мандатынан баш тарткан депутаттардын ордуна ошол 

эле жыныстагы депутаттар келе турган болду. Аялдар парламенттеги орундардын 10 

пайызынан азын гана ээлеген.  

 

Мыйзамга ылайык, аялдар бийликтин бардык бутактарында кызмат ээлеши керек жана 

бийликтин мамлекеттик жана жергиликтүү органдарындагы кызматкерлердин 30 пайызынан 

кем эмес санын түзүүгө тийиш. Мыйзамда алар ээлеши керек болгон кызматтардын деңгээли 

аныкталган эмес.  

 

4-бөлүк. Коррупция жана өкмөттө айкындуулуктун жетишсиздиги  

 

Мыйзам коррупция боюнча соттолгон мамлекеттик кызмат адамдарына жазык 

жоопкерчилигин караганы менен өкмөт бул мыйзамды жетиштүү деңгээлде натыйжалуу 

колдоно алган эмес, мындан улам кызматтагы адамдар көп учурларда коррупциялык иш -

аракеттерге аралашканы үчүн жазасыз калып келген. Бир жыл ичинде жарандык коом жана 

ЖМК тарабынан өкмөттөгү коррупция жөнүндө көптөгөн кабарлар келип түшкөн. 

Трансперенси Интернешнл уюмунун маалыматы боюнча, мамлекеттик кызматкерлердин 

катышуусундагы коррупциялык иш-аракеттер жөнүндө маалыматтарды иликтөө жана 

мыйзам боюнча куугунтуктоо тандалма мүнөздө өткөрүлгөндөй таасир калтырат. 

Иликтөөдөн жана соттук куугунтуктоодон четте калуу үчүн пара берүү укук коргоо 

ишмердигинин бардык деңгээлиндеги олуттуу көйгөйгө айланган. Укук коргоо 

органдарынын кызматкерлери, өзгөчө өлкөнүн түштүк райондорундагылар, жарандардан 

пара алуу каражаты катары өзүм билемдик менен камакка алууну, кыйноолорду жана жазык 

жообуна тартам деп коркутууларды көп колдонушкан (1.d. бөлүгүн карагыла).  

 

Коррупция: Коррупциялык актыларды иликтөөгө расмий укуктуу болгон жападан-жалгыз 

өкмөттүк орган – УКМКнын Коррупцияга каршы кызматы болуп саналат. Аталган кызмат 

көз карандысыз мамлекеттик орган эмес, анын бюджети УКМКнын оперативдүү 

бюджетинин бир бөлүгү болуп саналат. Кызматтын жарандык коом менен кызматташуусу 

чектелген. Финансы полициясы деп аталган Экономикалык кылмыштар менен күрөшүү 

боюнча мамлекеттик кызмат айрым учурларда коррупциялык кылмыштарды камтыган 

каржылык кылмыштарды иликтөө менен алектенет.   

 

9-августта өкмөт мурдагы президент Атамбаевге Бишкек ЖЭБин модернизациялоого 

байланыштуу болжолдонгон коррупция жана атайылап башка адамга таризделген мүлккө ээ 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 20 

2019-жыл боюнча дүйнө өлкөлөрүндөгү адам укуктарына байланышкан абал жөнүндө баяндамалар  

АКШ Мамлекеттик департаменти •  

Демократия, адам укуктары жана эмгек маселелери боюнча бюро  

 

 

болуу боюнча айып таккан. Камакка алынганга чейин Атамбаев бийликке өзүнүн бир катар 

кылмыш иштерге катышуусу боюнча сурак берүүдөн баш тарткан. Атамбаев УКМК 

кызматкерлери тарабынан анын резиденциясында жасалган рейд менен штурмдун 

жүрүшүндө камакка алынган. Бул иш-аракеттердин натыйжасында атайын багыттагы 

күчтөрдүн офицери курман болгон жана 170-тен ашуун адам жараат алган. Өкмөт рейдден 

кийин Атамбаевди бийлик өкүлдөрүнө карата күч колдонду, массалык баш-аламандык 

уюштурду, адамдарды барымтага алды деп айыптады.  

 

2018-жылы ЖЭБун реконструкциялоого байланыштуу бир нече көрүнүктүү саясий 

ишмерлер, анын ичинде эки мурдагы премьер-министр, Бишкек шаарынын мэри жана 

Мамлекеттик бажы кызматынын башчысы камакка алынгандан кийин Атамбаев камакка 

алынган. 6-декабрда Бишкектин Свердлов райондук соту мурунку премьер-министрлер 

Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдиевди коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык 

менен пайдаланганы үчүн 15 жана 7,5 жылга түрмөгө кести. Айыптоочу тараптын 

айтымында, Исаков менен Сатыбалдиев объектини модернизациялоо боюнча сунуш 

техникалык жана технологиялык кемчиликтеринен улам Кыргыз Республикасынын 

кызыкчылыктарына карама-каршы келе тургандыгын билишкен. Атамбаевдин айрым 

тарапташтары мурунку эки премьер-министр мурунку президент менен болгон 

байланыштары үчүн соттук куугунтукка алынып жатат деп айтышкан.  

 

Каржылык маалыматты ачыктоо: Мыйзам бардык мамлекеттик кызмат адамдарын 

өздөрүнүн кирешелери менен активдери туурасындагы маалыматты жарыялоого 

милдеттендирет. Мамлекеттик кадр кызматы бул маалыматтын жарыяланышы үчүн жооптуу 

болуп саналат. Зарыл болгон маалыматты бербеген мамлекеттик кызмат адамдары иштен 

бошотулушу мүмкүн, бирок бул жаза дайыма эле колдонула бербейт.  

 

5-бөлүк. Бийликтин адам укуктарынын бузулушу жөнүндө эл аралык жана бейөкмөт 

уюмдардын иликтөөлөрүнө болгон мамилеси 

 

Мамлекеттеги кызмат адамдары айрым учурларда алар менен кызматташуудан баш тартып, 

алардын пикирине кулак салбай койгону менен өлкөдө көп сандаган улуттук жана эл аралык 

укук коргоочу уюмдар активдүү иш алпарышкан.  

 

Өкмөттүн иш-аракеттери кээ бир учурларда бейөкмөт уюмдарга эркин иштөөгө жолтоо 

болду.  

 

Бириккен Улуттар Уюму же башка эл аралык органдар: Өкмөт өлкөдөгү адам укуктарынын 

бузулушун иликтөө же адам укуктарына байланышкан абалга мониторинг кылуу үчүн 

Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка уюмдардын, анын ичинде ЕККУнун, ККЭКтин, 

Норвегия Хельсинки комитетинин жана Миграция боюнча эл аралык уюмдун (МЭУ)  

өкүлдөрүнүн келишине уруксат берген. Өкмөт эл аралык органдарга камак жайларына 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 21 

2019-жыл боюнча дүйнө өлкөлөрүндөгү адам укуктарына байланышкан абал жөнүндө баяндамалар  

АКШ Мамлекеттик департаменти •  

Демократия, адам укуктары жана эмгек маселелери боюнча бюро  

 

 

барууга, жарандык коомдун активисттерине, кармалган адамдарга, ошондой эле 

мамлекеттик кызматтагы адамдарга тоскоолдуксуз жолугууга мүмкүндүк берген.  

