
 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 2020-ЖЫЛГА КАРАТА АДАМ 
УКУКТАРЫ ЖӨНҮНДӨ БАЯНДАМА  
  
НЕГИЗГИ КЫСКАЧА МААЛЫМАТ  
 
Кыргыз Республикасында парламенттик башкаруу формасы кабыл алынган, ал 
президенттик бийликти чектөөгө жана парламенттин жана премьер-
министрдин ролун күчөтүүгө багытталган. 4-октябрдагы болуп өткөн 
парламенттик шайлоо добуштарды сатып алуу жана шайлоочуларды коркутуу 
тууралуу айыптоолор менен коштолду; оппозициялык партиялар шайлоо 
жыйынтыгына каршы чыккан. Эки түнкү зомбулуктан кийин Борбордук 
Шайлоо Комиссиясы шайлоону жокко чыгарып, парламент Садыр Жапаров 
баштаган убактылуу өкмөттү бекиткен. 15-октябрда президент Жээнбеков 
кызматтан кетип, ал эми президенттин милдетин аткаруучу болуп Жапаров 
дайындалган. 2021-жылдын 10-январына жаңы президенттик шайлоо менен 
референдум белгиленип, референдумда өлкө президенттик башкарууга өтүшү 
керекпи же парламенттик башкаруу системасын сактап калабы деген тандоо 
коюлган.  
  
Жалпы жана жергиликтүү кылмыштарды иликтөө Ички иштер 
министрлигинин карамагында болсо, ал эми терроризм жана коррупция 
сыяктуу кылмыштар Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 
(УКМК) карамагында, ал Президенттин коопсуздук кызматын дагы 
көзөмөлдөйт. Башкы прокуратура жергиликтүү жана улуттук кылмыш 
иштерин көзөмөлдөйт. Ички иштер министрлиги Укук коргоо органдарынын 
тутумуна кирет жана Президенттин карамагында. Айрым учурларда жарандык 
бийлик коопсуздук күчтөрүнө эффективдүү көзөмөл жүргүзө алган эмес.  
  
Адам укуктары боюнча олуттуу маселелерге төмөнкүлөр кирди: укук коргоо 
жана коопсуздук кызматтары тарабынан кыйноолорду колдонуусу; катаал 
жана өмүрүнө коркунуч туудурган түрмөлөрдөгү кармоо шарттары; негизсиз 
камакка алуу; саясий туткундар; сот бийлигинин көзкарандылуулугу менен 
байланышкан көйгөйлөр; сөз эркиндигине, басма сөз жана интернетке болгон 
олуттуу чектөөлөр, анын ичинде зордук-зомбулук, зомбулук коркунучу, 
журналисттерди негизсиз камакка алуу же куугунтуктоо, цензура жана 
сайттарды жаап салуу; качкындардын өмүрүнө же эркиндигине коркунуч 
туула турган өлкөгө кайтаруу; олуттуу коррупциялык аракеттер; аялдарга 
карата колдонулган зомбулук боюнча тергөө иштерин жүргүзүүнүн жана 
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жоопкерчиликтин жоктугу; адам сатуу; лесбиянкаларга, гейлерге, бисексуал, 
трансгендер жана интерсексуалдарга багытталган зордук-зомбулук менен 
болгон кылмыштар; ошондой эле гендерлик зомбулук үчүн жазанын жоктугу, 
жумушчулардын биригүү эркиндиги боюнча олуттуу чектөөлөр; жана 
балдардын эмгегинин эң начар формаларынын болушу. 
  
Өкмөт адам укуктарын бузгандыгы белгилүү болгон, айрыкча коррупциялык 
иштерге катыштыгы бар кызмат адамдарына карата тергөө жана сот жообуна 
тартуу же жазалоо боюнча чараларды көрүп жатса да, аларды расмий жазасыз 
калтыруусу көйгөй бойдон калууда.  
  
1-бөлүм. Адамдын бүтүндүгүн урматтоо жана анын эркиндигин коргоо:  
  
а. Негизсиз киши өлтүрүү жана башка мыйзамсыз же саясий негиздеги 
киши өлтүрүүдөн коргоо 
  
Бир жыл ичинде өкмөт же анын кызматтары тарабынан негизсиз же 
мыйзамсыз киши өлтүрүүлөр тууралуу билдирүүлөр болгон жок.  
  
Ички иштер министрлиги укук коргоо органдары менен биргеликте адам 
өлтүрүү фактыларын иликтөөгө милдеттүү. Аскердик прокурорлор 
аскерлердин катыштыгы бар өлтүрүүлөрдү иликтөө үчүн жооптуу. Эгер эки 
тараптуу кызыкчылыктардын чыр-чатагы пайда болгон болсо, Ички иштер 
министрлиги кылмыш ишин козгоону жана айыптоону аскер прокуроруна 
алардын каалоосу боюнча өткөрүп бере алат.  
  
б. Дайынсыз жоголуп кетүү  
  
Мамлекеттик органдар тарабынан же алардын атынан дайынсыз жоголгон 
учурлар жөнүндө билдирүүлөр келип түшкөн эмес.  
  
в. Кыйноолор жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты 
басмырлаган мамиле кылуу же жазалоо  
  
Мыйзам кыйноолорго жана башка катаал, адамкерчиликсиз же кадыр-баркты 
басмырлаган мамиле менен жазалаганга тыюу салат. Ага карабастан, 
түрмөлөрдө физикалык зордук-зомбулук, анын ичинде адамгерчиликсиз жана 
кадыр-баркты кемсинткен мамилелер уланган. Ички иштер 
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кызматкерлеринин, айрыкча убактылуу кармоочу жайларда кызмат абалынан 
кыянаттык менен пайдаланылышы көйгөй бойдон калуусу маалымдалат.  
  
Адвокаттар, журналисттер жана адам укуктарына байкоо жүргүзгөн уюмдар, 
анын ичинде Голос Свободы (Азаттык үнү), Бир Дүйнө жана эл аралык 
өкмөттүк эмес уюм Human Rights Watch (HRW) ички иштер кызматы жана 
башка укук коргоо органдары тарабынан кыйноо учурлары болгонун 
билдиришкен. Билдирүүлөргө ылайык, бийликтертегилер кылмыш ишин 
тергөө учурунда моюнга алдыруу үчүн адамдарды кыйноого учуратышкан. 
Кыйноолорго каршы коалициясы июнь айы ичинде кыйноолор боюнча 54 
арыз бар экенин билдирди. Айыптоолордун 52-си ИИМдин, калган эки иш 
УКМКга карата түшкөн. Кыйноолорго каршы коалициянын айтымында, 
кыйноолор боюнча 54 тергөөнүн 21-и административдик себептерден 
токтотулган. 2020-жылдын акырына карата абал боюнча Башкы прокуратура 
(БП) кыйноо фактыларынын эч бири боюнча кылмыш ишин козгогон жок, 
бирок 33 иш боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Бейөкмөт уюмдар өкмөт 
кыйноолорду көзөмөлдөөчү күчтүү органдарды түзгөнүн, бирок өкмөттүн 
айрым бөлүктөрүнүн таасири бул органдардын көз карандысыздыгына 
коркунуч туудургандыгын билдиришти.  
  
«Голос Свободы» (Азаттык үнү) бейөкмөт уюму кыйноолор боюнча 
айыптоолорго байкоо жүргүзүүдө негизги ролду ойногон. Голос Свободы 
кыйноолорго каршы коалициянын, кыйноолор боюнча арыздарды көзөмөлдөө 
боюнча иштеген 18 бейөкмөт уюмдардын консорциумунун башкы 
уюштуруучусу болгон. Ошондой эле Коалиция кыйноолор боюнча арыздарды 
кабыл алып, иликтөө ишине көмөк көрсөтүү үчүн аларды Башкы 
прокуратурага өткөрүп берген. Кыйноого каршы коалициянын мүчөлөрүнүн 
айтуусунда, алар тарабынан божомолдогон доогерлерге каршы козголгон 
иштер сотко тартууга алып келген эмес.  
  
Прокурорлор, милиция кызматкерлерин жарандарга карата кыйноо боюнча 
айыптап жаткан учурда, прокурорлор, соттор жана соттолуучулар өздөрүнө 
процесстик маңыздуу каршы пикирлерин билдирген. Бул каршы пикирлер 
иштин жүрүшүн создуктуруп, көбүнчө эскирген далилдерди келтирип, акыр 
аягында иштин кыскартылышына алып келген.  
  
Бир жыл ичиндеги бейөкмөт уюмдардын билдирүүсүнө караганда, соттор 
кыйноо аркылуу божомолдонгон көрсөтмөлөрдү далил катары кабыл 
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алышкан. Укук коргоочу «Бир дүйнө» бейөкмөт уюмунун билдирүүсүнө 
ылайык, ички иштер кызматкерлери тарабынан кыйноолор моюнга алуу 
каражаты катары колдонулууда жана ошондой эле соттор көп учурда 
кыйноолор жөнүндө арыздарды четке кагып, айыпталуучулар калп айтты деп, 
мамлекеттин ишин алсыратууда. Жактоочулардын айтуусу боюнча 
прокуратура сотко ишти өткөрүп бергенден кийин, айыптоочу өкүмү чыгаары 
дээрлик бардык учурда белгилүү болчу. Өлкөдөгү кыйноо жөнүндө «Бир 
Дүйнөнүн» отчетунда учурдагы көйгөйлөр чагылдырылып, анын ичинде, 
кыйноолорду иликтөө боюнча алсыз система, ошондой эле укуктук 
институттардын, тергөө судьялардын жөндөмсүздүгү, өз убагында тергөө 
жүрбөгөндүгү чагылдырылып, жаңы укуктук кодексти ишке ашыруу 
керектиги айтылган. Ошондой эле Бир Дүйнө, этникалык өзбектер калктын 18 
пайызын түзгөнүнө карабастан, кыйноолордун 51 пайызы өзбектерге карата 
болгондугун билдирди. «Голос Свободанын» (Азаттык үнү) айтымында, 
тергөөчүлөр кыйноолор боюнча арыздарды карап чыгууга эки жума же андан 
көп убакыт кетиришкен, ал эми эки жумадан кийин кыйноолордун физикалык 
далилдери көрүнбөй калган. Адвокаттар соттук териштирүү учурунда 
кыйноолор жөнүндө айыптоолорду келтиришти, бирок соттор адатта аларды 
четке кагышат. Айрым учурларда кыйноого арыз берген адамдар, кийин укук 
коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан коркутуудан улам 
арыздарынан баш тартышкан. 
  
Абактардагы жана убактылуу кармоочу жайлардагы шарттар 
  
Абактардын шарттары катаал, себеби абактарда тамак-аш азыктарынын, дары-
дармектердин жетишсиздиги, сапатсыз медициналык тейлөө, жылытуунун 
жоктугу, ошондой эле орой мамиле кээ бир учурларда жашоо үчүн коркунуч 
туудурат. 
 
Физикалык шарттар: айрыкча тергөө изоляторлору жана убактылуу кармоочу 
изоляторлор толуп кеткен жана убактылуу кармоочу жайдын шарттары, 
камактагыларга болгон орой мамиле түрмөлөргө караганда да жаман. 
Бийликтегилер, негизинен, жашы жете электерди чоңдордон өзүнчө кармайт, 
бирок башка объектилер жеткиликтүү болбой калган учурларда, аларды толуп 
калган убактылуу кармоочу изоляторлордо чогу кармашат. Эксперттер, 
терроризм же экстремизм менен байланышкан кылмыш иши боюнча 
соттолгон адамдар жалпы айыпталуучулардан бөлүнгөн эмес деп 
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билдиришкен. Соттолгондор кээде апелляция бергенге чейин тергөө абагында 
калтырылат. 
  
Бейөкмөт уюмдардын билдиришинче, айрым учурларда түрмө 
кызматкерлеринин мүмкүнчүлүктөрү жана тажрыйбасы жетишсиздигинен, 
түрмөнүн уюшкан топтору түрмөдөгү башкарууну жана тартипти сактоону өз 
колдоруна алышкан. Айрым учурларда кылмыштуу топтор түрмөгө киргизиле 
турган тамак-аш, кийим-кече сыяктуу нерселерди көзөмөлдөп турушкан, ал 
эми түрмө кызматкерлери буга көз жумуп койушкан. Бейөкмөт уюмдардын 
айтымында, бийлик бул топторду жоюу аракетин көргөн эмес, анткени алар 
өтө күчтүү жана аларды алып салуу башаламандыкка алып келиши мүмкүн 
деп эсептешкен. Айрым туткундар, түрмө кызматкерлерине абактагы 
тартипти жана коопсуздукту түрмө кылмышкерлери тобуна же 
камактагылардын өзүлөрүнө таштап кетүүгө көрсөтмө беришкен. Натыйжада 
абактагылардын арасында зордук-зомбулук жана коркутуп-үркүтүүлөр 
болгон.  
  
Абактагылар, абак кызматкерлери тарабынан камактагыларга дары-
дармектер, тиешелүү медициналык жардам толугу менен көрсөтүлбөгөндүгүн 
маалымдашат. Укук коргоо уюмдарынын билдирүүсүнө ылайык, COVID-19 
пандемия учурунда Өкмөт түрмө кызматкерлерин, ошондой эле 
камактагыларды жеке коргонуу каражаттар менен камсыз кыла алышкан жок. 
Укук коргоочу уюмдар, анын ичинде Human Rights Watch, Amnesty 
International жана Адам укуктары боюнча эл аралык федерациясы, өкмөттү 
пандемия учурунда абакка алынган аялуу туткундарга Мандела эрежелерин 
сактоого чакырып, журналист Азимжан Аскаровду чыгарууну өтүнүшкөн. Ал 
катуу ооруп, оор акыбалда болгонуна, анын адвокатынын, ошондой эле адам 
укугун коргоо органдарынын даттанууларына карабастан, Аскаров июлда 
түрмөдө каза болду. Анын өлүмү, балким, COVID-19га байланыштуу болуп, 
ал өлгөнгө чейин эки күн мурда гана түрмөнүн ооруканасына которулган. 
  
Администрация: Бийлик катаал мамиле жасоо боюнча тастыктоолорго 
татыктуу талаптагыдай иликтөө жүргүзгөн жок. Абактагылар түрмө 
кызматкерлерине же жогорку инстанцияларга арыз менен кайрылууга 
укуктуу. Бир Дүйнө уюмунун айтымында, түрмө кызматкерлери 
даттанууларды туура эмес билдирип, документтештирген. Көптөгөн 
байкоочулар орой мамилеге байланыштуу камалгандардын расмий саны бир 
гана фактылык учурлардын чакан бөлүгүн түзөт деп айтышат. Тергөө камак 
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жайларынын башкаруучу кызматкерлери сотко чейин камакка алынган 
жарандарга келген адамдарга көп учурда жолуктуруудан баш тартышат. 
  
Өкмөт Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго (КААУБ) ыйгарым 
укук берди. Ал камакта кармоочу жайларга байкоо жүргүзүү үчүн көз 
карандысыз жана калыс мекеме болуп саналат. Бейөкмөт уюмдардын 
өкүлдөрү  КААУБдун кызматкерлери тарабынан болгон убактылуу кармоо 
жайларындагы айрым мыйзам бузууларды байкап, документтештирүүгө 
жетишкенин билдиришти. Алар мурунку жылдардагыдай эле, кыйноолорду 
аныктоо боюнча стандартташтырылган ыкманы ишке ашыруу жана КААУБ өз 
ишин жүргүзүү үчүн кошумча ресурстар жана кызматкерлер менен камсыз 
кылуу керек деп баса белгилешти.  
  