  

Адам укуктары боюнча мамлекеттик органдар: Акыйкатчы институту (Омбудсмен) жеке 

адамдардын жана бейөкмөт уюмдарынын атынан көз карандысыз адам укуктарын коргоочу 

катары чыгып, соттук кайра кароо үчүн иштерди сунуштоого ыйгарым укуктарга ээ болуп 

саналат. Байкоочулар белгилегендей, коопсуздук органдары өздөрүн жазадан тышкары 

сезип, жарандарга карата көз карандысыз иш-аракеттерди жасоого мүмкүнчүлүгү болушу 

Акыйкатчыга берилген даттануулардын саны менен түрлөрүн чектеген фактор катары 

кызмат кылат.  

 

Акыйкатчы институтунун ишмердигинин бир бөлүгү адам укуктарынын бузулушу жөнүндө 

даттанууларды алууга жана аларды тийиштүү органдарга иликтөө жүргүзүү үчүн жөнөтүүгө 

байланышканына карабастан, ички да, эл аралык да байкоочулар анын ишинин 

натыйжалуулугу менен саясий көз карандысыздыгына шеги бар экендигин белгилешет.  

 

6-бөлүк. Коомдо укугун басмырлоо, кысымга алуу жана адамдарды сатуу   

 

Аялдар  

 

Зордуктоо жана үй-бүлөлүк зомбулук: Зордуктоо, анын ичинде жубайынын зордуктоосу 

мыйзамсыз болуп саналат. Буга чейинки жылдардагыдай эле, өкмөт бул мыйзамдын 

натыйжалуу сакталышын камсыздай алган жок. Зордуктоолордун курмандыктары зордуктоо 

фактысы же сексуалдык тийишүүлөр тууралуу милицияга же БӨУга кабарлашкан эмес. 

Сексуалдык зомбулук үчүн айыптоочу өкүм чыгарылган учурда үч жылдан сегиз жылга 

чейин түрмөгө отургузуу түрүндө жаза чегерилет. Прокурорлор зордуктоо жөнүндө ишти 

сейрек учурларда гана сотко өткөрүп беришкен. Милиция кызматкерлери, жалпысынан, 

жубайынын зордуктоосун жазык кылмышы катары эмес, административдик кылмыш катары 

санашкан.  

  

Мыйзам үй-бүлөлүк зомбулук менен жубайынын зордуктоосуна түздөн-түз тыюу салганы 

менен аялдарга жана кыздарга карата зомбулук мурдагыдай эле олуттуу көйгөй болуп 

саналат, ал эми мындай фактылардын саны кыйла азайтылып көрсөтүлөт. Үй-бүлөлүк 

зомбулук актыларын ишке ашыргандыгы үчүн айып салуудан баштап 15 жылга эркинен 

ажыратууга чейинки жаза чегерилет. Зомбулук/ырайымсыз мамиле өлүмгө алып келген 

учурда 15 жылга чейин түрмөгө отургузуу жазасы колдонулат. Май айында Хьюман Райтс 

Вотч кыздарга карата зомбулукту болтурбай коюуга жана күнөөлүүлөрдү жазалоого алы 

жетпегендиги үчүн өкмөттү сынга алган. 2017-жылы Ички иштер министрлиги үй-бүлөдө 

зомбулук катталган учурлардын саны 7000-ден ашкандыгын кабарлаган. 2018-жылы бул сан 

14 пайызга жогорулап, болжол менен 8000 учурга жеткен. Аялдар демократиялык лигасынын 

маалыматы боюнча, 2018-жылы үй-бүлөлүк зомбулукка күнөөлүү болгон адамдар тарабынан 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 22 

2019-жыл боюнча дүйнө өлкөлөрүндөгү адам укуктарына байланышкан абал жөнүндө баяндамалар  

АКШ Мамлекеттик департаменти •  

Демократия, адам укуктары жана эмгек маселелери боюнча бюро  

 

 

62 аял өлтүрүлүп, 288 аял жарадар болгон. Хьюман Райтс Вотч кабарлагандай, ушул жылдын 

алгачкы үч айында милиция 2 701 күнүмдүк жашоодогу зомбулук фактысын каттаган, бирок 

канчасы жараат алгандыгы же өлгөндүгү тууралуу маалымат берилген эмес. Прокурорлор 

2018-жылы сотко өткөрүлгөн үй-бүлөлүк зомбулук жөнүндө көпчүлүк иштерди 

административдик укук бузуулар же жеңилирээк жазага алып келген мисдиминорлор катары 

классификациялашкан. Муну менен бирге эле январь айында кайрадан каралып чыккан 

Жоруктар жөнүндө кодекс өзүнө үй-бүлөлүк зомбулук үчүн жазык кылмышын караган 

жобону камтыйт.  

 

Көпчүлүк аялдар өздөрү дуушар болгон кылмыштар жөнүндө аларга болгон психология лык 

басымдан, экономикалык көз карандылыктан, маданий каада-салттан, стигмадан чочулоодон 

жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин көңүл коштугунан улам кабарлашпайт. 

Жарандык коомдун жана ЖМКнын өкүлдөрүнөн да зомбулук жөнүндө билдирген аялдарга 

карата алардын жубайлары тарабынан өч алуу аракеттери болгондугу жөнүндө маалыматтар 

келип түшкөн. Өкмөт Бишкек шаарындагы үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарына 

башпаанек камсыздаган «Сезим» борборуна имарат бөлүп берип, чыгымдарын төлөп берген. 

Эл аралык БӨУ жана уюмдар өлкөдөгү башка башпаанек жайларын каржылоого 

көмөктөшкөн. Мындай каржылоого карабастан, Хьюман Райтс Вотч сыяктуу бейөкмөт 

уюмдары өкмөттүн бул көйгөйдү чечүүгө ыктуулугунан күмөн санашат.  

 

Башка зыяндуу салттуу практикалар: Буга мыйзам тарабынан тыюу салынганы менен аялдар 

менен кыздарды мажбурлап никеге тургузуу максатында ала качуу практикасы улантылууда. 

Бириккен Улуттар Уюмунун берген баасына караганда, 2018-жылы ала качуу жолу менен 24 

жашка чейинки кыздардын 13,8 пайызы никеге турууга мажбурланган. Ала качып келген 

колуктулары менен никеге турган эркектердин жубайларына начар мамиле жасашы, алардын 

билим алуу менен иштөө мүмкүнчүлүгүн чектеп коюу ыктымалдыгы жогору болуп саналат. 

Мындай практиканын терс кесепеттери ала качуу жолу менен турмушка чыккан 

колуктулардын балдарына да кедергисин тийгизет. Байкоочулар кабарлагандай, расмий 

катталбаган жана диний нике кыюу менен чектелген никелер эрте никеге тургузуунун, көп 

аял алуунун жана ала качуунун саны көбөйүшүнө алып келет. Ал ошондой эле мындай 

никелер жөнүндө маалыматтын болушуна да таасирин тийгизет. Ички иштер министрлиги 

акыркы беш жыл ичинде 895 адам укук коргоо органдарына кыз ала качууга байланыштуу 

арыз менен кайрылгандыгын маалымдаган. 727 факты боюнча курмандыктар мыйзам 

бузуучуларга каршы кылмыш ишин козгоо жөнүндө арыз жазган эмес. Милиция менен 

прокуратура 168 иш боюнча кылмыш иликтөөсүн жүргүзгөн.  

 

Ала качуунун айрым курмандыктары коргоочу ордерлерин алуу үчүн жергиликтүү 

милицияга кайрылганы менен бийлик көп учурда бул талаптарды жетиштүү деңгээлде катуу 

карманган эмес. БӨУ прокурорлор кыз ала качкан мыйзам бузуучуларды сейрек учурларда 

гана жазык куугунтуктоосуна алып жаткандыгын кабарлап турушту. Апрель айында күчүнө 

кирген Жазык кодексинин жоболорунда кыз ала качкандыгы үчүн 10 жылга эркинен 
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ажыратуу жана 210 миң сом (3 миң АКШ доллары) өлчөмүндө айып салуу түрүндө жаза 

каралган.  

 

Октябрда жергиликтүү пресса Таласта 16 жаштагы кызды ала качуунун видеосун 

жарыялаган. Прессада кабарлангандай, видеодогу кызды 35 жаштагы эркекке турмушка 

чыгууга мажбурлашкан. Видео социалдык түйүндөргө тарап кетип, жергиликтүү ЖМКга 

жарыялангандан кийин Таластын укук коргоо органдары бул ишти иликтей баштаган. 

 

Сексуалдык куугунтуктоолор: Мыйзамда дене-бойлук сексуалдык зомбулукка тыюу 

салынганы менен сөз түрүндөгү сексуалдык тийишүүгө бөгөт койгон жоболор жок. Укук 

коргоо органдары бул мыйзамдардын сакталышын камсыздоо боюнча активдүү чараларды 

көргөн эмес. ЖМКнын маалыматы боюнча, сексуалдык тийишүүлөр иш ордуларында жана 

коомдук транспортто кеңири таралган.  

 

Калктын санын мажбурлап жөнгө салуу: Мажбурлап бойдон алдыруу же мажбурлап 

стерилизациялоо жөнүндө маалыматтар жок.    

 

Басмырлоо: Мыйзамда эркектер менен аялдар үчүн теңдеш укуктук макам жана укуктар 

болушу каралган, бирок мыйзамдын талаптары тийиштүү деңгээлде сакталбагандыктан, 

аялдарга карата басмырлоо дале сакталууда. 

Буга чейинки жылдардагыдай эле, аялдардын көйгөйлөрү менен алектенген БӨУлөрдүн 

маалыматтарына караганда, аялдардын эркектерге салыштырмалуу ден-соолугу начарыраак 

болот, алар зомбулукка көбүрөөк дуушар болушат, үйдөн тышкары жерлерде иштөөгө, өз 

кирешесине өзү ээлик кылууга мүмкүнчүлүгү азыраак болот.  

  

Балдар  

 

Төрөлүүнү каттоо: Мыйзамда өлкөдө төрөлгөн ар бир бала туулгандыгы жөнүндө күбөлүк 

алууга, жергиликтүү органдарда катталууга жана жарандык алууга укугу бар экендиги 

каралганы менен айрым балдардын жарандыгы жок болуп саналат  (2.d. бөлүгүн карагыла). 

Башка өлкөгө көчүп барып, ал жактын жарандыгын алган мигрант ата-эненин балдары 

кыргыз жарандыгын алуу үчүн ата-энесинин экөө тең Кыргызстандын жараны болгондугун 

далилдеп бериши керек болот.  

 

Билим берүү: Мыйзамда алгачкы тогуз жыл ичинде же 14-15 жашка чыкканча милдеттүү 

жана акысыз билим алуу мүмкүндүгү болушу каралган. 17 жашка чейин орто билим алуу 

акысыз болуп саналат. Өкмөт бардык окуучулар үчүн акысыз базалык билим алууну камсыз 

кылган эмес. Жашаган жери боюнча каттоо тутуму качкындардын, мигранттардын же 

жарандыгы жок адамдардын балдарына социалдык кызмат көрсөтүү, анын ичинде билим 

берүү жеткиликтүү болушун чектеп койду. Балдарын мамлекеттик мектептерге жөнөткөн үй-
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бүлөлөр көп учурларда оорчулук жараткан жана мыйзамсыз административдик төлөмдөрдү 

төлөшкөн.  

 

Балдарга ырайымсыз мамиле кылуу: Өлкөдө балдарга ырайымсыз мамиле кылууга 

байланышкан атайын мыйзам кабыл алынган эмес. Балдар жөнүндө кодекс ар кандай 

мамлекеттик мекемелердин балдардын укуктарын камсыздоо жана коргоо жаатындагы 

ролун жөнгө салат. БӨУ менен БУУнун баяндамаларына караганда, балдарга ырайымсыз 

мамиле кылуу, анын ичинде уруп-сабоо, балдар эмгеги жана жаш балдар менен кыздарды 

коммерциялык сексуалдык эксплуатациялоо мурдагыдай эле орун алып келген. Улуттук 

статистикалык комитеттин маалыматына караганда, 277 000ден ашуун бала Россияга жана 

башка өлкөлөргө эмгек миграциясына кеткенине байланыштуу ата-энесинин камкордугусуз 

калган. Балдарды коргоо лигасы мигранттардын туугандарынын камкордугуна калтырылган 

балдарга карата зомбулук жасалган учурлар аз эмес болуп жаткандыгын билдирген.   

 

Эрте жана мажбурлап никеге тургузуу: 16 жана 17 жаштагы балдар жергиликтүү бийликтин 

макулдугу менен мыйзамдуу никеге турса болот, бирок мыйзам кандай жагдай болбосун 16 

жашка чейин жарандык никеге турууга тыюу салат. Колуктуну ала качуу практикасына 

мыйзам аркылуу тыюу салынганы менен бул көрүнүш мурдагыдай эле орун алып келген 

(караңыз: 6-бөлүк, аялдар). Жашы жете элек колуктуларды ала качкан учурлардын бардыгы 

эле расмий каттоодон өткөрүлө бербейт. 

 

ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча, 2018-жылы турмушка чыккан 20 жаштан 49 жашка 

чейинки аялдардын 12,7 пайызы 18 жашка чыга элек куракта никеге турушкан. 2016-жылдын 

мыйзамында жашы жете электердин катышуусундагы нике кыюу үчүн кылмыш 

жоопкерчилиги каралган, антсе да прокурорлор жашы жете электердин катышуусу менен 

нике кыюуга байланыштуу кылмыш иштерин козгогон эмес.  