Көз карандысыз мониторинг: Көпчүлүк мониторинг жүргүзгөн топтор, анын 
ичинде Эл аралык Кызыл Чырым комитети (МККК) абактарга жана убактылуу 
кармоочу жайларга тоскоолдуксуз кирүүгө мүмкүнчүлүк алгандыгы тууралуу 
билдиришкен. Бир гана УКМК башкарган борборлордун  абактарына кирүүгө 
мүмкүнчүлүк жок экенин билдиришкен. Айрым бейөкмөт уюмдар, анын 
ичинде “Бир Дүйнө” жана “Справедливость” өз алдынча техникалык, 
медициналык жана психологиялык жардам  көрсөтүү максатында абактарга 
кирүү укугуна ээ болушкан. 
  
Өкмөт Кыйноолорду алдын алуу боюнча Улуттук борборунун жети аймактык 
кеңсесинде иштеген адамдарга убактылуу кармоочу жайларга күтүүсүз, 
тоскоолдуксуз баруу укугун берди.  
  
г. Мыйзамсыз кармоо же камакка алуу  
  
Мыйзам негизсиз камакка алууга тыюу салат, бирок ага карабай мыйзамсыз 
камоолор боло берет. Укук коргоо уюмдарынын билдирүүсүнө караганда 
бийликтегилер болжолдуу түрдө тыюу салынган диний уюмдарга катыштыгы 
бар деп, "диний экстремизмге" катышкандыгы үчүн этникалык өзбектерди 
куугунтуктап камакка алган. Ошол эле учурда 2019-жылы экстремизм боюнча 
мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилип, «экстремисттик материалдарды» сактоо 
боюнча этникалык өзбектерди камакка алуунун санын азайтып, коопсуздук 
кызматынын кызматкерлери болжолдогон "экстремисттик топтор" менен 
байланышкан социалдык тармактардагы жазууларды каттап, онлайн 
режиминде көзөмөлдөөгө өтүшкөн. Жактоочулардын айтымында, ички иштер 
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кызматкерлери болсо жалган айыптоолор менен жарандарды камакка алып, 
андан кийин бошотуу үчүн акча талап кылышкан. 
  
Камакка алуунун жана кармалган адамдарга мамиле кылуунун тартиби 
  
Кылмыш-процессуалдык кодексине ылайык, соттор гана тинтүүгө жана 
камакка алууга санкция берүү укугуна ээ. Прокурорлор шектүүнүн сотко 
чейин камакка алуунун керектиги боюнча сотту ишендирүү менен алек болуп 
турганда, активисттер камакка алуу ордерсиз же жөнгө салуучу стандарттарга 
карама-каршы келген учурлардын көп кездешкенин билдиришти. Бейөкмөт 
уюмдар, ички иштер кызматкерлери мүмкүн болгон аялуу айыпталуучулардан 
пара алуу максатында артынан куугунтукташат деп маалымдашты. 
Бийликтегилер айып коюлганга чейин 48-72 саат ичинде кармалган адамды 
мыйзамдуу түрдө кармап турушу мүмкүн. Кыйноо боюнча эксперттердин 
айтуусунда милиция жана коопсуздук кызматтары, көп учурда, алар катаал 
суракка алуу жана кыйноону узартуу үчүн адамдын кармалгандыгы жөнүндө 
маалымат беришкен эмес. Мыйзам боюнча тергөөчүлөр кармалган адамдын 
үй-бүлөсүнө кармалгандыгы жөнүндө 12 сааттын ичинде билдириши керек. 
Тергөөнүн узактыгы боюнча жалпы юридикалык чектөө 60 күндү түзөт. Бирок 
мыйзамга ылайык сот өкүлдөрү шектүүнү өзүнүн кароосу боюнча берилген 
айыптоолордун катаалдыгына жараша бир жылга чейин камакта кармоого 
укуктуу, ошондон кийин алар мыйзам боюнча шектүүнү бошотууга 
милдеттүү. Иш сотко өткөндөн кийин, мыйзам сотторго камакта кармоо 
мөөнөтү чектелбестен, иш жабылганга чейин узартууга ыйгарым укук берет. 
Сот тутумунда кепилдик системасы иштейт. Камакта кармоонун ордуна, 
мыйзам сотторго чет өлкөгө чыгууга болгон чектөөлөргө жана үй камагына 
алуу сыяктуу альтернативдүү чараларды колдонууга мүмкүнчүлүк берет. 
  
Камакка алынган же кылмыш иши козголгон адамдар мамлекеттик 
каражаттардын эсебинен жактоочу укугуна ээ. Мыйзам боюнча айыпталуучу 
камакка алынганда же кармалганда токтоосуз жактоочу менен кеңешүүгө 
укуктуу, бирок көп учурларда биринчи жолугушуу сот жараянына чейин 
болгон эмес. Өткөн жылдардагыдай, адам укуктарын коргоочу топтун 
айтымында, мыйзамга баш ийбей, бийлик тарабынан жашы жете элек 
камалгандарга жактоочулар менен жолугууга мумкунчулук бербей, көбүнчө 
жашы жете электерди ата-энесине билдирүүсүз камакка алышып жана 
алардын ата-энесинин катышуусусуз сурак жүргүзгөн учурлар болгон. 
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Мыйзам шектүүлөрдүн айрым категорияларына үй камагын колдонууга 
уруксат берет. Билдирүүлөрдө көрсөтүлгөндой укук коргоо органдарынын 
кызматкерлери кээ бир мыйзамындарды тандап колдонушат. Оор кылмыш 
жасаганга шектүү адамдарды артынан кууп түшүүнүн ордуна, алар анча-
мынча жеңил кылмыштарга шектелген адамдарды камакка алуу менен иш 
алып барышат. 
  
Мыйзамсыз камакка алуу: Өткөн жылдардагыдай эле бейөкмөт уюмдар жана 
байкоочу уюмдар, анын ичинде «Голос Свободы», «Бир Дүйнө» жана 
«Справедливость», мыйзамсыз камакка алуу боюнча арыздарды катташкан. 
Көпчүлүк байкоочулар иш-аракеттердин санын билүү мүмкүн эместигин, 
анткени ал адамдардын көпчүлүгү өз тажрыйбалары тууралуу маалымат 
беришпегендигин айтышат. Бейөкмөт уюмдардын мааламатына ылайык 
өлкөнүн түштүк аймагында, болжолдуу экстремисттик диний топторго 
байланышы бар деп, негизинен өзбек улутундагыларды камакка алуулар жана 
куугунтуктоолор улантылууда. 
  
Басма сөз тыюу салынган «Хизб-ут-Тахрир» экстремисттик тобуна 
катыштыгы бар деп шектелген адамдардын камакка алынышы жөнүндө 
жазылган. Мындай камоо иштери 2014-жылы башталган тенденцияны 
уланткан. Бирок, «Бир Дүйнө» уюмунун айтымында, камакка алуулардын 
айрымдары укук коргоо системасындагы коррупциядан улам келип чыккан. 
Жарандык коомдун билдиришинче, ички иштер кызматкерлери издөө 
жарыялаган деп жалган жалаа менен үйлөргө кирип, тыюу салынган «Хизб-
ут-Тахрирдин» материалдарын таштап, пара алуу максатында, кылмышка 
шектүү адамды камакка алышкан. 
  
Жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар, айрыкча өлкөнүн түштүк 
аймагында, УКМКнын жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери 
массалык негизсиз камакка алууларга, анын ичинде айрым саясий себептерден 
улам камакка алып, кармалган адамга карата орой мамиле кылып, жана 
опузалап акча талап кылуу боюнча катыштыгы бар деп билдиришти. 
  
30-майда УКМК «Вентус» укук коргоо уюмунун башчысы Камил Рузиевди 
жасалма документ жана алдамчылык боюнча камакка алган. Өкмөттүн 
өкүлүнүн айтуусу боюнча   Рузиевдин адвокаттык ишмердүүлүгүнө 
лицензиясы жок болгонуна карабастан кардарга юридикалык текшерүү 
(экспертиза) жүргүзүүнү сунуш кылган деп айткандан кийин УКМК 
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тарабынан камалган. Укук коргоочу уюмдар Рузиевди камакка алууну 
милицияга айтылган сындарды жана жапырт кыйноолорду басуу аракети деп 
дароо бошотууга чакырышкан. 22-июнда Ысык-Көл райондук соту анын 
камакка алынгандыгын мыйзамдуу деп таап, "Бир Дүйнө" УКМКнын 
Кылмыш-жаза кодексинин жасалма документтер жана алдамчылык иштери 
боюнча юрисдикцияга ээ эместигин баса белгилеп, пресс-релиз жарыялаган 
жана УКМК буга кандай тиешеси бар деген суроо туулган. Мындан тышкары, 
«Бир Дүйнө» Рузиевди үй камагына чыгаруу боюнча соттун чечими кадимки 
протоколго туура келбейт деп билдирген. 
  
Алдын ала камакка алуу: Жарандык коомдун топтору кармалгандарды узак 
мөөнөткө чейин камакка алуу жөнүндө көп билдиришет. Саясий 
махинациялар, татаал юридикалык процедуралар, жактоочуларга 
жеткиликтүүлүктүн чектелиши жана тергөө иш-чараларынын чектелүү 
мүмкүнчүлүктөрү соттолуучуларды тергөө камакта кармалышын узак 
мөөнөткө созуктуруп, мөөнөтү 60 күндөн ашып, айрым адамдар мыйзамдуу 
түрдө бир жылга чейинки убакытка камакка алынышкан. Жети тергөө 
абагында 2500дөй адам камакта отурушат. 
  
д. Акыйкат коомдук соттук териштирүүдөн баш тартуу 
  
Конституцияда жана мыйзамда көз карандысыз сот тутуму каралгандыгына 
карабастан соттор таасирге же коррупцияга дуушар болушат. Жыл бою, 
көптөгөн учурларда, сот процессинин жүрүшү жана жыйынтыгы алдын-ала 
белгилүү болгондой көрүнөт. Көптөгөн булактар, анын ичинде бейөкмөт 
уюмдар, адвокаттар, мамлекеттик кызматкерлер жана жеке жарандар 
кызматка киришүү үчүн пара беришкен деп ырасташты. Көптөгөн 
жактоочулар соттор пара алууну бардык жерде жүргүзүп жатат деп ырастоодо. 
Бийлик негизинен соттун буйруктарын туура көрүп, аларды колдошот.  
  
Көптөгөн бейөкмөт уюмдар адилеттүү соттук териштирүү укугунун 
бузулушун, анын ичинде мажбурлап мойнуна алдырууну, кыйноолорду, 
жактоочу алуу мүмкүнчүлүгүнөн баш тартууну жана жетиштүү ынанымдуу 
далилдер жок болгон учурда же болбосо толук кандуу актоочу далилдерге 
карабастан жарандардын соттолушун жазып чыгышкан. Эл аралык 
байкоочулар сот залында жана анын сыртында айыпталуучуларга жана 
адвокаттарга карата коркутуулар жана зомбулук аракеттер, ошондой эле 
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биринчи инстанциядагы сотторду курман болгондордун туугандары жана 
жакындары коркутуп-үркүтүшкөнүн билдиришти. 
 
Февраль-март айларында, Америка Адвокаттар Ассоциациясынын (ABA) 
Адам укуктары боюнча борбору Клуни Фондунун Trial Watch демилгесинин 
алкагында Гүлжан Пасанованага каршы козголгон кылмыш ишин 
териштирүүнү көзөмөлдөгөн. Пасанова күйөөсүнүн денесине оор залал 
келтирип, анын кесепетинен өлүмгө дуушар болгондугу үчүн күнөөлү деп 
айыпталып, соттолгон. Пасанова күйөөсү тарабынан узак убакыт бою үй-
бүлөлүк зордук-зомбулукка кабылып, өзүн-өзү коргоого аракет кылдым деп 
ырастаган. АВАнын айтымында, Пасанованын сот иши олуттуу мыйзам 
бузуулар менен коштолгон. Анын ичинде күбөлөрдү чакыруу жана суракка 
алуу укугуна мамлекет тарабынан коюлган чектөөлөр, калыс соттун жоктугу, 
даттануу укугуна олуттуу тоскоолдуктар жана соттун күнөөсүздүк 
презумпциясы боюнча иш алып баруудан баш тартуусу. Мындан тышкары, 
АВА прокурор жана сот Пасанованын "басмырлоого" жол бербөө укугун 
бузуу менен үй-бүлөлүк зомбулуктун документтештирилген тарыхын 
көрмөксөн болушкан деп ырастаган. 
  
Сот процесстери  
  
Мыйзам айыпталуучунун укугун камсыз кылса дагы, сот тутумунун иш 
чаралары жана практикасы күнөөсүздүктүн конституциялык презумпциясына 
карама-каршы келип, сотко чейинки тергөө иш-аракеттери күнөөнү далилдөө 
үчүн жетиштүү далилдерди топтоого багытталган. Мыйзам боюнча, 
тергөөчүлөр айыпталуучуларга айыптоолорду тезинен жана кылдаттык менен 
билдирип, керек болсо котормочулар менен камсыздоосун талап кылат. 
Соттор сот процессин мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде же расмий тилде, 
орус тилинде жүргүзүшөт. Сот процесстеринин көпчүлүгүндө сот отурумунда 
жол-жобосуна ылайык айыпталуучуларды торго камалган камераларда 
отурууга милдеттендирет. 
  
Жактоочулардын айтымында, эгерде прокурорлор күнөөнү далилдөө үчүн 
жетиштүү далилдерди таба алышпаса, анда соттор ишти тергөөчүлөргө 
кайтарып беришет, ошол убакыт ичинде шектүүлөр камакта калышат. Соттор 
айыпталуучулардын күнөөсүнө далилдер аз болсо дагы, аларды күнөөсүз деп 
тапкандын ордуна, жок дегенде шарттуу жазага кесишет. 
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Эгерде сот мамлекеттик сырга же айыпталуучунун купуялуулугуна 
байланыштуу маселелерди камтыбаса, соттор, адатта, ачык сот процессин 
жүргүзүшөт. Соттор көбүнчө жабык сот процессинде дагы, өкүмдөрдү ачык 
жарыялайт. Мамлекеттик айыптоочулар кылмыш иштерин сотко өткөрүп 
беришет, соттор кылмыш иштерин карашат. Кылмыш иштери бир сот 
тарабынан каралат, ал эми үч соттон турган коллегия аппеляциялык 
арыздарды карашат. Соттор өкүм чыгарууга толук укуктуу. Өкмөт чектелген 
гана сотторго купуя деп эсептелген документтерди алуу үчүн зарыл болгон 
уруксат кагаздарын берип, айыпталуучулардын улуттук коопсуздук иштери 
боюнча сот ишин калыс кароого мүмкүнчүлүгүн дагы чектеди. 
  
Мыйзам боюнча, соттук териштирүүлөр учурунда жактоочу менен 
айыпталуучунун ортосунда чексиз жолугушуулар каралган, бирок бийлик 
кээде андай жолугушууларга уруксат бербей койгон учурлар да кездешет. 
Өкмөт мүмкүнчүлүгү жок соттолуучуларды мамлекеттин эсебинен 
жактоочулар менен камсыз кылган, ал эми айыпталуучулар жактоочудан баш 
тартып, өзүн өзү коргосо болот. HRW, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жана 
жактоочулардын билдиришинче, мамлекет тарабынан камсыздандырылган 
айрым жактоочулар прокуратурага тиешеси бар жана алар кардарларын 
жетиштүү деңгээлде коргой албайт. Көпчүлүк байкоочулар, айрыкча өлкөнүн 
түштүк аймагында, бул жактоочуларды "чөнтөк адвокаттар" деп мүнөздөшүп, 
алар кардарларынан пара алып, аны ички иштер кызматкерлерине жана 
сотторго берип, кардардын бошотулушун камсыз кылышат. Эл аралык 
байкоочулар, айылдык жактоочулар шаардык жактоочуларга караганда иш 
алып баруу сапаты төмөн экенин белгилешкен. Көпчүлүк учурларда, 
экстремисттик кылмышка айыпталган адамдар ички иштер кызматкерлери 
менен тыгыз байланышы жок болгон жактоочуну табуу сыяктуу 
кыйынчылыктарга туш болушкан. 
  