 

Балдарды сексуалдык эксплуатациялоо: Мыйзам балдарды сатууга, балдар сойкулугуна жана 

балдар порнографиясына, ошондой эле балдарга карата башка сексуалдык мүнөздөгү 

кылмыштарга тыюу салат. Мыйзамда адамдарды сатуу жана сойкулукка мажбурлоо үчүн 

кылмыш жоопкерчилиги каралган. Ага ылайык, курмандык жаш бала болсо, күнөөлүү адам 

кылмыш жоопкерчилигине тартылат жана ага 15 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу 

түрүндө жаза чегерилет. Мыйзам ошондой эле кимдир-бирөөнү сойкулукка күч колдонуу же 

күч колдоном деп коркутуу, шантаж, мүлкүн талкалоо же мүлкүнө зыян келтирүү же 

алдамчылык жолу менен аралаштырууну кылмыш катары классификациялайт. Өкмөт 

мыйзамдын сакталышын камсыздоо үчүн чектелүү гана деңгээлде аракет кылган.  

 

Жазык кодекси балдар порнографиясын таратууга жана балдар порнографиясына тиешеси 

бар материалдарды жайылтуу максатында сактоого тыюу салат. Мыйзамда балдар 

порнографиясына конкреттүү аныктама берилген эмес, ал эми Жазык кодексинде  

компьютерлерди колдонуу, интернет же жөн гана балдар порнографиясына тиешеси бар 
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материалдарга ээлик кылуу/сактоо аркылуу балдар порнографиясына жетүү үчүн толук 

кылмыш жоопкерчилиги каралган эмес.  

 

ЮНИСЕФ менен жергиликтүү байкоочулардын маалыматына караганда, Бишкекте 18 

жашка чейинки балдар сойкулукка тартылган. Так саны анык белгилүү болбогону менен 

милиция балдар сойкулугунун типтүү учурлары, эреже катары, айыл жергесинен Бишкекке 

билим алуу максатында келген же жагымсыз үй-бүлөлүк жагдайдан качып кетүүгө умтулган 

кыздарга байланыштуу боло тургандыгын билдирген. Баш калаага келгенден кийин 

каражатка байланышкан кыйынчылыктардан улам алар сексуалдык максатта адамдарды 

сатуунун курмандыктарына айланышат. БӨУ менен эл аралык уюмдардын өкүлдөрү укук 

коргоо органдарынын кызматкерлеринин адамдарга сатууга тиешеси бар экендигин жана 

алар иштерди жаап коюу үчүн пара алып, адамдарды сатууга шектелгендерге рейд өткөрүлө 

турган убакытты алдын ала кабарлап, алардын жазадан качып кетүүсүнө шарт түзүп, 

курмандыктарга ишти жабуу үчүн акы сунуштаган учурлар болгондугун белгилешкен. 

Айтылган сөздөргө караганда, милиция кызматкерлери сексуалдык эксплуатация 

максатында адамдарды сатуунун курмандыктары болгон балдарды коркутуп-үркүтүп, 

опузалап, зордукташкан. Маалыматтарга таянсак, өкмөт мамлекеттик кызматкерлердин 

адамдарды сатууга байланышкан кылмыштарга катыштыгы боюнча билдирүүлөрдү 

иликтеген эмес. Жазык кодексине ылайык, 18 жаштагы жана андан улуу адамдарга 16 

жаштан кичүү адамдар менен сексуалдык мамиле түзүүгө тыюу салынган.  

 

Которулуп жүргөн балдар: Буга чейинки жылдардагыдай эле, ата-энелеринин каражаты 

жетишсиз болгондуктан улам балдарынан баш тарткан учурлар жөнүндө көп кабар түшкөн. 

Балдардын көпчүлүгү балдар мекемелеринде, асырап алган үй-бүлөлөрдө же көчөдө 

жашоого мажбур болушкан. Кароосуз калган балдардын болжол менен 80% ички 

мигранттардын үй-бүлөсүнөн чыккан. Кароосуз калган балдар билим алууга жана 

медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жетүүдө кыйынчылыктарга дуушар болушкан. 

Милиция кызматкерлери кароосуз калган балдарды кармап, үйү кайда экенин билишсе, 

үйлөрүнө жөнөтүп, ал эми үйү жок болсо, реабилитациялоочу борборлорго же балдар 

үйлөрүнө тапшырып турушкан.   

 

Атайын балдар мекемелерине жайгаштырылган балдар: Мамлекеттик балдар үйлөрү жана 

асырап алуучу үй-бүлөлөр жетиштүү ресурстары болбогондуктан улам көп учурларда 

тийиштүү кам көрүүнү камсыздай алышкан эмес. Айрым учурларда бул улуу курактагы 

балдардын эч кандай психиатриялык мандеми жок эле психиатриялык мекемелерге 

жайгаштырылышына алып келген. 2018-жылдын августунда Акыйкатчынын кеңсеси 

өлкөдөгү жападан-жалгыз балдарга кам көрүү борборун жаап салууга чакырган, бирок 

сентябрь айынын башында борбор дале жабылган эмес. Акыйкатчы кам көрүү борборунда 

жашы жете электердин билим алууга жана медициналык тейлөөгө болгон укуктары 

сакталбай жаткандыгын кабарлаган. 
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Балдарды эл аралык деңгээлде уурдоо: Өлкө 1980-жылдагы Балдарды эл аралык деңгээлде 

уурдоонун жарандык-укуктук аспектилери жөнүндө Гаага конвенциясынын катышуучусу 

болуп саналат. Төмөнкү шилтеме боюнча АКШ Мамлекеттик департаментинин Балдарды 

ата-энелеринин эл аралык уурдап кетүүсү жөнүндө жылына берилүүчү отчетун караңыз:  

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-  

Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html. 

 

Антисемитизм  

Өлкөдө болжол менен 460-ка жакын еврей улутундагы адам жашайт. Антисемиттик 

мүнөздөгү актылар жасалгандыгы тууралуу маалыматтар келип түшкөн эмес.  

 

Адамдарды сатуу  

 

АКШ Мамлекеттик департаментинин Адамдарды сатуу боюнча баяндамасын караңыз: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

 

Майыптыгы бар адамдар 

 

Мыйзам дене-бойлук, сенсордук, интеллектуалдык жана акыл-эстик мандеми бар адамдарга 

карата басмырлоо болушуна тыюу салат. Мыйзамда имараттар майыптыгы бар адамдар үчүн 

жеткиликтүү болушун камсыздоо каралган, андан тышкары, аларга коомдук транспорт 

менен токтотмо жайлар жеткиликтүү болушун талап кылат, көрүүсү менен угуусу начар 

болгон адамдар үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарынын жеткиликтүү болушун 

камсыздоо максатында субсидиялар берилишине жана турак-жай куруу үчүн акысыз жер 

тилкелери менен камсыздоого уруксат берет. Өкмөт, жалпысынан, бул мыйзамдын тийиштүү 

түрдө аткарылышын камсыздабагандыктан, басмырлоо сакталып келген. Андан тышкары, 

майыптыгы бар адамдар көп учурларда жумушка орношуу мезгилинде коомдо майыптыкка 

карата терс мамиле болушунан жана калк ичинде жумушсуздуктун бийик деңгээлинен улам 

кыйынчылыктарга дуушар болуп турган.  