Мыйзам соттолуучуларга жана алардын жактоочуларына бардык сот 
отурумдарына катышууга, күбөлөрдү суракка алууга, далилдерди келтирүүгө, 
күбөлөрдү чакырууга жана айыптоочу тараптын далилдерди топтоого 
мүмкүнчүлүк берет, бирок соттор көп учурда бул талаптарды аткарбай 
коюшат. Соттор адатта күбөлөрдүн жеке көрсөтмөлөрдү берүүсүн талап 
кылышат. Айрым шарттарда соттор көрсөтмө берүүнү аудио же видео жазуу 
жолу менен жүргүзүүгө уруксат беришет. Мыйзам боюнча, айыпталуучулар 
жана жактоочулар чектөөсүз жеке ээн эркин баарлашуу эркиндигине ээ. 
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Айыпталуучулар жана прокурорлор соттун чечимине каршы даттанууга 
укуктуу. Апелляциялык сот айыпталуучуга карата төмөнкү инстанциядагы 
соттун өкүмүн күчөтүшү мүмкүн.  
  
Саясий туткундар жана камакка алынгандар  
  
Укук коргоо уюмдары жана өкмөттүк эмес жарандык коом уюмдары 
түрмөлөрдө саясий туткундардын саны аз деп ырасташты. Укук коргоочулар 
коррупция жана ага байланыштуу кылмыштар боюнча бир нече чуулгандуу 
сот процесстери саясий негизде болуп, саясий оппозицияга жана экс-
президент Атамбаевдин администрация мүчөлөрүнө каршы 
багытталгандыгын белгилешти. Абактардын абалын көзөмөлдөгөн бейөкмөт 
уюмдар саясий туткундар башка соттолгондорго салыштырмалуу, аларга 
башкача мамиле жасалгандыгын айтышат. Өкмөт тарабынан адам укугун 
коргогон эл аралык уюмдар менен «Эл аралык Кызыл Чырым комитетине» 
саясий туткундарга кирүүгө уруксат берилген.  
  
24-июлда өзбек укук коргоочусу Азимжон Аскаров түрмөдө көз жумду. 
Аскаров өзүнүн жети өнөктөштөрү менен кошо 2010-жылы этникалык 
кыргыздар менен өзбектердин ортосунда болгон улут аралык кагылышуу 
учурунда ички иштер кызматкеринин өлүмүнө алып келген 
башаламандыктарды уюштурган деп айыпталып, өмүр бою эркинен 
ажыратылган. Аскаров көзү өткөнчө түрмөдө отурган. 2016-жылы БУУнун 
Адам укуктары боюнча комитети Аскаров негизсиз кармалып, 
компенсациясыз адам чыдагыс катаал шарттарда кармалып, кыйноолорго 
кабылган жана бир топ кыянаттык менен жасалган мамилелерге дуушар 
болгон деген тыянакка келген. Аскаровдун апелляциялык арызы боюнча 
Жогорку Соттун процесси мыйзам бузуулар менен коштолуп, ички иштер 
кызматкерлери Аскаровдун юридикалык тобун март айындагы алгачкы сот 
отурумуна киргизбөөгө аракет кылышкан. Андан тышкары, алгач милиция 
ЕККУнун Демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча 
бюросунун (ДИАУБ) өкүлүнө коомдук соттун жүрүшүнө катышууга уруксат 
берген эмес. Май айында болгон акыркы сот отурумунда, өлтүрүлгөн милиция 
кызматкеринин үй-бүлө мүчөлөрү Аскаровдун жубайын жана адвокатын 
коркутушкан жана сот коркутууларга жооп бербей процессти уланткан. Кыска 
угуулардан кийин Жогорку Сот Аскаровдун өмүр бою эркинен 
ажыратылышын күчүндө калтырган. 
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Көз жумаарынан бир нече күн мурун ЖМКтар Аскаров катуу ооруп жатат деп 
жазып чыгышкан. Жактоочунун айтымында, Аскаровдун ден-соолугу 
алардын акыркы жеке жолугушуусунда кескин начарлап кеткен. Аскаровдун 
жактоочусу бир топ арыктап кеткенин жана абактын күзөтчүлөрү аны бөлмөгө 
жардам берип киргизиши керектигин суранган. Ошондой эле, Аскаров тамак 
жебей калганын, абак ага тамактануу үчүн глюкозаны кан тамыр аркылуу 
берип жатканын айткан. «Бир Дүйнө» жана башка бейөкмөт уюмдар 
Аскаровдун ден-соолугуна байланыштуу көйгөйлөрдү жана COVID-19 
инфекциясын жуктуруп алгандыгын билдиришип, аны бошотууга 
чакырышкан. Өкмөт Аскаровдун ден-соолугу начарлап жаткандыгын же 
Аскаровдо COVID-19 бар экендигин бир нече жолу четке кагып, абак 
тутумунда эч кимде вирус жок экендигин билдирген. Акыйкатчы институту 
Аскаров дарылануудан баш тартты жана медициналык текшерүү учурунда 
COVID-19 белгилери жок деп билдирүү таратты. Бир Дүйнө Акыйкатчыны 
Аскаровдун ден-соолугу жөнүндө маалыматты атайлап бурмалады деп 
айыптады. Анын көзү өткөндөн кийин өкмөт Аскаров эки тараптуу 
пневмониядан улам каза болду деп жарыялаган жана Аскаров кычкылтек 
концентраторуна жайгаштырылган деп билдирген. Өлгөндүгү тууралуу 
күбөлүккө ылайык, Аскаров аны кычкылтек концентраторуна туташтырган 
түтүктү алып салгандан кийин каза болгон. 
 
Өлкөдөн тышкаркы адамдарга карата саясий негиздеги репрессиялар 
  
2019-жылдын декабрь айында Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин мурунку 
депутаты жана белгилүү коррупцияга каршы күрөшүүчү Ширин 
Айтматованын күйөөсү Сыргак Кенжебаев кармалып, алдамчылык беренеси 
боюнча айыпталып, аны айыптап жаткан Кыргызстандагы кытай ишкеринин 
атынан козголгон иштин негизинде Казакстандан Кыргызстанга 
депортацияланган. Бул Айтматова жаңы коррупциялык айыптоолорго 
байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө каршы нааразычылык 
акциясына катуу катышкан учурга туш келди. Айтматова депортация 
коррупциялык жаңжалга катышкан адамдардын биринин арызынын негизинде 
болгонун айтты.  
  
Жарандык сот процесстери жана каражаттары  
  
Конституция жана мыйзам жарандык иштер боюнча көз карандысыз жана 
калыс сот бийлигин камсыз кылат. Кылмыш иштери сыяктуу эле, байкоочулар 
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жарандык сот тутуму сырттан, анын ичинде өкмөт тарабынан көз каранды деп 
эсептешет. Жергиликтүү соттор жарандык, кылмыш, экономикалык, 
административдик жана башка иштерди карашат. Жогорку Сот эң жогорку сот 
органы болуп саналат. Конституция жарандарга эл аралык келишимдерге 
ылайык бузулган укуктарды жана эркиндиктерди коргоо өтүнүчү менен адам 
укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укук берет. Ошого 
карабастан, эл аралык органдардын чечимдери милдеттүү эмес, андыктан 
өкмөт тарабынан аткарылууга тийиш эмес.  
  
е. Жеке жашоого, үй-бүлөгө, үйгө же кат алышууга мыйзамсыз 
кийлигишүү  
  
Мыйзамга ылайык, телефондорду тыңшоо, үйдү тинтүү, почтаны кароо жана 
ушул сыяктуу иш-аракеттерге, анын ичинде улуттук коопсуздукка 
байланыштуу иштерге, прокурордун макулдугу жана соттун чечиминин 
негизинде гана уруксат берилет. Мындай аракеттерге кылмыштуулукка 
каршы күрөшүү үчүн гана уруксат бар. Өкмөттүн бул чектөөлөрдү 
сактабагандыгы, анын ичинде экстремизмди иликтөө иштеринде ички иштер 
кызматкерлери далилдерди үйлөргө атайын таштап салгандыгы жөнүндө 
билдирүүлөр болгон. Жети мамлекеттик орган жарандардын телефон жана 
интернет байланыштарын көзөмөлдөө боюнча мыйзамдуу ыйгарым укуктарга 
ээ.  
  
2-бөлүм. Жарандык эркиндиктерди урматтоо, анын ичинде: 
 
 а. Сөз эркиндиги, анын ичинде басма сөз эркиндиги  
  
Конституция жана мыйзам сөз эркиндигин, анын ичинде басма сөз эркиндигин 
камсыз кылат жана өкмөт көбүнчө бул укукту сыйлаган. Бейөкмөт уюмдардын 
лидерлери жана ЖМКлардын укуктарын коргоочулар Жээнбековдун 
администрациясынын тушунда басма сөз чөйрөсү бир топ тоскоолдуксуз тынч 
мезгил болгонун моюнга алышып, көз карандысыз маалымат каражаттарына 
каршы жалаа жабуу боюнча соттук териштирүүлөрдүн кескин азайгандыгын 
жана мурунку администрациянын тушунда козголгон иштердин артка 
кайтарылышын белгилешти. Өзүн-өзү цензуралоо басымдуулук кылган жана 
кабарларга караганда, редакторлордон жана саясий ишмерлерден кысым 
көрсөтүлүп келген.  
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Сөз эркиндиги: Бир нече жарандык коомдун өкүлдөрү “улуттар аралык, 
расалык, диний жана аймактар аралык кастыкты козутуу” жөнүндөгү 
мыйзамды колдонуулардын көбөйгөндүгүн белгилешти. Байкоочулардын 
айтымында, айрым учурларда бийлик бул жоболорду этникалык азчылыктарга 
жана укук коргоочуларга таасир этүүчү санкциялар катары кеңири 
чечмелеген. Жарандык коом уюмдары бул процессти өзүм билемдик, 
саясатташтыруу жана кесипкөйлүк сыяктуу мыйзам бузууларды ырастоо деп 
атады.  
  
Басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын, анын ичинде онлайн 
медианын эркиндиги: Айрым журналисттер этникаклык аралык мамилелер, 
“диний экстремизм” же улутчулдуктун күч алышы сыяктуу курч темаларды 
чагылдырууга байланыштуу коркутуу-үркүтүүлөр жөнүндө билдиришти. Бул 
айрыкча өзбек тилдүү ЖМКларга байланыштуу.  
  
Коопсуздук кызматтары жана олигархтар көз карандысыз маалымат 
каражаттарынын өлкөдө иштөөсүнө жол бербөөгө аракет кылышкан. Өкмөт 
мамлекеттик телекөрсөтүүдөгү жаңылыктардын мазмунун катуу 
көзөмөлдөөнү уланткан. 
  
21-мартта өкмөт COVID-19дун өлкөдө жайылышына байланыштуу бир айга 
өзгөчө кырдаал жарыялады. Медиа Полиси Институту (MPI) өзгөчө кырдаал 
учурунда киргизилген чектөөлөр журналисттердин COVID-19 кесепеттерин 
чагылдыруу мүмкүнчүлүгүн чектеп жатат деп билдирди. MPI белгилегендей, 
Бишкектин коменданты, борбордогу COVID-19 реакциясы үчүн жооптуу 
мекеме, алгач журналисттерге эпидемияны чагылдыруу үчүн барууга уруксат 
берген аккредитациядан баш тарткан. Мындан тышкары, MPI коменданттын 
журналисттер ден-соолукка жана коопсуздукка байланыштуу 
аккредитациядан өтпөйт деген билдирүүсүнө карабастан, медициналык 
борборлордон мамлекеттик ЖМКлар гана репортаж жасоого мүмкүнчүлүк 
алгандыгын билдирди. Ошондой эле укук коргоо органдары эпидемия 
жөнүндө "жалган" маалымат жарыялаган адамга кылмыш иши козголушу 
мүмкүн экендигин эскертти.  
  
Зордук-зомбулук жана куугунтук: Журналисттер, айрыкча өзбек улутундагы 
журналисттер, милиция тарабынан куугунтукталышы, ошондой эле 
жергиликтүү жана улуттук бийлик тарабынан кысымга алынып, аларды 
этникалык чыр-чатактар, коррупция жана саясатчыларды камтыган 
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темалардан чагылдырбоону айтышкан. Медиа өкүлдөрү, саясатка жана бай 
адамдар менен тыгыз байланышта болгондор коррупция жана башка мыйзам 
бузуулар жөнүндө айтылган маалымат үчүн аларды куугунтукташкандыгын 
билдиришти. Журналисттер кээде өздөрү жасаган репортаж үчүн репрессияга 
кабылбоо үчүн өзүн-өзү цензуралоону колдонушкан. 
  
2019-жылдагы иликтөөнүн жүрүшүндө Эркин Европа Азаттык үналгысынын 
жергиликтүү бөлүмү "Азаттык" (RFE/RL), «Kloop» онлайн медиасы, ошондой 
эле Уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияны чагылдыруу долбоору 
(OCCRP) Бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун 
миллиондогон долларлык коррупциялык схемага аралашкандыгы тууралуу 
маалыматты ачыкка жыгарып жарыялады. Отчет жарыялангандан кийин 
“Азаттык” үналгысы кээ бир журналисттердин өмүрүнө жана үй-бүлөсүнө 
олуттуу коркунучтардын пайда болуусунан жана саясий куугунтуктан коркуп, 
аларды Прагага көчүрдү. 10-апрелде Ош бажысынын мурдагы кызматкери 
Эмилбек Кимсанов коррупциялык жаңжалды тутанткан журналисттердин 
бири Али Токтокуновду өлкөгө "өлүү же тирүү" кайтаруу үчүн Кимсановго 
акча төлөп берүү сунушун айткан Матраимовдон келген тексттик 
билдирүүлөрдү чагылдырган видеотасманы жарыялаган.  
  
9-январда Бажы башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимовдун 
Матраимовдордун үй-бүлөсүнүн отчеттук кирешесин, алда канча көп акча 
короткону тууралуу иликтөөсүн жарыялагандан кийин, жергиликтүү 
журналисттик иликтөөчү Factcheck.kg сайтынын баш редактору Болот 
Темировго эки адам кол салган. Кол салуудан кийин Темиров кол салгандар 
анын телефонун гана уурдап кетишкенин айтып, кол салуу коркутуп-үркүтүү 
болгон деп божомолдогон. 
 
Июнь айында белгисиз адамдар Таластагы «3-канал» көз карандысыз 
телеканалынын чакан кеңсесин өрттөп жиберишкен. Кол салуунун 
натыйжасында эч ким жабыркаган жок, бирок телекомпаниянын башчысынын 
айтымында, келтирилген чыгым болжол менен 15 миң АКШ долларды түзгөн. 
 
5-октябрда, парламенттик шайлоого каршы нааразычылык учурунда, басма 
сөзгө карата зомбулук фактылары көп катталды. Түз эфир учурунда милиция 
резина ок менен түздөн-түз "Америка Добушунун" филиалына кирген 
"Настоящее Время" кабарчысына ок чыгарган жана түз эфир учурунда 
милиция 24.kgнин кабарчысынын телефонун тартып алган. 6-октябрда 
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«Кактус» көз карандысыз медиа агенттигинин журналисти парламенттин 
айрым депутаттары жолугушуу өткөрүп жаткан мейманканадан түз эфирге 
чыгып жатканда, Садыр Жапаровдун жактоочулары журналистке кол салып, 
аны курчап, андан тасма тартууну токтотууну талап кылышкан. 10-октябрда 
20-30-га жакын адам Sputnik.kgнин кеңсесине күч менен кирүүгө аракет 
кылып, шаарда болуп жаткан Жапаровду колдогон нааразычылык акциясын 
чагылдыруу үчүн өз кабарчысын жиберүүнү талап кылышкан. Топтошкон 
адамдар Sputnik.kgнин эфирге чыгуусуна 30 мүнөт гана убакыт берилээрин, 
антпесе алар эшикти талкалап, кеңсеге кол салаарын айтып редакция 
кызматкерлерин коркутушкан.  
  
Цензура же мазмунун чектөө: Журналисттер жана бейөкмөт уюмдардын 
лидерлери айрым маалымат агенттиктери өз кабарчыларына кээ бир 
саясатчыларды же мамлекеттик кызматкерлерди сынга албагыла деп көрсөтмө 
беришкен. Ошондой эле, кээ бир маалымат булактарына мамлекеттик 
органдардан иш-чараларды белгилүү бир жол менен чагылдырууну же айрым 
жаңылыктарды этибарга албоо өтүнүчү келип түшкөндүгүн билдиришти. 
 
Бейөкмөт уюмдарынын лидерлери жана ЖМК булактары мамлекеттик 
телерадиокомпаниялар өкмөттүн саясатын жана демилгелерин жайылткан 
сюжеттерди берүү жана бейөкмөт уюмдарды, оппозиция ишмерлерин, 
жарандык активисттерди сындаган баяндамаларды иштеп чыгуу үчүн кысым 
астында калгандыгын билдиришти. 
  
Апрель айында жергиликтүү ЖМКлары өкмөттүн COVID-19ка карата 
реакциясын сынга алган жеке жарандарды мамлекеттик кызматкерлер 
тарабынан отчетторунан баш тартууга жана эл алдында өкмөттөн кечирим 
суроого мажбурлашкан деп кабарлашкан. Кечирим сураган видеолорду 
жарыялаган агенттик УКМК аларды кечирим суроого мажбурлабагандыгын 
айтып, видеолор өз ыктыяры менен тартылып берилген деп ырастаган. 
Медицина кызматкерлери үчүн жеке коргонуу каражаттарынын сапатынын 
начардыгы жөнүндө Твиттерге билдирүү жарыялаган дарыгер кечирим 
суроого мажбур болгонун айтып, кийинчерээк Твиттердеги аккаунтун өчүүгө 
аргасыз болгон. 
  
Жалган жалаа жабуумыйзамдары: Жалаа жабуу кылмыш жоопкерчилигине 
тартылбаса дагы, жарандык сот процесстери соттолуучуларга моралдык зыян 
келтиргендиги үчүн компенсация төлөшүн талап кылат, мыйзам боюнча 
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компенсациянын өлчөмү чектебейт. Байкоочулар соттор компенсациянын 
өлчөмүн өзүм билемдик менен чечкендигин жана компенсацияны төлөбөй 
коюу кылмыш ишин козгоого негиз боло алат деп билдиришти. 
  
Биринчи жарым жылдыкта, басма сөз эркиндиги бир аз жакшырганына 
карабастан, жалган жалаа жабуу мыйзамдарын колдонуп, ЖМКларга каршы 
чабуулдар улантылып жаткандыгын билдирди. Январь айында Бажы 
башчысынын мурунку орун басары Райымбек Матраимов бир тууган агасы 
депутат Искандер Матраимов менен биргеликте миллиондогон долларлар 
боюнча Райымбек Матраимовго каршы коррупциялык схеманын бир катар 
иликтөөлөрүн жарыялангандыгына байланыштуу Kloopту, "Азаттык" 
радиосун жана "24.kg" маалымат агенттигине сотко берген. Башында сот 
бардык маалымат каражаттарынын активдерин тоңдуруп, бирок кийинчерээк 
чечимди жокко чыгарды. Матраимовдор 24.kg маалымат агенттигине болгон 
доо арызынан алар өз сайтында четке каккандыгын жарыялагандан кийин гана 
баш тартышты. 
  
19-августта Жалал-Абад ички иштер кызматы жалган жалаа жапкан иш 
боюнча АКИpressтин кабарчысы Бекмамат Абдумалик уулун чакырган. Ал 
өзунун блогунда өкмөттү сындаган билдирүүгө байланыштуу суракка 
алынганын айтты. Ички иштер министрлигинин өкүлү аларга расмий арыз 
келип түшкөнүн, анда журналист "кадыр-баркка жана ар-намыска шек 
келтирген жалган ушактарды таратты" деп айыпталып жаткандыгын 
билдирди. Медиа Полиси Институту, басма сөз үчүн үгүттөөчү уюм, жалган 
жалаа жаатындагы мыйзамдар жарандык процессте карала тургандыгын, 
ошондуктан Абдумалик уулу милиция тарабынан мыйзамсыз суракка 
алынганын белгилеп, билдирүү таратты. 
  
Интернет эркиндиги  
  
Өкмөт жалпысынан интернетке, анын ичинде социалдык тармактарга кирүүгө 
уруксат берет. Тийиштүү юридикалык ыйгарым укуктары болбой өкмөт 
тарабынан жеке онлайн-коммуникация булактарын көзөмөлдөө боюнча бир 
дагы ишенимдүү билдирүү катталган эмес. «Интернет саясатынын жарандык 
демилгесинин» айтымы боюнча, өкмөт тарабынан 371 интернет булагы, анын 
ичинде archive.org, soundcloud.com, жана ошондой эле Facebook жана YouTube 
каналдарына болгон көптөгөн шилтемелер блоктолгон. «Интернет 
саясатынын жарандык демилгеси» соттун чечими жок эле жаап салган айрым 
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сайттар бар экендигин, анын ичинде Change.org сайтынын президентке 
импичмент жарыялоого чакырган петициясы чыккандан кийин өкмөт 
тарабынан жаап салгандыгын белгиледи. 
  
Бейөкмөт уюмдар коопсуздук кызматтары социалдык тармактардагы 
аккаунттарды онлайн режиминде көзөмөлдөөгө өткөнүн, ал эми ЖМКлар 
өкмөттүн блогерлерди жана социалдык тармактардын колдонуучуларын 
маанилүү интернет посттору үчүн суракка алгандыгын билдиришти. 15-июлда 
УКМК куудул Назгүл Алымкулованы президент жана өкмөт жөнүндө 
сатиралык билдирүүлөрү боюнча суракка алды. Эки күндөн кийин милиция 
Фейсбуктагы "Меместан" тобунун администратору Арген Бактыбек уулун 
өкмөттү сындаган билдирүүлөрү үчүн кармады. Бактыбек "бийликтин кадыр-
баркын түшүргөн маалыматтарды тараткандыгы" үчүн кармалган. 28-июлда 
УКМК Элдияр Жолдошевди COVID19га байланыштуу өкмөттүн реакциясын 
сынга алып, президент Жээнбековду өлкөнүн тарыхындагы эң начар 
президент деп атаган видеотасманы интернетке жарыялагандан кийин суракка 
алган. УКМК Жолдошев расалык, улуттук, диний же аймактар аралык 
кастыкты козутуу боюнча мыйзамды бузган деп билдиришти. 
  
Лесбиянкалар, гейлер, бисексуалдар, трансгендерлер жана интерсекс (ЛГБТИ) 
жамаатынын мүчөлөрү бийлик интернет сайттары аркылуу гомосексуал 
жыныстык катнашка барууну каалагандарды жазалоо жана опузалоо 
максатында интернеттеги виртуалдык сүйлөшүү жерлерин (чаттарды) жана 
таанышуу сайттарын такай көзөмөлдөп турушкандыгын билдиришти.  
  
Академиялык эркиндик жана маданий иш-чаралар  
  
Академиялык эркиндик боюнча өкмөт тарабынан эч кандай чектөөлөр болгон 
эмес. Жогорку диний билим берүүчү мекемелер катуу отчеттуулуктагы 
саясатты карманышы керек, бирок алар академиялык эркиндиктин 
чектелгендиги жөнүндө билдиришкен жок. 
 
 
б. Тынч чогулуштар жана ассоциациялар эркиндиктери  
  
Мыйзам тынчтык чогулуштарынын жана бирикмелеринин эркиндигин камсыз 
кылат жана өкмөт жалпысынан бул укуктарды сактайт.  
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Тынч чогулуу эркиндиги  
  
Конституцияда мындай укук каралгандыгына карабастан Бишкек жана Талас 
шаарларында тынч чогулуштарын чектелген кездери жок эмес. Себеби 
дегенде жергиликтүү бийлик органдары тынчтык жүрүштөрүнө уруксат 
берүүдөн баш тартышкан. Уюштуруучулар жана катышуучулар 
пландаштырылган чогулуштар жөнүндө бийликтерди кабардар кылууга жооп 
беришет, бирок конституция бийлик органдарына алдын ала билдирүү 
болбосо дагы тынч чогулуштарга тыюу салууга же чектөөгө тыюу салат. 
Жергиликтүү бийликтер болсо, коомдук иш-чаранын токтотулушун талап 
кылууга жана талаптарга жооп бербесе, жыйындарды токтотуу боюнча 
чараларды көрүүгө укуктуу.  
 
Айтылгандай COVID-19 пандемиясы учурунда, өкмөт тынч нааразычылык 
акцияларын болтурбоо үчүн коомдук саламаттыкты сактоо маселелерин 
шылтоо кылып келген. 5-мартта, жыл сайын өтүүчү Аялдар маршына 
даярдануу максатында, райондук сот COVID-19га байланыштуу кооптонуудан 
улам иш-чара улантылбайт деген чечим чыгарган. 6-мартта сот өз чечимин 
жокко чыгарып, жүрүшкө уруксат берген. 8-мартта жүрүш учурунда 
ультраулутчулдар демонстранттарга кол салышып, айрым учурларда аял 
катышуучуларга күч колдонуп кол салышкан. Ички иштер кызматкерлери кол 
салуунун жазасыз улануусуна жол берип, тынч жүрүшкө чыккандарды 
камакка алышкан. Бир нече адам укугун коргогон бейөкмөт уюмдар, камакка 
алгандан кийин адвокаттардын кардарлары менен жолугушуусуна тыюу 
салынгандыгын билдиришкен. Бир нече сааттан кийин ички иштер кызматы 
кармалгандарды бошотуп, Башкы прокуратура болсо айыптоодон баш 
тарткан. 10-мартта жөө жүрүшкө кол салган улутчул «Кырк Чоро» тобунун 
мүчөлөрүнө зомбулукка катышкандыгы үчүн айып пул салынган.  
 
 
Ассоциациялардын эркиндиги  
 
Мыйзам бирикмелердин эркиндигин камсыз кылат, бирок өкмөт бейөкмөт 
уюмдарды кысымга алууну күчөткөн. Бейөкмөт уюмдардын кеминде үч 
мүчөсү, калган бардык уюмдардын кеминде 10 мүчөсү болушу керек. 
Юстиция министрлиги улуттук бейөкмөт уюмдарды каттоодон баш тартпады. 
Мыйзам чет өлкөдөн каржыланган саясий партияларга жана бейөкмөт 
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уюмдарга, алардын кеңселерине жана филиалдарына саясий максаттарды 
көздөөгө тыюу салат. 
 
Биринчи жарым жылдыкта өкмөттүк эмес уюмдарды жана алардын 
кызматкерлерин өкмөт жана улутчул топтор тарабынан даректүү 
куугунтуктоо кыйла көбөйдү. Бул чабуулдар бейөкмөт уюмдарды каттоодо 
талаптарды күчөтүү үчүн сунушталган мыйзамдарга каршы чыккан бейөкмөт 
уюмдарга багытталгандай сезилет. Бейөкмөт уюмдар мамлекеттик коопсуздук 
органдарынын куугунтуктоолорун, анын ичинде бейөкмөт уюмдардын 
кеңселерине күтүүсүз барууларын жана коркутууларын билдиришти. Мындан 
тышкары, улутчул топтор бейөкмөт уюмдарды бир нече жолу коркутушкан. 
Сунуш кылынган мыйзамдардын потенциалдуу кесепеттери жөнүндө коомдук 
жолугушуулардын биринде, улутчулдардын тобу коопсуздук 
кызматкерлерине кол көтөрүп, жолугушууга киришип жана коомдук уюмдун 
кеңсесин өрттөп жиберебиз деп коркутушкан. Жарандык коомдун кысымы 
астында парламент сунушталган мыйзамды кароону кийинкиге калтыруу 
чечимин кабыл алды.  
 
Өкмөт экстремисттик деп тапкан 21 "диний багыттагы" төмөнкү топторго 
тыюу салууну улантты: Аль-Каида, Талибан, Чыгыш Түркстан Ислам 
Кыймылы, Күрт Элдик Конгресси, Чыгыш Түркстан Боштондук Уюму жана 
Хизб сыяктуу Ут-Тахрир, Исламдык Жихад Бирлиги, Өзбекстан Ислам 
Кыймылы, Биригүү Чиркөөсү (Ай Күн Адамдары), Такфир Жихадист, Джейш 
аль-Махди, Жунд аль-Халифа, Ансаруллах Ат-Такфир Вал Хижра,Акромия, 
ИШИМ, Джабхат аль-Нусра, Катибат аль-Имам аль-Бухари, Жаннат 
Ошиклари, Джамаат ат-Таухид вал Жихад жана Якын Инкар. Бийлик ошондой 
эле Саид Бурятский деп аталган А.А.Тихомировго байланыштуу бардык 
материалдарга же иш-чараларга тыюу салууну улантты.  
  
Көптөгөн укук коргоочулар Хизб-ут-Тахрир адабияттарын сактаган жана 
тараткан деп айыпталган адамдарды камакка алууну жана куугунтуктоону 
улантып жатышканын билдиришти (1.г. бөлүмүн караңыз). Хизб-ут-
Тахрирдин мүчөлөрү деп камакка алынган адамдардын көпчүлүгү өлкөнүн 
түштүк аймагынан, өзбек улутундагылар болушкан.  
  
в. Дин эркиндиги  
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Дин тутуунун эл аралык эркиндиги жөнүндө мамлекеттик департаменттин 
баяндамасын төмөнкү шилтемеден көрүңүз:  
https://www.state.gov/religiousfreedomreport/.  
  
г. Кыймыл эркиндиги  
  
Мыйзам ички жүрүү, чет өлкөгө чыгуу, эмиграция жана репатриация 
эркиндигин камсыз кылат жана өкмөт жалпысынан бул укуктарды сактайт.  
  
Чет өлкөлүк сапарлар: Мыйзам мамлекеттик сыр деп таанылган 
маалыматтарга ээ болуп турган же башта ээ болгон жарандарга, бул 
маалыматтар ачыкка чыгарылмайынча чет өлкөгө чыгууга тыюу салат. 
 
Жарандык: Терроризмге жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча 
мыйзамына ылайык террористтик жана экстремисттик иш-аракеттери үчүн 
соттолгон адамдардын жарандыгы алынып салынат. Өкмөт бир жылдын 
ичинде бул мыйзамды колдонгон эмес. 
 
д. Ички жер которгон адамдардын абалы жана аларга болгон мамиле  
  
Колдонууга жатпайт.  
  
е. Качкындарды коргоо  
  
Өкмөт качкындарга, башпаанек издегендерге, жарандыгы жок адамдарга жана 
башка кызыкдар адамдарга кандайдыр бир деңгээлде коргонуу жана жардам 
көрсөтүү максатында БУУнун Качкындар иштери боюнча жогорку 
комиссарынын Башкармасы жана башка уюмдар менен кызматташты. Апрель 
айында Мамлекеттик миграция кызматы өлкөдө 193 качкын болгонун, анын 
87си Афганистандан келгенин билдирген.  
  