 

Мамлекеттик ресурстардын жетишсиздиги майыптыгы бар адамдардын тийиштүү билим 

алуусун кыйындатты. Майыптыгы бар балдардын билим алууга укугу бар экендигине 

карабастан, Майып балдардын ата-энелеринин ассоциациясы мектептер көп учурларда 

аларды кабыл алуудан баш тартып жатышкандыгын билдирген. Өкмөт психикалык мандеми 

же дене-бойлук майыптыгы бар балдар үчүн мектепке керектүү буюм-тайымдар жана окуу 

китептери менен камсыздоо боюнча программаларды каржылаган. Ал эми Майып балдардын 

ата-энелеринин ассоциациясы Билим берүү жана илим министрлигинин майыптыгы бар 

адамдар үчүн инклюзивдүү билим берүүнү колдоо аркылуу жагдайды жакшыртууга 

багытталган иш-аракеттери тууралуу кабарлаган.  

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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ЮНИСЕФтин маалыматына караганда, өкмөт менен үй-бүлөлөр атайылаштырылган 

мекемелерге майыптыгы бар балдардын үчтөн бир бөлүгүн жайгаштырышкан. Буга чейинки 

жылдардагыдай эле психиатриялык ооруканалардагы шарттар, эң башкысы - жетишсиз 

каржылоодон улам жашоо-турмуштун белгиленген стандарттарына шайкеш келген эмес.  

 

Бийлик психикалык мандеми бар балдарды башка балдар менен интеграциялоонун ордуна 

адатта психиатриялык ооруканага жайгаштырып турушкан. Өкмөт менен үй-бүлөлөр айрым 

адамдарды, анын ичинде жашы жогору болгондуктан улам балдар үйүндө калууга мүмкүн 

эмес болгон жана психикалык мандеми жок балдарды мындай мекемелерге алардын эркине 

каршы жайгаштырып койгон учурлар бар.   

 

БП психиатриялык мандеми бар адамдардын укуктарын коргоо үчүн жооптуу болуп саналат. 

Жергиликтүү БӨУ юристтеринин маалыматына караганда, БП кызматкерлеринин тийиштүү 

даярдыгы болгон эмес, алардын бул укуктарды коргоо жөнүндө аз эле маалыматы болгон 

жана майыптыгы бар адамдарга натыйжалуу жардам бере алышкан эмес. Судьялардын 

көпчүлүгү мындай адамдарды психиатриялык ооруканаларга жайгаштыруу канчалык 

деңгээлде максатка ылайык экендиги туурасында чечим кабыл алуу үчүн тийиштүү 

тажрыйбага жана даярдыкка ээ эмес болгон, ал эми бийлик айрым адамдарды 

атайылаштырылган мекемелерге алардын эркине каршы жайгаштырган.  

 

Байкоочулар белгилегендей, бийлик майыптыгы бар адамдарга атайын квоталарды (болжол 

менен жумушчу орундардын 5 пайызын) берүү боюнча иш берүүчүлөр үчүн талаптарды 

бекиткен 2008-жылдагы мыйзамды аткарган жок.  

 

Улуттук/расалык/этникалык азчылыктар 

 

Өлкөнүн калкынын 15 пайызын түзгөн этникалык өзбектер менен этникалык кыргыздардын 

ортосундагы чыңалуу өзгөчө өзбектер жергиликтүү калктын дээрлик жарымын түзгөн Ош 

облусунда мурдагыдай эле көйгөй боюнча калууда. Этникалык өзбектерге карата бизнестеги 

жана өкмөттүк түзүмдөрдөгү басмырлоо, ошондой эле куугунтуктоолор жана өзүм билемдик 

менен камакка алуулар жөнүндө кабарлар ушул чыңалуу бар экендигин далилдеп турушат. 

Этникалык өзбектер кеңири масштабдагы мамлекеттик программалар жана өзбектер көп 

отурукташкан райондордогу жолдордун курулушу коомдук пикирди эске албастан ишке 

ашырылып, көнүмүш жашоо тартибин өзгөртүп, үйлөрдү бузуп салууга алып келип 

тургандыгын айтышкан. Ошондой эле, Хьюман Райтс Вотч маалыматына караганда, 2016-

жылдагы Жогорку соттун практикасын изилдөө 299-беренеге ылайык террорчулук жана 

экстремизм үчүн кылмыш жообуна тартылган шектүүлөрдүн көпчүлүгү өлкөнүн түштүгүндө 

жашаган этникалык өзбектер болгондугун көрсөткөн.  
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Сексуалдык багыты жана гендердик иденттүүлүгү белгиси боюнча зомбулук, 

басмырлоо актылары жана зомбулуктун башка түрлөрү  

 

Өлкөдө бир жыныстагы улуу курактагы адамдардын ортосунда өз ара макулдук боюнча 

жыныстык катнаш болушу же ЛГБТИ жамаатын колдогон пикири үчүн жазык 

жоопкерчилиги каралган эмес. Сексуалдык багыты же гендердик иденттүүлүгү баарына 

маалым болуп калган ЛГБТИ мүчөлөрү дене-бойлук жана вербалдык зомбулукка, ишинен 

ажырап калуу ыктымалдыгына, милиция жана башка бийлик органдарынын жагымсыз көңүл 

буруусуна дуушар болуп турушкан. Түрмөлөрдүн кызматкерлери жана камактагылар 

камалган гомосекуалисттерди көп учурларда ачык эле куугунтукташкан. Ошондой эле 

лесбиянкалар менен бисексуал аялдарды мажбурлап эркектер менен никеге тургузган 

учурлар да бар. «Лабрис» коомдук фонду гомосексуалдык багытынан «айыктыруу» 

максатында лесбиянкаларды «оңдоо үчүн зордуктоо» практикасы уланып келе жаткандыгын 

белгилеген. ЛГБТИ бейөкмөт уюмдары коопсуздук органдары тарабынан алардын 

кызматкерлерин такай куугунтуктоо, көзөмөлдөө орун алып келе жаткандыгын айтышкан.  

 

2014-жылы Хьюман Райтс Вотч ЛГБТИ жамаатынын 40 өкүлү менен болгон интервьюга 

негизделген отчетту жарыялап, анда акча талап кылуу, уруп-согуу жана сексуалдык 

зомбулук учурлары жөнүндө сөз болгон. Баяндамада гомосексуалисттер көп барган сейил 

бактар менен барлардын жанында кайгуулда жүргөн милиция кызматкерлери алар пара 

бербесе, «гомосексуалист экендигин үй-бүлөсүнө айтабыз же камап коебуз, зомбулук 

көрсөтөбүз» деп коркутушкан. ЛГБТИ жамаатынын өкүлдөрүнүн айтымында, мындай 

практиканы колдонуу бир жыл бою уланган. Өлкөнүн түштүгүндөгү бейөкмөт уюмдар 

мындан да олуттуураак коркунуч туурасында билдиришкен. Бир жыл ичинде ЛГБТИ 

өкүлдөрү бийлик онлайн-чаттар менен таанышуу сайттарына интернеттин жардамы менен 

өзүнө гомосексуалдык мамилелер үчүн өнөктөш издегендерди таап, аларды шантаж кылып 

же жазалоо үчүн көз салып тургандыгын айтышкан.  