Мажбурлап чыгаруу: Август айында УКМК Өзбекстанда өзүнүн иши үчүн 
кыйноого кабылдым деген өзбек журналисти Бобоморуд Абдуллаевди 
камакка алган. УКМКнын маалыматы боюнча, өзбек өкмөтү анын камалышын 
талап кылган. Анын башпаанек сураганына карабастан, УКМК Абдуллаевге 
адвокаттары менен жолугушууга уруксат берген эмес деп болжолдонууда. 
Абдуллаевди өткөрүп бербөө боюнча жарандык коомдун кайрылууларына 
карабастан, өкмөт Абдуллаевди мыйзамга ылайык, экстрадициялоо боюнча 
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сот отурумусуз 22-августта Өзбекстандын бийлигине өткөрүп берди. 28-
августта Абдуллаевдин адвокаттары Абдуллаевди кармоо учурунда 
УКМКнын кызматкерлери кыйноого алышканын билдиришти.  
  
Башпаанек алуу мүмкүнчүлүгү: Мыйзамда башпаанек же качкын макамын 
берүү каралган жана өкмөт качкындарды коргоону камсыз кылган тутумду 
түзгөн. Качкындар жөнүндө мыйзамда, алар өз өлкөсүнөн чыгып кеткенде 
БУУ Качкындар Башкармалыгы тарабынан качкын макамына ээ болбогон 
адамдар үчүн басмырлоого жол бербей турган жоболор камтылган жана сот 
тарабынан макам жөнүндө акыркы чечим кабыл алынганга чейин 
документтердин колдонулушун узартат. Жергиликтүү мыйзамдарга 
карабастан, өкмөт кайтып келгенден кийин кыйноого алынышы мүмкүн 
болгон башпаанек сурап жаткандардын башпаанек сураган өтүнүчтөрүнө 
көңүл бурбай келет. 
 
Жумушка орношуу: Өкмөт БУУ КЖКБ тарабынан качкын деп табылган жана 
өкмөт тарабынан расмий жашоо статусун алган адамдарга мыйзамдуу 
иштөөгө уруксат берет. Өкмөттүн айтымында, качкындардын бардыгы эле 
резидент статусуна ээ боло алышпайт. БУУ КЖКБ тарабынан аныкталган 
адамдар - качкындар, бирок аларга мамлекет тарабынан мыйзамдуу жашаган 
жери берилбеген, мыйзамдуу түрдө иштөөгө, медициналык кызматтарды 
алууга жана өздүгүн тастыктаган документтерди алууга тыюу салынган 
адамдар. Демек, алар аз эмгек акы төлөгөн, жеңилдиктерди бербеген жана 
эмгек мыйзамдарын сактабаган жумуш берүүчүлөрдүн эксплуатациясына 
кабылып болушат. Алар бийликке арыз менен кайрыла алышкан жок. 
 
Негизги кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк: Өкмөт БУУ КЖКБ 
тарабынан качкын макамына ээ эмес деп табылган адамдарды, ошондой эле 
расмий эмес башпаанек издегендерди, мамлекет тарабынан каржыланган 
социалдык жөлөкпулдарды алууга укугу жок деп эсептеди. Өлкөдөгү расмий 
макамы бар качкындар негизги кызматтардан пайдалана алышат. 
 
3-бөлүм. Саясий процесстерге катышуу эркиндиги  
  
Конституция жарандарга өз бийлигин жашыруун добуш берүү менен жана 
жалпы жана бирдей шайлоо укугунун негизинде өткөрүлгөн эркин жана 
акыйкат мезгилдүү шайлоодо тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Иш жүзүндө 
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шайлоону өткөрүүгө жооптуу органдар жана партиялык кызматкерлер айрым 
процесстик мыйзам бузууларга жол беришкен. 
 
Шайлоо жана саясий катышуу  
  
Акыркы шайлоолор: 4-октябрда шайлоочулар жаңы парламентти шайлоо үчүн 
добуш берүүгө шайлоо участкаларына барышты. ЕККУ алгач шайлоо 
атаандаштык мүнөздө өткөнүн жана добуш берүү процесси жалпысынан 
натыйжалуу, жакшы уюштурулган жана тынч өткөнүн билдирип, бирок басма 
сөз жана жарандык коом менен катар шайлоочуларды каттоодо турган 
жеринен тышкары жүргөн жеринде добуш берүүгө мүмкүнчүлүгүн берген 
"форма №2" менен катталгандардын добуштарын кеңири сатып алуу, 
административдик ресурстарды кыянаттык менен пайдалануу жана көз 
боёмочулук боюнча ишенимдүү айыптоолор бар экендигин белгилешкен. 
 
Айрым учурларда саясий партиялар өз ишеним өкүлдөрүн добуштарын саткан 
шайлоочулар өз талапкерлерине добуш берип жаткандыгын ырастоо үчүн 
шайлоо участкаларына жиберишкен. Алгач Борбордук шайлоо комиссиясы 
(БШК) парламентке катышуу үчүн талап кылынган 7 пайыздык босогону төрт 
гана партия өткөнүн, анын ичинде үч бийлик партиялары: «Биримдик», 
«Кыргызстан» жана «Мекеним Кыргызстан» болгондугун кабарлаган. 
Добуштардын эң көп үлүшүн «Биримдик» жана «Мекеним Кыргызстан» 
партиялары алышкан жана бир нече маалымат булактары эки партия тең 
добуштарды кеңири сатып алуу менен алектенишкендигин билдиришкен.  
«Биримдик» экс-президент Сооронбай Жээнбеков менен тыгыз байланышта 
болгон, ал эми «Мекеним Кыргызстанды» бажы кызматынын башчысынын 
мурунку орун басары жана уюшкан кылмыштуу топтун лидери Раимбек 
Матраимов каржылап турган. Ал бажы кызматында турганда миллиондогон 
долларлык коррупциялык схемага аралашканы маалым. 
 
Парламенттин 7 пайыздык босогосун аттай албай калган көптөгөн 
оппозициялык топтор жооп катары борбордун көчөлөрүнө шайлоонун 
жыйынтыгына нааразычылыгын билдиришип чыгышкан. Нааразылык 
акциялары тынч башталды, бирок акыры парламент жана президенттин 
администрациясы жайгашкан имаратты жаш жигиттер басып алышты. 6-
октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын расмий 
жокко чыгарды. 14-октябрда, бир нече күнгө созулган соттук териштирүүдөн 
кийин, парламент Садыр Жапаровду Убактылуу өкмөттүн премьер-министри 
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кылып шайлады. «Адилет» укуктук клиникасы Жапаровду премьер-
министрликке шайлоодо орун алган олуттуу мыйзам бузуулар жөнүндө 
баяндама жасап, чечимдин конституцияга шайкештигине шек келтирди. 
Президент Жээнбеков өлкө «мыйзамдуу жолго» кайтып келгенден кийин 
кызматынан кетээрин билдирди. Өкмөт экинчи парламенттик шайлоону 
болжолдуу түрдө 2021-жылдын июнуна чейин болот деп жана 10-январга 
кезексиз президенттик шайлоону дайындады. 15-октябрда оппозициянын 
тынымсыз кысымынан натыйжасында президент Жээнбеков президенттик 
кызматтан кетти. Конституцияга ылайык президенттин милдетин аткаруудан 
парламенттин төрагасы баш тартты, ошондуктан президенттин милдетин 
аткаруу, кезекте турган премьер-министр Жапаровго өттү. Жапаров премьер-
министр болуп турганда, кийинкиге жылдырылган президенттик шайлоого 
катышуу үчүн кызматынан кеткенге чейин, президенттин милдетин аткаруучу 
болуп дайындалган. Учурда Жапаровдун санаалаштары аткаруу бийлигинин 
башында турушат.  
  
Саясий партиялар жана саясий катышуу: Парламенттин мүчөлөрү улуттук 
«партиялык тизме» тутуму аркылуу шайланат. Ноябрь айына карата Шайлоо 
мыйзамына мурун киргизилген өзгөртүүгө ылайык, саясий партиялар 
парламентке өтүү үчүн жалпы добуштардын кеминде 7 пайызын жана ар бир 
региондо 0,7 пайыз добуш алышы керек болчу. Ноябрь айында президенттин 
милдетин аткаруучу Жапаров бир катар шайлоо реформаларына кол койду. 
Натыйжада ал босогону 3 пайызга чейин төмөндөтүп, талапкерлерди каттоо 
акысын 80 пайызга төмөндөттү.  
  
Аялдардын жана азчылык топторунун мүчөлөрүнүн катышуусу: Бир дагы 
мыйзам аялдардын же азчылыктардын өкүлдөрүнүн саясий процесстерге 
катышуусун чектебейт жана алар катышып келишет. Шайлоо кодекси 
депутаттыкка талапкерлер эркек жана аялдардын ысымдарын партиялык 
тизмеге аралаштырууну, партиянын тизмесиндеги талапкерлердин 70 
пайыздан ашпаган бөлүгү бир жыныста болушун талап кылат. Добуш берүү 
болуп өткөндөн кийин, партиянын лидерлери тизмелерди өзгөртүп турушту. 
Көбүнчө бул аялдардын пайдасына эмес болуп жатты. Шайлоо жөнүндөгү 
мыйзам мандатын тапшырган депутаттарды бир жыныстагы адамдар менен 
алмаштырууну талап кылат. Парламенттеги орундардын 10 пайыздан азын 
аялдар ээлешкен.  
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Мыйзамга ылайык, аялдар бийликтин бардык бутактарында көрсөтүлүшү 
керек жана мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик 
органдарынын кеминде 30 пайызын түзүшү керек. Мыйзамда алар 
көрсөтүлүшү керек болгон кызмат орундарынын деңгээли аныкталган эмес.  
  
4-бөлүм. Коррупция жана өкмөттөгү ачык-айкындуулуктун жоктугу  
  
Мыйзамда коррупция боюнча жоопкечиликке тартылган мамлекеттик 
кызматкерлерге кылмыш жазасы каралган болсо да, өкмөт мыйзамды 
эффективдүү ишке ашырбай келет, ал эми чиновниктер көпчүлүк учурларда 
коррупцияга аралашып, жазасыз жүрүшөт. Жарандык коом жана жалпыга 
маалымдоо каражаттары бир жыл ичинде өкмөттөгү көптөгөн коррупциялык 
фактылар жөнүндө билдиришкен. Транспаренси Интернешнлдин айтымында, 
өкмөт коррупциялык иштерди тандап тергеп, соттогондой. Бардык 
деңгээлдеги укук коргоо органдарындагы чиновниктеринин тергөө 
жүргүзүүдөн качуу же сот жообуна тартылбоо үчүн пара алуу тажрыйбасы чоң 
көйгөй болуп саналат. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери, айрыкча 
өлкөнүн түштүк бөлүгүндө, жарандардан накталай акча талап кылып, негизсиз 
камакка алуу, кыйноо жана кылмыш ишин козгоо коркунучун көп 
колдонушкан (1.d. Бөлүмүн караңыз).  
  
Коррупция: УКМКнын Коррупцияга каршы кызматы - коррупцияны 
иликтөөгө расмий түрдө ыйгарым укуктуу жалгыз мамлекеттик орган. Бул 
көзкарандысыз мамлекеттик структура эмес; бөлүмдүн иши УКМКнын 
операциялык бюджетинен каржыланат. Бөлүм жарандык коом менен 
кызматташууну чектейт. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү 
боюнча мамлекеттик кызматы, ошондой эле Каржы полициясы же Финпол 
катары таанылган, экономикалык кылмыштарды иликтейт, ага кээде 
коррупцияга байланыштуу кылмыштар кирет.  
  
2019-жылдан баштап ушул жылга чейин уланган RFE/RL филиалы "Азаттык", 
OCCRP жана "Клооп" тарабынан биргелешип жүргүзүлүгөн иликтөө отчету, 
өлкөгө жана өлкөдөн аткезчилик (контрабанда) жол менен товар ташууга 
багытталган ири коррупциялык схеманын бетин ачты. Иликтөө Айеркен 
Саймаитинин, өзүн кылмыштуу жол менен адалдаган деп жарыялаганына 
таянган, кийинчерээк ал маалыматтын булагы катары ачыкка чыккандан 
кийин Стамбулда өлтүрүлгөн. Саймайти бажы башчысынын мурунку орун 
басары Райымбек Матраимовду схеманын башчысы деп атап, өзүнүн кызмат 
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абалынан пайдаланып, бажы аркылуу товарларды текшерүүсүз же 
жыйындарсыз өткөрүп, ордуна контрабандачылардан төлөмдөрдү алып турган 
деген. УКМК дооматтар боюнча алгачкы тергөө иштерин жүргүзгөн, бирок 
Матраимовду түздөн-түз иликтеген эмес.  
  
Eurasianet маалымдагандай, Жапаровтун убактылуу администрациясы 
кылмышкерди камакка алып, Матраимов 2016-жылдан бери "Бажы тутумун 
башкарып турган учурда көмүскө киреше алуу" боюнча коррупциялык 
схеманы жүргүзүп келген деп билдирүү таратты. Кармалгандан кийин, 
Матраимов анын ишмердүүлүгүнөн улам келтирилген чыгымдын ордун 
толтуруп, өлкөнүн казынасына 24,5 миллион доллар төлөп берүүгө макул 
болгонун кабарлаган, бирок тергөө материалдарында анын кылмыштуу 
аракеттери 700 миллион доллардан ашык каражатты уурдаган деп 
көрсөтүлгөн. 
  
Финансылык маалыматты ачыкка чыгаруу: Мыйзам бардык мамлекеттик 
кызматкерлерден кирешелери жана мүлктөрү жөнүндө маалыматты 
жарыялоону талап кылат. Мамлекеттик кадр кызматы бул маалыматтын 
ачыкталышына жооптуу. Талап кылынган маалыматты ачыкка чыгарбаган 
чиновниктер кызматынан бошотулушу мүмкүн, бирок өкмөт бул жазаны такай 
аткарган эмес. 
  
5-бөлүм. Адам укуктарын бузуу фактыларын эл аралык жана өкмөттүк 
эмес тергөөгө карата өкмөттүн мамилеси  
  
Өлкөдө көптөгөн жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо уюмдары 
жигердүү иш алып барышат, бирок кээде мамлекеттик кызматкерлер 
кызматташпай, алардын пикирлерине маани бербей коюшкан.  
  
Өкмөттүн иш-аракеттери бейөкмөт уюмдардын эркин иштешине тоскоол 
болуп жаткандай сезилет. 
  
Бириккен Улуттар Уюму же башка эл аралык органдар: Өкмөт Бириккен 
Улуттар Уюмунун жана башка уюмдардын өкүлдөрүнүн өлкөдөгү адам 
укуктары, анын ичинде ЕККУ, ЭКЧК, Норвегиянын Хельсинки комитети жана 
Эл аралык Миграция Уюмунун адам укуктарын бузуу фактыларына 
байланыштуу иликтөөгө же мониторинг жүргүзүүгө уруксат берди. Өкмөт эл 
аралык органдарга негизинен, жарандык активисттерге, убактылуу кармоочу 
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жайларга жана камакка алынгандарга жана мамлекеттик кызматкерлерге 
тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгүн берди. 
  
Мамлекеттик адам укуктары боюнча органдар: Акыйкатчы институту жеке 
жарандардын жана бейөкмөт уюмдардын атынан адам укуктарынын 
көзкарандысыз адвокаты катары иш алып барат жана сот ишин кароого 
сунуштоо укугуна ээ. Байкоочулар күч түзүмдөрүнүн жана алардын 
жарандарга каршы өз алдынча иш алып баруу мүмкүнчүлүгүнүн айланасында 
жазасыз калуу кырдаалын, Акыйкатчы институтуна келип түшкөн 
арыздардын санын жана түрүн чектеген факторлорду белгилешти.  
  