 

8-мартта ЛГБТИ топтору Бишкектеги Эл аралык аялдар күнүнө арналган жүрүшкө 

катышкан. Жүрүш аяктагандан кийин ЛГБТИ тобунун катышуучулары социалдык 

түйүндөрдө аларды «өлтүрүп кетебиз» деген коркутуулар болгондугун кабарлашкан. Андан 

тышкары, парламентарийлердин бири социалдык түйүндү гомосексуалисттерди уруп-

сабоого чакыруу үчүн колдонуп, булардын сексуалдык багыты кыргыз салтына карама-

каршы келет деп билдирген. Эки ири ЛГБТИ бейөкмөт уюму кызматкерлерине карата 

коркутуулар болгондон кийин өз кеңселерин бир нече жумага жабууга мажбур болушкан.  

 

1-майда «Кырк-Чоро» улуттук кыймылынын мүчөлөрү феминисттер менен ЛГБТИ 

жамааттын мүчөлөрүнөн турган «8/365» кыймылынын өкүлдөрүнө эки ирет кол салышкан. 

Аталган кыймылдын активисттеринин айтымында, биринчи кол салуу «8/365» кыймылынын 

мүчөлөрү Бишкек шаарынын стадионунда пикник уюштуруп жүргөн убагында болгон. Алар 

«Кырк-Чоро» кыймылынын 10-12 мүчөсү «8/365» кыймылынын өкүлдөрүнө карата 
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зомбулук кылабыз деп коркутушканын айтышкан. Экинчи кол салуу «8/365» кыймылынын 

мүчөлөрү стадиондон кетип, Бишкектеги Жеңиш сейил багына жөнөгөн учурда болгон. 

Сейил бакка келгенден кийин «Кырк-Чоронун» өкүлдөрү «8/365» кыймылынын 

активисттерине жумуртка ыргытышкан. «Кырк-Чоро» уюмуна карата арыздануулар 

болгонуна карабастан, эки учурда тең милиция кызматкерлери бул жагдайга кийлигишүүдөн 

баш тарткан. «Кырк-Чоро» кыймылынын лидери Замирбек Көчөрбаев «мыйзам менен ишим 

жок» деп, кийин деле ЛГБТИ активисттерине карата зомбулук колдонууга даяр экендигин 

билдирген.  

 

АИВ/ЖИКСна чалдыккан адамдарды социалдык стигматизациялоо   

 

Мыйзам АИВ/ЖИКСна кабылган адамдарды басмырлоодон жана стигматизацияда н 

коргогону менен, ЮНЭЙДС маалыматы боюнча, АИВ менен жашаган адамдар мурдагыдай 

эле бийик деңгээлдеги басмырлоо менен стигматизацияга дуушар болууда. 2015-жылы 

«стигматизация индексинин» жардамы менен алынган маалыматтарга караганда, АИВ-

инфекциясына кабылгандар коркууга же сөз менен ар-намысына шек келтирилишине , 

кысымга жана коркутууларга дуушар болуп турушкан, ал эми алардын айрымдары дене-

бойлук зомбулук жана кол салуулар тууралуу кабарлашкан. Жарандык коом АИВ/ЖИКС 

макамын социалдык стигматизациялоо мындай адамдар менен ЛГБТИ жамаатына тийиштүү 

болгон адамдарга турак-жайлар жеткиликтүү болбошуна жана алардын иштен чыгып 

калышына алып келген. ЛГБТИ жамаатын коргогон «Кыргыз Индиго» АК жакында гана 

өткөргөн изилдөөсү көрсөткөндөй, эркек-гомосексуалист жана бисексуалдардын 70 пайызы 

өзүнүн АИВ-макамы туурасында билишкен эмес.  

 

7-бөлүм. Эмгекчилердин укуктары  

 

a. Биригүү эркиндиги жана жамааттык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө болгон укук  

 

Мыйзам эмгекчилерге профсоюздарды түзүүгө жана алардын курамына кирүүгө укук берет. 

Өкмөт бул укуктардын сакталышын натыйжалуу камсыздай алган. Мыйзам профсоюздарга 

өз ишмердигин эч кандай кийлигишүүсүз жүргүзүүгө мүмкүндүк берет  жана аларга 

жамааттык сүйлөшүүлөрдү уюштурууга жана жүргүзүүгө укук берет. Эмгекчилер иш 

таштоолорду уюштура алышат, бирок буга расмий уруксат алынышы керек деген талап иш 

таштоо процессин кыйындатат жана татаалдантат. Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам 

мамлекеттик кызматкерлерге иш таштоолорго чыгууга тыюу салат, бирок бул тыюу 

мугалимдерге жана медициналык кызматкерлерге карата колдонулбайт. Мыйзам иш 

таштагандарга карата жооп катары чаралардын көрүлүшүнө тыюу салбайт.   

 

Маалыматтарга караганда, көптөгөн профсоюздар эмгекчилердин эмес, мамлекеттин 

кызыкчылыктарын көбүрөөк эске алган квази-расмий мекемелер катары иш алпарышкан. 

Профсоюздар федерациясы (ПСФ) өлкөдөгү жападан-жалгыз профсоюз болуп саналат. 
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Өкмөт профсоюздардын милдеттүү түрдө анын курамына кириши жөнүндө талап койгон 

эмес. Эмгек укуктарын коргоочулар бир нече чакан көз карандысыз профсоюздар бар 

экендиги туурасында айтышкан.  

 

Эмгекчилер профсоюз уюмунун катарына кирүү жана профсоюздарды түзүү укугунан 

пайдаланышкан, ал эми профсоюздар жамааттык сүйлөшүүлөрдү уюштурууга жана 

жүргүзүүгө болгон укугун жүзөгө ашырышкан. Профсоюздардын лидерлери, жалпысынан, 

өкмөт менен кызматташкан. Эл аралык байкоочулар профсоюздар өз мүчөлөрүнүн 

кызыкчылыктарын анча жакшы коргой албай жатат деген жыйынтыкка келишкен. Акыркы 

жылдары айрым профсоюздар профсоюздук лидерлердин кызматтан адилетсиз бошоп 

жаткандыгы жана өзүнчө компаниялардын алкагында профсоюздар түзүлүп жаткандыгы 

жөнүндө билдиришкен.   

 

b. Мажбурлоочу же милдеттүү эмгекке тыюу салуу  

Мыйзам мажбулоочу же милдеттүү эмгектин бардык формаларына тыюу салат. Мыйзам 

сексуалдык же эмгектик эксплуатациялоо максатында күч, алдамчылык же мажбурлоону 

колдонууга түздөн-түз тыюу салат жана мындай мыйзам бузуулардын алдын алуу үчүн жаза 

чараларын карайт. Мажбурлоочу эмгекке ошондой эле Эмгек кодексинде жана Балдар 

жөнүндө кодексте тыюу салынган. Өкмөт укуктук тыюуларды толук кандуу эмес деңгээлде 

аткарган, ал эми курмандыктарды идентификациялоо процесси мурдагыдай эле 

тынчсызданууну жаратууда. 

 

2018-жылы балдар эмгегинин жана мажбурланган эмгектин негизинде өндүрүлгөн 

товарлардын тизмесинде айыл чарбасындагы, анын ичинде пахта жана тамеки өстүрүүдө 

балдар эмгегин пайдаланууга негизденген мажбурлоочу эмгек болгон учурлар тууралуу 

кабарланган (7.c. бөлүгүн караңыз). 

 

АКШ Эмгек министрлигинин Балдар жана мажбурланган эмгек аркылуу өндүрүлгөн 

товарлардын тизмесин бул шилтеме боюнча караңыз: 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods жана  Мамлекеттик 

департаменттин Адамдарды сатуу жөнүндө баяндамасын бул шилтемеден көрсө болот: 

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/. 

 

c. Балдар эмгегине тыюу салуу жана ишке орношуу үчүн минималдуу курак   

 

Мыйзамда эмгекке орношуу үчүн эмгек келишимине кол коюу талап кылынбаган же болбосо 

«жеңил» деп саналган, мисалы, гезиттерди сатуу сыяктуу 14 жашка чыккан балдар ата-

энелеринин же камкорчуларынын уруксаты менен алектенсе боло турган иштен тышкаркы 

учурларда минималдуу курак катары 16 жаш белгиленген. Мыйзамда 18 жаштан кичүү 

адамдардын эмгегин түнкү убакта, жер алдында аткарылчу иштерде, оор жана опурталдуу 

шарттарда, мисалы, металлургия, мунай жана газ өнөр жайында, кен казууда жана 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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чалгындоодо, тамак-аш өнөр жайында, көңүл ачуу жана машина куруу индустриясында 

пайдаланууга тыюу салат. 14 жана 15 жаштагы балдар күнүнө 5 сааттан, бирок жумасына 24 

сааттан ашпаган убакыт иштесе болот; 16 жаштан 18 жашка чейинки балдар күнүнө жети 

саатка чейин, бирок жумасына 36 сааттан ашпаган убакыт иштесе болот. Бул мыйзамдар 

майыптыгы бар балдарга да тиешелүү болуп саналат. Мыйзамдын талаптарын бузуу укук 

бузууларды болтурбоо үчүн жетиштүү болгон жазалоо чаралары колдонулушуна алып келет. 

Өкмөттүн аталган мыйзамдарды жетишсиз деңгээлде сакташы жана алардын бузулушу үчүн 

соттук жоопкерчиликке тартуу иши жолго коюлбагандыгы мурдагыдай эле мындай 

көрүнүштөрдү токтотуп туруу факторуна коркунуч туудуруп турат. «Кыргыз 

Республикасындагы иштеп жаткан балдар. 2014-2015-ж.ж. балдардын эмгегин изилдөө» 

изилдөөсүнүн маалыматтарына караганда, балдар эмгеги колдонулган дээрлик бардык 

учурлар айыл чарба секторунда байкалган.  

 

Балдар эмгегинин эң начар формаларын жок кылуу боюнча иш-аракеттердин алкагындагы 

айрым прогресске карабастан, бул маселе көйгөйлүү боюнча калууда. Акыркы 

маалыматтарга караганда, балдар мурдагыдай эле пахта, тамеки, күрүч, картөшкө, кант 

кызылчасын жана буудай өстүрүү боюнча айыл чарба ишмердиги, ошондой эле ири 

мүйүздүү мал жана койлорду багуу менен алектенүүдө. Маалыматтарга караганда, балдар 

өнөр жайда жана кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө да иштешет. Өнөр-жай секторунда балдар 

көмүр казуу, кыш куюу, курулуш, анын ичинде курулуш материалдарын жүктөө жана ташуу, 

металлдан жасалган чатырларды кесүү иштери менен алектенишет. Кызмат көрсөтүү 

чөйрөсүндө балдар базарларда иштеп, анын ичинде товар сатып-ташып, машина жууп, 

ресторан-кафелерде тейлөө иштерин аткарып, көчөлөрдө тилемчилик кылып, бут кийим 

тазалап, ошондой эле үй жумушун жасап, балдарды багып иштешкен. Өлкөдөгү балдар 

эмгегинин эң начар формаларынын мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт: ири мүйүздүү мал 

менен койлорду багуу боюнча мажбурланган эмгек, бул кээде адамдарды сатуунун 

натыйжасы катары чыгат; коммерциялык максатта сексуалдык эксплуатациялоо, бул кээде 

адамдарды сатуунун натыйжасы катары чыгат; адамдарды сатуунун натыйжасы катары 

чыккан мыйзамсыз ишмердик, анын ичинде баңгизаттарды сатуу (7.b. бөлүгүн караңыз). 

 

Башкы прокуратура менен Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик 

инспекция (Экотехинспекция) иш берүүчүлөрдүн Эмгек кодексин сакташына көз салуу үчүн 

жооптуу болуп саналат. Инспекциянын маалыматтарына караганда, инспекторлор эмгек 

мыйзамдары тийиштүү деңгээлде сакталышын камсыздоо максатында балдар эмгегине 

байланышкан эмгек мыйзамдарынын сакталышын көзөмөлдөө үчүн сейрек учурларда гана 

натыйжасыз текшерүүлөрдү жүргүзүп турган. Көпчүлүк балдар үй-бүлөлүк чарбада же өз 

алдынча иштегендиктен, өкмөткө иш процессинде Эмгек кодекси сакталгандыгын же 

сакталбай жаткандыгын аныктоо кыйын болгон.  
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Ошондой эле Эмгек министрлигинин Балдар эмгегинин эң начар формаларына карата 

жыйынтыктары баяндамасын бул шилтеме боюнча караңыз : 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings. 

 

d. Ишке орношуу жана кесип тандоо чөйрөсүндөгү басмырлоо  

 

Мыйзамда ишке орношуу жана кесип тандоо жаатында жынысы, расасы, этностук таандыгы, 

тили, теги, мүлктүк абалы, расмий макамы, жаш курагы, дини жана саясий ынанымдары, 

коомдук уюмдардагы мүчөлүгү боюнча же кесиптик жөндөмдөрүнө тиешелүү болбогон 

башка жагдайлардан улам басмырлоонун болушуна тыюу салынган.  Өкмөт мыйзамдардын 

натыйжалуу аткарылышын камсыздай алган эмес, ал эми жазалоо чаралары мыйзам 

бузуулардын алдын алуу үчүн жетишсиз болгон. Республиканын түштүгүндө жашаган 

этникалык өзбектер да жергиликтүү бийлик органдарындагы лицензия берүү жана бизнести 

каттоо тутумунда басмырлоочу практиканын өкүм сүргөндүгүнө байланыштуу чакан 

бизнести баштоо кыйын деп арызданышкан.  