Акыйкатчы институту жарым-жартылай адам укуктарынын бузулушуна 
байланыштуу арыздарды кабыл алуу жана тергөө үчүн тиешелүү мекемелерге 
өткөрүп берүү боюнча иш жүргүзсө да, жергиликтүү жана эл аралык 
байкоочулар кеңсенин натыйжалуулугуна жана саясий көзкарандысыздыгына 
шек келтиришти.  
  
6-бөлүм. Дискриминация, коомдогу укук бузуулар жана адам сатуу  
  
Аялдар  
  
Зордуктоо жана үй-бүлөлүк зомбулук: Зордуктоого, анын ичинде жубайын 
зордуктоого мыйзам тарабынан тыйуу салынган. Мурунку жылдардагыдай 
эле, өкмөт мыйзамдын натыйжалуу аткарылышын камсыздай алган жок жана 
зордуктоонун курмандыктары ички иштер кызматкерлерине же бейөкмөт 
уюмдарга зордуктоо же сексуалдык зомбулук боюнча кайрылышкан жок. 
Сексуалдык зомбулук көрсөткөндүгү үчүн үч жылдан сегиз жылга чейин 
эркинен ажыратуу жазасы каралган. Прокуратура зордуктоо иштерин сотко 
сейрек жиберген. Милиция кызматы жубайларды зордуктоону жазык кылмыш 
эмес, административдик кылмыш катары эсептеген.  
  
Мыйзамда үй-бүлөлүк зомбулукка жана жубайларга зомбулук көрсөтүүгө 
атайын тыюу салынганы менен, аялдарга жана кыздарга карата зордук-
зомбулук олуттуу, бирок азырынча аз ачыкка чыгарылган көйгөй бойдон 
калууда. Үй-бүлөлүк зомбулук үчүн айып санкцияларынан тартып, ал эми 
зордук-зомбулук өлүмгө алып келсе 15 жылга чейин эркинен ажыратуу 
жазасы колдонулат. HRW 2019-жылы өкмөттү кыздарга карата зордук-
зомбулуктун алдын алып, аларды жазалай албады деп сындады. 2017-жылы 
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Ички иштер министрлиги үй-бүлөлүк зомбулук боюнча катталган 
фактыларынын саны 7000ден ашуун болгонун билдирген. 2018-жылы бул 
көрсөткүч 14 пайызга көбөйүп, болжол менен 8000 учурга жеткен. HRW 
билдиргендей, жылдын биринчи 14 күнүндө үй-бүлөлүк зомбулуктан кеминде 
үч аял өлтүрүлдү. Юстиция министрлиги 2019-жылы ички иштер органдары 
тарабынан катталган үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 6145 факт катталганын, 
бирок 649 гана кылмыш иши козголгонун билдирди. Кылмыш ишинин төртөө 
адам өлтүрүү боюнча болгон. Сотко жиберилген үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 
иштердин ичинен прокурорлор кыйла бөлүгүн административдик укук 
бузуулар же жоруктар катары жиктеген., Бул укук бузуулар боюнча мыйзамда 
жеңил жазалар көргөзүлгөн. Бирок 2019-жылы Жоруктар жөнүндө кодексинин 
редакциясында үй-бүлөлүк зомбулук үчүн кылмыш жоопкерчилигине 
тартылган жобо камтылган. COVID-19га байланыштуу өзгөчө кырдаал 
учурунда ЖМКлар үй-бүлөдөгү зомбулук 60 пайызга чейин көбөйгөнүн, 
Бишкекте үй-бүлөлүк зомбулук фактылары өткөн жылга салыштырмалуу 65 
пайызга өскөнүн маалымдашкан. Акыйкатчы институту да, премьер-министр 
да үй-бүлөлүк зомбулуктун көбөйүшүнө байланыштуу, гендердик зомбулукка 
каршы мыйзамдарды күчөтүүгө чакырышкан.  
  
Көпчүлүк аялдар психологиялык кысымдан, экономикалык көз 
карандылыктан, маданий каада-салттардан, каралоодон коркконунан жана 
укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин кош көңүлдүгүнөн улам аларга 
каршы кылмыштар жөнүндө билдиришкен эмес. Жарандык коом жана 
жалпыга маалымдоо каражаттары зомбулук көрсөткөндүгүн маалымдагыны 
үчүн, күйөөлөрү аялдарынан өч алуу учурлары жөнүндө билдиришкен. Өкмөт 
Бишкек шаарынан «Сезим» баш калкалоочу борборуна үй-бүлөлүк 
зомбулуктан жапа чеккендерге жай бөлүп берип, анын чыгымдарынын бир 
бөлүгүн төлөп берген. Эл аралык бейөкмөт уюмдар жана башка уюмдар 
өлкөдөгү калган баш калкалоочу жайларга каражат салымдарын кошушту. 
Мындай каржылоого карабастан, «Хьюман Райтс Уотч» сыяктуу бейөкмөт 
уюмдар, өкмөттүн көйгөйдү чечүү милдетине шек келтиришти.  
  
12-июнда социалдык тармактарда эркек аялын эл алдында кыйнап, басынтып 
жатканы тартылган видео, ал эми белгисиз бирөө анын талабы боюнча 
кордукту видеого тартып жатканы тарады. Видеодогу аял күйөөсүнө айып 
тагуудан баш тартса да, прокурорлор аны кыйноого алган деп айыпташкан, 
мындай айыптоо жабырлануучунун арызын талап кылбайт. 2-июлда Жалал-
Абад облусунун Сузак райондук соту эркек кишини аялын кыйнагандыгы 
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үчүн күнөөлүү деп таап, эки жылдык пробациялык көзөмөл колдонуп, 
камактан бошоткон. Сот айыпталуучу аткарышы керек болгон бир катар 
милдеттенмелер боюнча чечим чыгарды; болбосо, эркиндигинен ажыратуунун 
өкүмү кайра каралышы мүмкүн. «Справедливость» укук коргоо уюмунун 
юристтеринин айтымында, пробациялык көзөмөл - бул соттун кылмыштын 
оордугуна, кылмышкердин инсандыгына жана алардын жүрүм-турумуна 
карап чечим чыгарууга мүмкүндүк берген мыйзамдагы жаңы норма.  
  
Башка залакалуу салттуу тажрыйбалар: Мыйзамда тыюу салынгандыгына 
карабастан, мажбурлап никелешү максатында аялдарды жана кыздарды ала 
качуу практикасы уланууда. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун 
болжолунда ала качуучулар 24 жаштан кичүү кыздардын 13,8 пайызын никеге 
турууга мажбурлашкан. Ала качып үйлөнгөн эркектер аялдарына кыянаттык 
кылып, билим алуу жана жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүн чектешкен. Терс 
таасир эффекти ала качып келген кыздардын балдарына да жайылган. 
Байкоочулар катталбаган диний никеге байланыштуу, эрте никеге туруу, көп 
аял алуу жана кыз ала качуу көбөйүп жаткандыгын билдиришти. Бул мындай 
никелер жөнүндө маалыматтардын жеткиликтүү болушуна да таасирин 
тийгизген. 2018-жылы Ички иштер министрлиги акыркы беш жыл ичинде 895 
адам укук коргоо органдарына кыз ала качуу боюнча арыздангандыгын 
билдирген. 727 учурда жабырлануучулар кылмышкерлерге каршы кылмыш 
ишин козгогон жок. Ички иштер кызматкерлери жана прокуратура органдары 
тарабынан 168 кылмыш иши козголгон.  
  
Ала качуунун айрым курмандыктары коргоо буйругун алуу үчүн жергиликтүү 
ички иштер кызматкерлерине кайрылышкан, бирок көп учурда бийлик андай 
буйруктардын аткарылышын начар көзөмөлдөгөн. Бейөкмөт уюмдар, 
прокурорлор кыз ала качкандарды сейрек кугунтуктайт деп маалымдашууда. 
Мыйзамда ала качууга 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жана айып пул салуу 
жазасы белгиленген.  
  
Сексуалдык зомбулук: Мыйзам физикалык сексуалдык зомбулукка тыюу 
салат, бирок оозеки сексуалдык зомбулукка эмес. Ички иштер кызматкерлери 
бул мыйзамдарды активдүү аткарган жок. Массалык маалымат каражаттары 
жумуш орундарында жана коомдук транспортто кеңири жайылган сексуалдык 
куугунтук жөнүндө кабарлашкан.  
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Калкты көзөмөлдөөгө мажбурлоо: Мамлекеттик органдар тарабынан 
мажбурланган бойдон алдыруу же мажбурлап стерилизациялоо жөнүндө 
билдирүүлөр болгон жок.  
  
Дискриминация: Мыйзамда аялдар менен эркектерге бирдей укуктук статус 
жана укуктар каралган, бирок, мыйзамды аткаруу начар болуп, аялдарга карата 
басмырлоо сакталып келет. 
  
Аялдар маселеси боюнча иштеген бейөкмөт уюмдардын маалыматтары, 
аялдардын ден-соолугунун начардыгын, кордолгонун, үйдөн тышкары жерде 
иштей албагандыгын жана эркектерге караганда өзүлөрүнүн кирешелеринин 
багытын өз алдынча аныктай алышпагандыгын көрсөттү.  
  
Балдар 
  
Туулгандыгын каттоо: Мыйзамда өлкөдө төрөлгөн ар бир бала туулгандыгы 
тууралуу күбөлүк алууга, жергиликтүү каттоого турууга жана жарандыгын 
алууга укугу бар экендигине карабастан, кээ бир башка өлкөгө көчүп келип, 
жарандыгын алган мигрант ата-энелердин айрым балдары, жарандык алуу 
үчүн, ата-энесинин экөө тең кыргыз жараны болгондугун тастыктоосу керек 
болду. 
  
Билим берүү: Мыйзамда милдеттүү жана акысыз билим берүү биринчи тогуз 
жылдык мектепте же 14-15 жашка чейин каралган. Орто билим 17 жашка 
чейин акысыз жана жалпы. Өкмөт тарабынан бардык окуучуларга негизги 
билимди акысыз берүү каралган эмес. Жашаган жерин каттоо тутуму 
социалдык кызматтарга, анын ичинде качкын, мигрант же жарандыгы жок 
балдарга билим алуу мүмкүнчүлүгүн чектеди. Мамлекеттик мектепте окуган 
балдардын үй-бүлөлөрү көп учурда түйшүктүү жана мыйзамсыз 
административдик акы төлөшкөн.  
  
Балага ырайымсыз мамиле жасоо: Өлкөдөгү балдарга карата жасалган зордук-
зомбулукту жөнгө салуучу мыйзамдар каралган эмес. Балдар кодекси ар 
кандай мамлекеттик институттардын балдардын укуктарын камсыз кылууда 
жана коргоодо ролун жөнгө салат. Бейөкмөт уюмдардын жана БУУнун 
отчетторуна ылайык, балдарга карата зордук-зомбулук, анын ичинде уруп-
сабоо, балдар эмгеги жана эркек балдар менен кыздарды коммерциялык 
сексуалдык эксплуатациялоо уланууда. Улуттук статистикалык комитеттин 
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маалыматы боюнча, Россияга жана башка өлкөлөргө эмгек миграциясына 
байланыштуу 277 000ден ашуун бала ата-энесинин камкордугусуз калган. 
Балдарды Коргоо Лигасы мигранттардын жакындарынын камкордугунда 
калган балдарга карата зордук-зомбулук дээрлик бардык учурларда болот деп 
билдирди.  
  
Баладардын, эрте жана мажбурлоо менен никеге турушу: 16 жана 17 жаштагы 
балдар жергиликтүү бийликтин макулдугу менен мыйзамдуу түрдө никеге 
турушу мүмкүн, бирок мыйзам боюнча, 16 жашка чейинки жарандык никеге 
бардык шарттарда тыюу салынат. Мыйзамсыз түрдө кыз ала качуу практикасы 
уланган (Аялдар. 6-бөлүмдү караңыз). Жашы жете элек кыздарды ала качуу 
жөнүндө маалымат дагы эле айтылбай кала берүүдө.  
  
2018-жылы ЮНИСЕФтин болжолунда, 20 жаштан 49 жашка чейинки 
никедеги аялдардын 12,7 пайызы 18 жашка чейин күйөөгө чыгышкан. 2016-
жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык, жашы жете электерге байланыштуу 
диний нике кыйылса кылмыш жоопкерчилигине тартылат; бирок, 
прокурорлор жашы жете электерге байланыштуу диний нике үчүн кылмыш 
ишин козгогон жок.  
  
Балдардын сексуалдык эксплуатациясы: Мыйзам 18 жаштан кичүү балдарды 
сатууга, балдарды соодалоого, сойкулукка жана балдар порнографиясына, 
ошондой эле балдарга карата башка сексуалдык кылмыштарга тыюу салат. 
Мыйзамда адамдарды сатуу жана сойкулукка мажбурлоо үчүн кылмыш 
жоопкерчилиги каралган. Анда жабырлануучу бала болсо, 15 жылга чейин 
эркинен ажыратуу жазасы каралган. Мыйзам ошондой эле бирөөгө зордук-
зомбулук же зомбулук көрсөтүүнү, шантаж кылууну, мүлктү жок кылууну же 
зыянга учуратууну, алдамчылык жолу менен сойкулукка тартууну кылмыш 
деп эсептейт. Мыйзамдын аткарылышы үчүн өкмөт чектелген аракеттерди 
көрүүдө.  
  
Кылмыш-жаза кодексинде балдар порнографиясын жайылтууга жана балдар 
порнографиясын жайылтуу максатында сактоого тыюу салынат. Мыйзамда 
балдар порнографиясы атайын аныкталган эмес жана Кылмыш-жаза 
кодексинде компьютерге байланыштуу колдонуу, онлайн режиминде балдар 
порнографиясына кирүү же жөнөкөй балдар порнографиясын сактоо 
кылмышка толук кирбейт.  
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ЮНИСЕФтин жана жергиликтүү байкоочулардын айтымында Бишкекте 18 
жашка чейинки балдар сойкулук менен алектенишкен. Так сандар белгисиз 
болсо дагы, ички иштер кызматкерлери сойкулук менен алектенген балдардын 
типтүү учурлары билим берүү мүмкүнчүлүктөрү үчүн Бишкекке көчүп келген 
же үй-бүлөдөгү кордук-зомбулуктан качкан айыл жериндеги жаш кыздарды 
камтыйт деп билдирди. Борборго келгенден кийин, алар каржылык 
муктаждыктан улам секс-соодага киришкен. Бейөкмөт уюмдар жана эл аралык 
уюмдар укук коргоо органдарынын кызматкерлери кылмыш ишин токтотуу 
үчүн пара алуу, адам сатууга шектүү адамдарга рейддер башталганга чейин 
эскертүү берүү жана кылмышкерлердин кылмыш ишин кыскартуу үчүн 
курмандыктарга акча төлөп берүү менен жазадан кутулуу мүмкүнчүлүгүн 
берүү менен адам сатууга катыштыгы бар экендигин билдиришти. Ички иштер 
кызматкерлери жыныстык катнаштын курмандыгы болгон балдарды 
коркутуп-үркүткөн жана зордуктаган деп шектелген. Кабарларга караганда, 
өкмөт мамлекеттик кызматкерлердин адам сатуу кылмыштарына катыштыгы 
бар деген айыптоолорду ар дайым эле териштире бербейт. Кылмыш кодексине 
ылайык, 18 жана ал жаштан жогору адамдарга 16 жаштан кичүү адам менен 
жыныстык катнашта болуу мыйзамсыз.  
  
Көчүрүлгөн балдар: Ата-энелердин мүмкүнчүлүгүнүн жетишсиздигинен улам, 
балдарды таштап кетүү жөнүндө көптөгөн билдирүүлөр келип түшкөн жана 
көптөгөн балдар мекемелерде, бакма үй-бүлөлөрдө же көчөлөрдө жашашкан. 
Кароосуз калган балдардын болжол менен 80 пайызы ички мигранттар болгон. 
Көчөдөгү балдар билим берүү жана медициналык кызматтардан пайдалана 
албай кыйналышкан. Ички иштер кызматкерлери көчө балдарын кармап, 
дареги белгилүү болсо же реабилитациялык борборго же балдар үйүнө 
жөнөтүшкөн.  
  
Атайын мекемелерде багылган балдар: Мамлекеттик балдар үйлөрү жана 
интернаттар ресурстарга муктаж болушкан жана көп учурда тийиштүү жардам 
көрсөтө алышкан эмес. Бул кээде улуу балдарды психикалык саламаттыгына 
байланыштуу көйгөйлөр байкалбаса дагы, психиатриялык мекемелерге 
которууга алып келген. Акыйкатчы өлкөнүн жалгыз балдарды кармоо борбору 
жашы жете электердин билим алууга жана медициналык кызматтарга болгон 
укугун сыйлабайт деп билдирди.  
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Эл аралык балдарды уурдоо: Өлкө 1980-жылдагы Гаага Эл аралык балдарды 
уурдоонун жарандык жана укуктук аспектилери жөнүндө конвенциясынын 
катышуучусу.  
Мамлекеттик департаменттин Эл аралык ата-эне балдарын уурдоо боюнча 
жылдык отчетун да караңыз 
https://travel.state.gov/content/travel/en/International - Ата-эне - Бала Уурдоо / 
үчүн - провайдерлер / мыйзамдуу - отчеттор - жана - маалыматтар / 
билдирилген - case.html.  
  
Антисемитизм  
  
Өлкөдөгү жөөт калкынын саны болжол менен 460 адамды түзгөн. 
Антисемиттик аракеттер жөнүндө билдирүүлөр болгон жок.  
  
Адамдарды сатуу  
  
Мамлекеттик департаменттин Адамдарды сатуу жөнүндө 2019-жылынын 
отчетун да караңыз  https://www.state.gov/trafficking - in - адамдар - отчет / .  
  
Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар  
  
Мыйзам физикалык, сенсордук, интеллектуалдык жана акыл-эси бузулуулары 
бар адамдарды басмырлоого тыюу салат. Мыйзам майыптар үчүн имараттарга 
кирүүнү камсыз кылууну милдеттендирет, коомдук транспортто жана унаа 
токтоочу жайларда жүрүүнү камсыз кылууну талап кылат, угуу жана көрүүсү 
начар адамдар үчүн жалпыга маалымдоо каражаттарын жеткиликтүү кылуу 
үчүн субсидияларды берет жана үй курууга акысыз жер тилкелерин берет. 
Өкмөт жалпысынан мыйзамдын талаптагыдай аткарылышын камсыз кылган 
жок жана басмырлоо сакталып калды. Мындан тышкары, ден-соолугунун 
мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар коомдогу терс мамилелерден жана 
калктын арасындагы жумушсуздуктун айынан жумуш табууда 
кыйынчылыктарга туш болушкан.  
  
Мамлекеттик ресурстардын жетишсиздиги ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү 
чектелген адамдардын жетиштүү билим алышын кыйындатты. Мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдар билим алуу укугуна ээ болсо дагы, Майып балдардын ата-
энелеринин ассоциациясы мектептер көп учурда алардын кирүүсүнө тыюу 
салышты. Өкмөт акыл-эс же физикалык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген 
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балдарды окуу куралдары жана китептер менен камсыз кылуу 
программаларын каржылаган. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-
энелеринин ассоциациясы билим берүү жана илим министрлигинин 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга инклюзивдик билим берүүнү илгерилетүү 
менен кырдаалды жакшыртуу боюнча аракеттери жөнүндө билдирди.  
  
ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча, өкмөт жана үй-бүлөлөр мүмкүнчүлүгү 
чектелген балдардын үчтөн бир бөлүгүн атайын мекемелерге 
жайгаштырылган. Өкмөт азык-түлүк, суу, кийим-кече, жылуулук жана 
саламаттыкты сактоо сыяктуу негизги муктаждыктарды жетиштүү деңгээлде 
камсыз кылган жок жана адекваттуу деңгээлде чечкен жок.  
  
Бийлик, адатта, психикалык жактан жабыркаган балдарды башка балдар менен 
интеграциялоонун ордуна, психиатриялык ооруканаларга жайгаштырган.  
  
Башкы прокуратура (БП) акыл-эс бузулуулары бар адамдардын укугун 
коргоого жооптуу. Жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын юристтеринин 
айтымында, БПнын мүчөлөрү эч кандай билимге ээ болгон эмес жана бул 
укуктарды коргоо боюнча билими аз болгон жана ден соолугунун 
мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жарандарга натыйжалуу жардам беришкен эмес. 
Көпчүлүк соттор тажрыйбасынын жана даярдыгынын жетишсиздигинен 
психиатриялык ооруканаларга милдеттендирүүнүн ылайыктуулугун аныктай 
албай, ал эми бийлик ден-соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелгендердин 
каалоосуна каршы атайын мекемелерге жайгаштырылганы маалым.  
  
Байкоочулар белгилегендей, бийлик 2008-жылы жумуш берүүчүлөрдөн 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумушка орноштуруу квотасын 
аткарууну талап кылган мыйзамды ишке ашырган эмес (жумуш орундарынын 
болжол менен 5 пайызы).  
  
Улуттук / расалык / этникалык азчылык топторунун мүчөлөрү  
  
Калктын дээрлик 15 пайызын түзгөн этникалык өзбектер менен этникалык 
кыргыздардын ортосундагы тирешүү көйгөйлүү бойдон калууда, айрыкча 
түштүктөгү Ош облусунда калктын дээрлик жарымын түзгөн этникалык 
өзбектер. Этникалык өзбектерди бизнес жана мамлекеттик башкаруудагы 
басмырлоо, ошондой эле куугунтуктоо жана мыйзамсыз камакка алуулар бул 
тирешүүнү чагылдырды. Этникалык өзбектер көбүнчө этникалык өзбектер 
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жашаган аймактарда ири коомдук жумуштар жана жол куруу долбоорлору, 
көпчүлүк учурда эл менен кеңешпей жүргүзүлүп, кварталдарга кийлигишип, 
үйлөр талкалангандыгын билдиришти. Кошумча HRW маалыматы боюнча, 
2016-жылы Жогорку Соттун жүргүзгөн иликтөөсү боюнча, терроризм жана 
экстремизм боюнча сот жообуна тартылган шектүүлөрдүн көпчүлүгү 
түштүктөн келген өзбек улутундагылар болгон. Укук коргоочу «Бир Дүйнө» 
бейөкмөт уюму өзбек улутундагылар социалдык медиада бөлүшкөн же 
жактырган экстремисттик материалдарды жөнгө салган мыйзамдарга 
басымдуулук кылгандыгын билдирди.  
  
Сексуалдык белги жана гендердик иденттүүлүккө негизделген зомбулук, 
криминалдаштыруу жана башка кыянаттык аракеттер  
  
Өлкө бир жыныстагы бойго жеткен адамдардын ортосундагы өз ара 
макулдашуунун негизинде сексуалдык карым-катнашты же ЛГБТИ 
маселелерин колдогон сөздөрдү кылмыш катары эсептебейт. Сексуалдык 
ориентациясы же жынысы ким экендиги коомчулукка белгилүү болгон 
ЛГБТИ адамдарына физикалык жана оозеки кордоо, жумуштан айрылуу жана 
ички иштер кызматы жана башка органдардын каалабаган көңүл буруу 
коркунучу жаралган. Түрмөдө отурган адамдар жана чиновниктер көбүнчө 
эркинен ажыратылган гейлердин курмандыктарына ачык барышкан. 
Лесбиянкалар менен бисексуал аялдардын эркектерге мажбурлап никеге 
турушу дагы болгон. «Лабрис» коомдук фонду лесбиянкаларды 
гомосексуализмден айыктыруу үчүн түзөтүү зордуктоосунун туруктуу 
практикасын белгиледи. ЛГБТИ бейөкмөт уюмдары коопсуздук кызматтары 
тарабынан өз кызматкерлеринин куугунтуктоосу жана көзөмөлү уланып 
жаткандыгы жөнүндө билдиришти.  
  
2014-жылы HRW расмий түрдө опузалоо, уруп-сабоо жана сексуалдык 
зомбулук фактыларын баяндаган 40 ЛГБТИ адамы менен маектешүүнүн 
негизинде отчетун жарыялаган. Отчетто гей эркектер көп барган парктарды 
жана барларды ички иштер кызматкерлери кантип кайтарып жатышса, аларды 
зордук-зомбулук менен коркутуп, пара бербесе, үй-бүлөсүнө 
гомосексуализмди ачып берем деп коркутуп-үркүтүшү кылдат сүрөттөлгөн. 
ЛГБТИ коомчулугунун өкүлдөрүнүн айтымында, бул тажрыйбалар жыл 
ичинде улантылды. Өлкөнүн түштүк аймагындагы бейөкмөт уюмдардын 
лидерлери андан да чоң коркунуч бар экендигин билдиришти. Бир жыл ичинде 
ЛГБТИ коомчулугунун өкүлдөрү интернет сайттары аркылуу гомосексуалдык 
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секске барууну каалагандарды жазалоо жана опузалоо максатында чат 
бөлмөлөрүн жана таанышуу сайттарын ар дайым көзөмөлдөп турушкандыгын 
билдиришти. 
  
ЛГБТИге жагымдуу бейөкмөт уюмдар өзгөчө кырдаал учурунда ЛГБТИ 
адамдарына карата зордук-зомбулук COVID-19дан улам көбөйгөндүгүн, 
айрыкча карантин учурунда үй-бүлө мүчөлөрү ЛГБТИге каршы зомбулук 
көрсөткөнүн билдиришти. 8-марттагы Аялдар маршынан кийин, улутчулдар 
тарабынан гейлердин жөө жүрүшү болгон деген ушактардан улам, кол салуу 
болуп, Жогорку Кеңештин депутаты Жылдыз Мусабекова ЛГБТИ адамдарына 
карата зомбулукка чакырган билдирүүлөрүн жарыялады. Мусабекова 
“Майрамды башаламандыкка айландырып жаткан ушул гейлерден тажадык. 
Туура кылышып, аларды кууп чыгышкан. Эми аларды өлкөдөн кууп чыгыш 
керек” деп айтты.  
  
29-сентябрда белгисиз бирөөлөр Борбордук Азиядагы Америка 
Университетин (БААУ), оппозициялык партияларды жана АКШны өлкөдө 
"Батыштын адеп-ахлактык принциптерин" жайылтып жаткандыгына 
багытталган графикалык видеону социалдык тармактарга жарыялашты. 
БААУнун жамаатынын эки эркек мүчөсүнүн жыныстык катнаштарынын 
жашыруун жазууларын камтыган видеотасмада, университет менен 
байланышкан адамдардын бардыгы, анын ичинде «Бир Бол» жана «Реформа» 
сыяктуу ири оппозициялык саясий партиялардын лидерлери Батыштын 
куурчактары жана “ЛГБТИ саясатынын жактоочулары" деп сүрөттөлгөн. 
 
ВИЧ жана СПИДдин социалдык стигмасы  
  
Мыйзам ВИЧ же СПИД менен ооруган адамдарды кордоодон жана 
стигматизациядан коргойт. ЮНЭЙДСтин маалыматы боюнча, ВИЧ-
инфекциясы бар адамдар стигма жана басмырлоонун жогорку деңгээлине туш 
болушкан. 2015-жылдагы Стигма индекси боюнча, ВИЧ-позитивдүү адамдар 
коркуу сезимин сезишкен же оозеки кордоолорго, куугунтуктоолорго жана 
коркутууларга дуушар болушкан, айрым учурларда физикалык зомбулук жана 
зомбулук фактылары катталган. Жарандык коом ВИЧ / СПИДдин позитивдүү 
статусунун кесепетинен жумушсуз калууга жана мындай статуска ээ 
адамдарга же ЛГБТИ адамдарына турак жай алуу мүмкүнчүлүгүнүн 
жоктугуна алып келгендигин билдирди. ЛГБТИ адвокаттык "Кыргыз Индиго" 
уюмутарабынан 2019-жылы жүргүзүлгөн изилдөөдө гей жана бисексуал 
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эркектердин 70 пайыздан ашыгы ВИЧ / СПИД статусун билбегендиги 
аныкталды.  
  
7-бөлүм. Жумушчулардын укуктары  
  
а. Биригүү эркиндиги жана жамааттык суйлөшүүлөрдү өткөрүү укугу  
  
Мыйзам жумушчуларга профсоюздарды түзүү жана аларга кошулуу укугун 
берет. Өкмөт бул укуктарды натыйжалуу жүзөгө ашырды. Мыйзам 
профсоюздардын өз ишин кийлигишүүсүз жүргүзүүсүнө мүмкүндүк берет 
жана аларга жамааттык келишим түзүү жана соода жүргүзүү укугун берет. 
Жумушчулар иш таштоого (забастовкага) чыгышы мүмкүн, бирок расмий 
уруксат алуу талабы иш таштоолорду өткөрүүнү кыйындатат жана 
талаалдаштырат. Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзам мамлекеттик 
кызматкерлердин иш таштоосуна тыюу салат, бирок тыюу мугалимдерге же 
медицина кызматкерлерине тиешелүү эмес. Мыйзам иш таштаган 
жумушчулардан өч алууга тыюу салбайт. Өкмөт тиешелүү мыйзамдардын 
аткарылышын натыйжалуу камсыздаган эмес.  
  
Кабарларга караганда, көптөгөн профсоюздар жумушчулардын 
кызыкчылыгын гана коргобостон, мамлекеттик кызыкчылыктарды эске алган 
квази-расмий институттар катары иштешкен. Профсоюздар Федерациясы 
(ПСФ) өлкөдөгү жалгыз кол чатыр профсоюз болуп калды. Өкмөт 
профсоюздардын ПСФна киришин талап кылган эмес. Эмгек укуктарын 
коргоочулар бир нече биригишкен майда профсоюздардын бар экендигин 
билдиришти.  
  
Жумушчулар профсоюздарга кошулуу жана түзүү укугунан, профсоюздар 
уюштуруу жана жамааттык келишим түзүү укугунан пайдаланышты. Бирок 
биримдиктин жетекчилери жалпысынан өкмөт менен кызматташышкан. Эл 
аралык байкоочулар профсоюздар өз мүчөлөрүнүн кызыкчылыгын начар 
чагылдырат деп баалашты. Өткөн жылдары айрым кесиптик бирикмелер 
профсоюздардын жетекчилерин жумуштан адилетсиз бошотушкан жана бир 
компаниянын профсоюздарын түзүшкөн деп айтышкан. Июнь айында өкмөт 
кесиптик бирикменин жетекчиси Канатбек Осмоновго карата белгисиз 
кылмыш ишин козгоп, Осмоновду үй камагына чыгарган.  
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б. Мажбурлап же милдеттүү иштетүүгө тыюу салуу  
  
Мыйзам мажбурлап же милдеттүү түрдө эмгекке тартуунун бардык түрлөрүнө 
тыюу салат. Мыйзам сексуалдык же эмгекти эксплуатациялоо максатында күч 
колдонууга, алдамчылыкка же мажбурлоого өзгөчө тыюу салат жана мыйзам 
бузууларды токтотуу үчүн жетиштүү болгон жазаларды белгилейт. Эмгек 
кодекси жана балдар кодекси тарабынан мажбурлап иштетүүгө тыюу салынат. 
Өкмөт мыйзамдуу тыюу салууларды толугу менен ишке ашырган жок, жана 
жабырлануучуларды аныктоо көйгөй бойдон калууда. Мажбурлоо эмгек айыл 
чарба, курулуш, текстиль, турмуш-тиричилик кызматы жана балдарды кароо 
тармагында табылган.  
  