 

Иш берүүчүлөр, орточо эсеп менен алганда, аялдарга эркектерге караганда азыраак 

өлчөмдөгү айлык акы төлөшкөн. Пенсионерлердин көпчүлүгүн начарлап бараткан 

экономикалык шарттардын алкагында өзгөчө аялуу болуп бараткан топту, негизинен, аялдар 

түзөт. Айыл жергесиндеги аялдарга болгон салттуу мамиле алардын функцияларын жубай 

жана эне ролу менен гана чектеп койгондуктан, бул алардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн 

азайткан. ЛГБТИ жамаатынын мүчөлөрү алар өз сексуалдык багыты тууралуу ачык 

жарыялаган учурда иш ордундагы басмырлоо учурлары жөнүндө маалымдашкан. АИВ-

инфекциясына чалдыккандар ишке алууда жана туруктуу ишке орношууда басмырлоого 

дуушар болушкан. Майыптыгы бар адамдар да ишке алынууда жана жумушчу ордуна 

жетүүдө иш берүүчүлөр тарабынан басмырлоого дуушар болуп турушкан.  

 

Эмгектин ылайыктуу шарттары  

 

Мыйзам өкмөт 2015-жылы бекиткен жакырчылыктын расмий чегинен төмөн болгон улуттук 

минималдуу айлык акынын бекитилишин карайт. Минималдуу айлык акы жөнүндө 

мыйзамда анын акырындык менен жашоо наркы деңгээлине чейин көтөрүлүшү каралган. 

Өкмөт минималдуу айлык акыга тиешелүү болгон мыйзамдардын натыйжалуу сакталышын 

камсыздаган жок. Социалдык өнүгүү министрлиги минималдуу айлык акыны айына 5 292 

сомду (76 АКШ доллары) түзгөн жашап кетүү минимумуна чейин көтөрүү максатында 

чараларды көргөн. Административдик жана жазык кодекстерин реформалоо иш 

берүүчүлөрдүн айлыкты, кенемтелерди жана башка социалдык жөлөкпулдарды өз убагында 

төлөбөгөндүгү үчүн жоопкерчилигин четтетти. Ал ошондой эле эмгек менен коопсуздук 

техникасынын эрежелерин бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти да жокко чыгарды.  

 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings
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Стандарттуу иш жумасы 40 саатты түзөт, бул - беш күндүк иш жумасы. Мамлекеттик 

ишканаларда бир жума ичинде милдеттүү түрдө 24 сааттык эс алуу убактысы болушу 

каралган. Эмгек кодексине ылайык, күнүнө белгиленген убакыттан тышкары төрт сааттан 

ашык эмес жана жумасына 20 сааттан ашык эмес убакыт гана кошумча иштесе болот. 

Ошондой эле Эмгек кодексинде жумушчулар ашыкча иштеген иши үчүн тийиштүү сандагы 

күнгө эмгек өргүүсүн же саатына төлөнгөн айлык акынын 150-дөн 200 пайызга чейинки 

өлчөмүндө акыны алууга укуктуу экендиги каралган. Иш берүүчүлөр бул талапты ар кандай 

негизде карманышкан. Мисалы, профсоюздук уюму күчтүү болгон ири компаниялар менен 

уюмдар бул жоболорду көп учурларда сакташкан. Жумушчулардын профсоюзу жок болгон 

чакан же бейформал фирмалардагы иш берүүчүлөр көп учурларда ушул укуктук жоболордун 

сакталышын камсыздаган эмес.  

  

Улуттук статистикалык комитет көмүскө экономикалык ишмердикти үй чарбаларынын 

мүчөлөрү үчүн жумушчу орундар менен кирешелерди камсыздоо максатында товар 

өндүргөн жана кызмат көрсөткөн үй чарбаларынын ишмердиги катары аныктайт . Өкмөттүн 

берген баасына караганда, 2017-жылы калктын 28,8 пайызы гана экономиканын формалдуу 

секторунда иштеген, ал эми калгандары экономиканын бейформал секторунда иш 

алпарышкан.  

 

Заводдор менен фабрикалардын жетекчилиги көп учурларда жумушчулардын ден-соолугун 

коргоону жана коопсуздук техникасын камсыздаган эмес. Мыйзам негизги тармактарга 

карата эсептелинип кабыл алынган эмгек менен коопсуздук техникасынын стандарттарын 

бекиткен, бирок өкмөт, эреже катары, алардын сакталышын камсыз кылган эмес.  Мыйзамды 

бузгандыгы үчүн коомдук иштерге тартуудан айып салууларга чейин жаза чегерилет, бирок 

бул жазалар мыйзам бузуулардын санын азайтуу үчүн жетишсиз болгон. Мыйзам 

жумушчуларга опурталдуу жумуш ордунан кетип калууга жана бул үчүн ишинен ажырап 

калбоого укук бербейт.  

 

Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция 

(Экотехинспекция) жумушчуларды коргоо жана татаал маселелердин бардык түрлөрү 

боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүү үчүн жоопкерчиликтүү болот. Өкмөт мыйзамдын 

натыйжалуу сакталышын камсыздаган жок, анткени 2019-жылдын 1-январында күчүнө 

кирген жана 2020-жылдын 21-декабрында мөөнөтү бүтө турган мамлекеттик текшерүүлөргө 

карата мораторий киргизилгендигине байланыштуу эмгек шарттарын текшерүүнү 

жүргүзбөйт. Мораторий киргизилгенге чейин эле Инспекция эмгек инспекторлорунун 

ишмердигин чектеп койгон. Инспекция талаптардын сакталышын камсыздоо үчүн жетиштүү 

сандагы инспекторлорду жалдаган эмес. Эл аралык эмгек уюмунун маалыматы боюнча, 

Инспекциянын текшерүүлөрдү жүргүзүү боюнча жетиштүү каржылоосу болгон эмес. 

Мыйзамда экономиканын бейформал секторунун жумушчулары үчүн эмгекти жана 

коопсуздук техникасын коргоо эрежелери каралган эмес.  
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Мамлекеттик лицензиялоо эрежелери жарандарды чет өлкөдө иштөө үчүн жалдаган 

компанияларга катуу талаптарды коет. Мындай компанияларды лицензиялоо иши менен 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Миграция боюнча мамлекеттик кызматы 

алектенет. Өкмөт лицензия алган жана текшерүүдөн өткөн фирмалардын тизмегин такай 

жарыялап турат. Жалдаган компаниялар иш берүүчү тарабынан чет өлкөдө контракт боюнча 

иштеген эмгек мигранттарын ишке алуу шарттары менен эмгек шарттары сакталышына көз 

салышы керек болгон. Ошондой эле жалдоочу кампаниялар жумушчуларга алардын эмгек 

келишимдерин жөнөп кеткенге чейин берүүгө тийиш болгон.  