Сентябрь айында «Эл аралык мунапыс» уюму COVID-19 пандемиясына жооп 
кылып, өкмөттү дарыгерлерди COVID карантиндик зоналарында иштөөгө 
мажбурлаганын билдирген. Күчөп жаткан пандемияны жеңүү үчүн май 
айынан бери Кыргызстандагы дарыгерлер Саламаттыкты сактоо 
министрлигин айтымында “казармалык режимде” пандемия менен күрөшүп 
жатышат. Дарыгерлер иштеген жерине жакын жерде же жашаганга аргасыз 
болушкан. COVID-19 пациенттери менен түздөн-түз иш алып барган бардык 
дарыгерлер 14 күндүк нөөмөттө, андан кийин 14 күндүк карантин режиминде 
болушкан. Сменада иштегенден кийинки 14 күндүк карантин үйдө эмес, 
мейманканаларда, жатаканаларда же алар иштеген ооруканалардын 
чектериндеги атайын жерлерде өткөзүштү.  
  
Кошумча маалыматты Мамлекеттик департаменттин Адамдарды сатуу 
жөнүндө отчетунан таба аласыз https://www.state.gov/trafficking - in - адамдар 
- отчет / .  
  
в. Балдар эмгегине тыюу салуу жана жумушка орношуу үчүн минималдуу 
курак  
  
Мыйзамда негизги жумушка орношуу үчүн кол коюлган эмгек келишими жок 
жумуш же “жеңил” деп эсептелген жумуштан тышкары (мисалы, гезит сатуу), 
минималдуу курак 16 жаш деп белгиленген. Ал эми 14 жашка чейинки балдар 
ата-энесинин же камкорчунун уруксаты менен иштей алышат. Мыйзам 18 
жаштан кичүү адамдарды түнкүсүн, жер астында, оор же кооптуу шарттарда, 
анын ичинде металл, мунай жана газ өнөр жайында, кен казуу жана чалгындоо, 
тамак-аш өнөр жайы, көңүл ачуу, жана машина куруу жумуштарында иштөөгө 
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тыюу салат. 14 же 15 жаштагы балдар күнүнө беш саатка чейин, бирок 
жумасына 24 сааттан ашпаган жумушта иштей алышат; 16 жаштан 18 жашка 
чейинки балдар жумасына 36 сааттан ашпастан, күнүнө жети саатка чейин 
иштей алышат. Бул мыйзамдар мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга дагы 
тиешелүү. Мыйзамды бузгандыгы үчүн, мыйзам бузууларды токтотууга 
жетиштүү жаза колдонулат. Өкмөт мыйзамды натыйжалуу аткарган жок жана 
мыйзам бузууларды куугунтуктоонун жоктугу тоскоолдуктарды жаратууда. 
2014-2015-жылдардагы КРдагы балдар эмгеги боюнча улуттук 
сурамжылоого ылайык иштеген балдардын дээрлик бардыгы айыл 
чарбасында эмгектенген.  
  
Балдар эмгеги көйгөй бойдон калууда. Балдар пахта жана тамеки, күрүч, 
картошка, кант кызылчасы жана буудай өстүрүү жана бодо мал менен кой 
багуу сыяктуу үй тиричилиги менен алектенүүнү улантууда. Отчеттордо 
балдар өнөр жай жана кызмат көрсөтүү, көмүр казуу, кыш жасоо, жана 
курулуш, анын ичинде курулуш материалдарын көтөрүү жана ташуу, жана 
ошондой эле чатырлар үчүн металл барактарды кесүү тармактарында 
иштегендиги көрсөтүлгөн. Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө балдар базарларда, 
анын ичинде товарларды сатуу жана ташуу, унаа жуу, ресторандарда жана 
кафелерде иштөө, көчө жумуштарынын бир бөлүгү катары тилемчилик жана 
бут кийим тазалоо, үй жумуштарын жасоо, анын ичинде балдарды кароо 
жумуштарында иштешкен. Өлкөдөгү балдар эмгегинин эң начар түрлөрүнүн 
мисалдары төмөнкүлөрдү камтыйт: кээде адам сатуунун кесепетинен 
коммерциялык сексуалдык эксплуатация, жана мыйзамсыз иш-аракеттер, 
анын ичинде адам сатуунун натыйжасында баңги заттарын мыйзамсыз 
жүгүртүү (7.b. бөлүмүн караңыз).  
  
БП жана Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик 
инспекциясы (Инспекция) жумуш берүүчүлөрдүн эмгек кодексинин 
аткарылышына жооптуу. Инспекциянын маалыматы боюнча эмгек 
инспекторлорунун санынын жетишсиздиги, эмгек мыйзамдарынын тийиштүү 
аткарылышын камсыз кылуу үчүн сейрек жана натыйжасыз балдар эмгегин 
текшерүүгө алып келген. Көптөгөн балдар үй-бүлөсү үчүн иштеген же өз 
алдынча иштегендиктен, өкмөткө эмгек кодексине туура келип келбегенин 
аныктоо кыйынга турду. Күтүүсүз ишкердик текшерүүлөргө мораторий 
киргизилгендиктен Мамлекеттик эмгек инспекциясы балдар эмгегин 
пайдаланган бир дагы иш берүүчүгө карата жаза колдоно алган жок.  
  



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ                  
                 41 

2020-жылга карата адам укуктары жаатындагы иш-аракеттер жөнүндө отчеттор  
Америка Кошмо Штаттарынын Мамлекеттик департаменти • Демократия, адам укуктары жана эмгек бюросу  

Кошумча маалымат үчүн АКШнын Эмгек департаментинин Балдар эмгегинин 
эң начар формалары боюнча жыйынтыктарын  бул шилтеме аркылуу 
караңыз:  https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child - эмгек / 
табылгалар жана Балдар эмгеги же мажбурлап иштетүү аркылуу өндүрүлгөн 
товарлардын тизмесин бул шилтеме аркылуу караңыз  
https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child - эмгек / тизме - боюнча - 
товарлар .  
  
г. Жумушка жана кесипке карата дискриминация  
  
Мыйзам жумушка жана кесипке карата жынысына, расасына, улутуна, тилине, 
тегине, мүлкүнө, расмий абалына, жашына, жашаган жерине, динине жана 
саясий көз карашына, коомдук уюмдардагы мүчөлүгүнө же башка кесиптик 
мүмкүнчүлүктөргө тийиштүү жагдайларга байланыштуу басмырлоого тыюу 
салат. Өкмөт мыйзамдарды натыйжалуу аткарылуусун камсыздай алган жок 
жана жаза чаралары мыйзам бузууларды токтотуу үчүн жетишсиз жана 
жарандык укуктар жөнүндөгү башка мыйзамдарга шайкеш келбейт. 
Түштүктөгү этникалык өзбектер ишкердикти лицензиялоодогу жана 
жергиликтүү бийлик органдарында каттоодогу дискриминациялык 
көрүнүштөр, чакан ишкерчиликти баштоону кыйындатып жатканына нааразы 
болушту.  
  
Орточо алганда жумуш берүүчүлөр эркектерге караганда аялдарга кыйла 
төмөн эмгек акы төлөшкөн. Пенсионерлердин көпчүлүгүн аялдар түзөт, алар 
айрыкча экономикалык абалдын начарлашына аярлуу топ. Мыйзамга ылайык, 
аялдарга «кооптуу кесиптерде», анын ичинде энергетика, тоо-кен, суу, 
фабрикалар, жүк ташуу, айыл чарба жана курулуштун айрым түрлөрүндө 
иштөөгө тыюу салынат. Бул мыйзам Совет доорунан бери келе жаткан 
калдыгы болуп жана ал качан колдонулганы же колдонула электиги белгисиз 
жана аялдардын экономикага толук жана эркин катышуусуна тоскоолдук 
жаратып келет, ошондой эле аялдардын киреше алуу мүмкүнчүлүгүнө терс 
таасир этет. Айыл жеринде аялдарга болгон салттуу мамиле аялдын жана 
эненин ролу менен чектелип, билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн кыскарткан. 
ЛГБТИ коомчулугунун мүчөлөрү сексуалдык ориентациясын ачыкка 
чыгарганда, жумуш ордунда басмырлоону билдиришти. ЛГБТИ адамдары 
алдамчылыктын, эмгектин жана сексуалдык эксплуатациянын курмандыгы 
болуу коркунучу жогору болгон. Транссексуал аялдар жумушка орношууда 
өзгөчө аялуу топ болуп саналат. Алар көпчүлүк учурларда жумушка орношуу 
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мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыроого аргасыз болушат. ВИЧ / СПИДдин 
позитивдүү статусу бар адамдар жумушка орношуу жана жумуштун 
коопсуздугу боюнча басмырлоого туш болушкан. Жумуш берүүчүлөр 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумушка алууда дискриминациялашкан 
жана алардын бош жумуш ордундага жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрүн 
чектешкен. COVID-19 пандемиясы учурунда ЛГБТИ коомчулугунун 
мүчөлөрүнө акы төлөнүүчү жумуш, социалдык камсыздандыруу жана үйдө 
иштөө үчүн ресурстар жетишсиз.  
  
д. Жумуштун алгылыктуу шарттары  
  
Мыйзамда мамлекеттик минималдуу эмгек акы каралган. Бул расмий 
өкмөттүн 2017-жылдагы жакырчылык чегинен төмөн. Эң төмөнкү айлык акы 
жөнүндө мыйзамда ал жашоо баасын канааттандыруу үчүн акырындык менен 
көтөрүлүшү керек деп айтылган. Өкмөт минималдуу эмгек акыга 
байланыштуу мыйзамдарды натыйжалуу аткарылышын камсыздай алган жок. 
Жумуш берүүчү тарабынан эмгек акыны, жөлөк пулду жана башка социалдык 
төлөмдөрдү өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн жоопкерчилик каралган эмес. 17-
июлда Саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин биримдиги президенттен 
дарыгерлердин айлыгын көтөрүүнү суранды. Алар бул өтүнүчтү медициналык 
кызматкерлерге орточо эмгек акыдан кем эмес айлык акы төлөөнү талап 
кылган 2005-жылдагы мыйзамга негиздешкен, бирок бул мыйзам эч качан 
аткарылган эмес. Дарыгерлерге жана башка саламаттыкты сактоо 
кызматкерлерине COVID-19 пандемиясы учурунда кошумча саат 
иштегендиги үчүн кошумча акы төлөнүүдө.  
  
Стандарттык иш жумасы 40 сааты, адатта бир жума беш күндү түзөт. 
Мамлекеттик ишканалар үчүн жети күндүк иш жумасында 24 сааттык эс алуу 
убактысы каралган. Эмгек кодексине ылайык, кошумча жумуш күнүнө төрт 
сааттан же жумасына 20 сааттан ашпашы керек. Ошондой эле Эмгек 
кодексинде кошумча жумуш менен алектенген жумушчулар компенсациялык 
өргүүгө же бир сааттык эмгек акынын 150-дөн 200 пайызга чейин кошумча 
акы алышы керек деп жазылган. Бул талаптарды сактоо жумуш берүүчүлөр 
арасында ар кандай болгон. Мисалы, күчтүү эмгек жамааттары бар ири 
компаниялар жана уюмдар көбүнчө ушул жоболорду сакташкан. 
Кызматкерлеринин профсоюздук өкүлчүлүгү болбогон чакан же расмий эмес 
фирмалардын жумуш берүүчүлөрү бул мыйзам жоболорун көп учурда 
камсыздап берген эмес.  
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Улуттук Статистика комитети формалдуу эмес экономикалык иш-аракетти, 
биринчи кезекте, алардын мүчөлөрүн жумуш жана киреше менен камсыз 
кылуу үчүн товарларды жана кызматтарды өндүрүүчү үй-бүлө бирдиктери деп 
аныктады. 2017-жылы өкмөт калктын 28,8 пайызы гана экономиканын расмий 
секторунда иштесе калгандары расмий эмес экономикада иштешет деп 
эсептешкен.  
  
Ишканалардын жетекчилери жумушчуларын көбүнчө коопсуздук жана ден-
соолук жактардан начар шарттарда иштетишкен. Мыйзамда өнөр-жайдын 
негизги тармактарына шайкеш келген эмгекти коргоонун жана коопсуздук 
техникасынын стандарттары белгиленген, бирок өкмөт жалпысынан алардын 
аткарылышын камсыдап берген эмес. Мыйзамды бузгандыгы үчүн айыптар 
коомдук иштерден айып пулга чейин каралган жана бул чаралар мыйзамды 
бузууну токтотуу үчүн жетиштүү эмес. Мыйзамда жумушчулардын жумушсуз 
калуу коркунучу жок кооптуу жумуштарды аткаруудан баш тартуу укугу 
каралган эмес. 
 
Экотехинспекция жумушчуларды коргоо жана эмгек көйгөйлөрүнүн бардык 
түрлөрү боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүү үчүн жооп берет. Өкмөт бардык 
мамлекеттик инспекцияларга мораторий жарыялагандан кийин эмгек 
инспекциясын жүргүзбөгөндүктөн, мыйзамды натыйжалуу аткарган жок.  
Мораторийге чейин эле Экотехинспекция эмгек инспекторлорунун 
ишмердүүлүгүн чектеп келген. Экотехинспекция тарабынан шайкештикти 
камсыздоо үчүн жетиштүү инспекторлорду ишке тарткан эмес. Эл аралык 
Эмгек Уюмунун (ЭЭУ) маалыматы боюнча, инспекция текшерүүлөрдү 
жүргүзүү үчүн жетиштүү каражатка ээ болгон эмес. Мыйзамда расмий эмес 
экономикада иштегендер үчүн эмгекти коргоо жана коопсуздук стандарттары 
каралган эмес. Өкмөт эмгекти коргоо жана коопсуздук боюнча мыйзамдарды 
натыйжалуу аткаруусун камсыздап берген жок. Ушул мыйзамдарды 
бузгандыгы үчүн жазалар шалаакылык сыяктуу кылмыштарга каралуучу 
жазалар менен туура келген.  
  
«Эл аралык мунапыс» уюму COVID-19 пандемиясынын кесепетинен 
саламаттыкты сактоо кызматкерлери өлүмгө учурап жатат, бирок ишенимсиз 
статистика өкмөттүн пандемияга каршы жумшалган иш-аракетине шек 
келтирип жатат деп билдирди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин кадрлар 
бөлүмүнүн башчысы эпидемия башталган март айынын ортосунан 22-июлга 
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чейинки мезгилде жалпысынан 29 саламаттыкты сактоо кызматкерлери каза 
болгонун билдирди. Өкмөттүк эмес топтор жүргүзгөн иш кагаздарында, 
саламаттыкты сактоо кызматкерлеринин өлүмүнүн көрсөткүчтөрү жогору, б.а. 
40-тан ашуун медицина кызматкерлери каза болгонун билдирет.  
  
Мамлекеттик лицензиялоо эрежелери жарандарды чет өлкөлөрдө иштөөгө 
тартуучу компанияларга катуу талаптарды койгон, ал эми мындай 
компанияларга лицензия берүү КРнын Эмгек, миграция жана жаштар 
министрлигинин жоопкерчилигине кирет. Өкмөт лицензияланган жана 
текшерилген фирмалардын тизмесин үзгүлтүксүз жарыялап турган. Жумушка 
орноштуруучу компаниялар жумуш берүүчүлөр тарабынан эмгек 
шарттарынын жана эмгек мигранттарынын чет өлкөлөрдө келишим менен 
иштөө шарттарын сакталышын көзөмөлдөөгө милдеттүү. Ошондой эле 
жумушка орноштуруучулар Кыргызстандан кетээрдин алдында 
жумушчуларды эмгек келишими менен камсыз кылышы керек.  


