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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ 2021-

ЖЫЛДАГЫ АДАМ УКУКТАРЫНЫН АБАЛЫ 

БОЮНЧА ЖЫЛДЫК БАЯНДАМАСЫ 

КЫСКАЧА МААЛЫМАТ 

2021-жылдын 10-январында өткөн референдумдун жыйынтыгында, 

Кыргыз Республикасы парламенттик башкаруу формасынан президенттик 

башкаруу системасына өттү. 2020-жылдын октябрь айында орун алган саясий 

толкундоолордон натыйжасы болуп парламенттик шайлоо жокко чыгарылды 

жана мурдагы президент отставкага кетүүгө мажбур болду. 2021-жылдын 10-

январында өткөн шайлоодо убактылуу президенттин милдетин аткарган 

Садыр Жапаров Президент болуп бекитилген. Шайлоо негизинен эркин жана 

жакшы деңгеелде уюштурулган деп таанылды. 

Жалпы жана ички кылмыштарды иликтөө ички иштер министрлиги 

тарабынан жүргүзүлөт, ал эми терроризм жана коррупция сыяктуу айрым 

кылмыштар, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети (УКМК) тарабынан 

каралат. УКМК ошондой эле Президенттин коопсуздук кызматын 

көзөмөлдөйт.  Башкы прокуратура жергиликтүү жана улуттук масштабдагы 

кылмыштар боюнча кылмыш ишин козгоону жүзөгө ашырат.  Укук коргоо 

органдарын Президенттин карамагына кирген Ички иштер министрлиги 

башкарат.  Жарандык бийлик кээ бир учурларда коопсуздук күчтөрүн 

натыйжалуу көзөмөлгө алган эмес.  Коопсуздук күчтөрүнүн кызматкерлери 

тарабынан айрым укук бузуулар катталгандыгы жөнүндө ишенимдүү 

билдирүүлөр болгон. 

Адам укуктарынын олуттуу маселелери төмөндөгүдөй ишенимдүү 

отчетторду камтыды: милиция кызматкерлери тарабынан адамды өзүм 

билемдик менен өлтүрүү; адамдын дайынсыз жоголгон резонанстык 

учурлары; укук коргоо жана коопсуздук күчтөрү тарабынан кыйноолорду 

колдонуу; түрмөлөрдөгү катаал жана өмүргө коркунуч жараткан шарттар; 

негизсиз камакка алуу; сот бийлигинин көз карандысыздыгынын олуттуу 

көйгөйлөрү; жеке жашоого өзүм билемдик менен кийлигишүү; сөз эркиндигин 



 

жана массалык маалымат каражаттарын катуу чектөөлөр, анын ичинде 

журналисттерге каршы зомбулук жана зомбулук көрсөтөм деп коркутуу жана 

цензура; интернет эркиндигине олуттуу чектөөлөр; бирикмелердин 

эркиндигине, анын ичинде бейөкмөт уюмдарды жана жарандык коом 

уюмдарын каржылоого жана ишмердүүлүгүнө өтө чектөөчү мыйзамдарга 

кийлигишүү; мамлекеттик органдарда олуттуу коррупциялык аракеттер; 

гендердик зомбулук кылмышына каршы тергөөнүн жана жоопкерчиликтин 

жоктугу; азчылыктардын өкүлдөрүнө жана лесбиянка, гей, бисексуал, 

трансгендер, квир жана интерсекс адамдарга карата зордук-зомбулук же 

зомбулук көрсөтөм деп коркутуу менен байланышкан кылмыштар; балдар 

эмгегинин эң начар формаларынын болушу. 

Өкмөт тарабынын, адам укуктарынын бузулушу менен белгилүү болгон 

же коррупциялык иштерге аралашкан аткаминерлерди иликтөө жана жоопко 

тартуу же жазалоо боюнча иш-чаралары көрүлүп жатканы менен, 

чиновниктердин жазасыз калышы көйгөй бойдон калууда. 

1-бөлүм. Инсандык бүтүндүгүн урматтоо 

а. Өзүм билемдик менен өмүрүнөн ажыратуу жана башка 

мыйзамсыз же саясий негизде өлтүрүү 

Бийлик өкүлү же анын кызматкерлери өзүм билемдик менен киши 

өлтүрдү деген бир билдирүү келди. 28-августта Бишкектеги Кайгуул-милиция 

кызматынын кызматкери жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн 

токтотулган автоунаанын айдоочусун атып өлтүргөн. Ички иштер 

министрлигинин айтымында, жол кыймылынын эрежесин бузган жаран 

биринчи милиция кызматкери менен мушташып, андан соң курал-жарагын 

алууга аракет кылгандыгын билдирген; бирок окуянын видеокөзөмөлүндөгү 

тасма ал адам милиция кызматкерине кол салбаганын көрсөткөн. Милиция 

кызматкерлери УКМК тарабынан кармалып, иликтөө иштерин башталган. 

Ички иштер министрлиги укук коргоо органдарынын катышуусу менен 

катталган ар кандай адам өлтүрүү фактыларын иликтөөгө милдеттүү. 

Аскердик прокурорлор аскерлердин катышуусундагы киши өлтүрүүлөрдү 

иликтөөгө жооптуу. Кызыкчылыктардын кагылышуусу мүмкүн болгон 



 

учурларда Ички иштер министрлиги кылмыш иликтөөнү жана 

куугунтуктоону алардын кароосу боюнча аскер прокуроруна өткөрүп бере 

алат. 

b. Жоголуп кетүү 

31-майда кош түрк-кыргыз жарандыгы бар жана өлкөдөгү Фетхуллах 

Гүлен менен идеологиялык жактан байланышкан «Сапат» мектеп 

системасынын негиздөөчүсү Орхан Инанды Бишкектен жоголуп кетти.  Ал 5-

июлда түрк түрмөсүндө экендиги жарыяланган. Анын адвокаттары анын 

жайгашкан жери белгисиз болуп турганда 35 күн кыйноого душар болгон деп 

ырасташат.  Андан кийин Түркиянын Президенти Рэджеп Тайип Эрдоган 

Инандынын Түркияга кайтып келиши үчүн түрк чалгындоо кызматын 

мактады. Кыргыз бийлиги Инандынын жоголуусу боюнча тергөө иштеринин 

башталгандыгы жөнүндө жарыялады жана Бишкектеги Түркия элчилигине 

расмий нааразычылык билдирди. Кыргыз бийлиги алардын Инандыны 

жоголуусуна тиешеси жок экендигин ырастап чыкты. 18-августта 

Кыргызстандын Аскер прокуратурасы, Чек ара кызматына карата иликтөө 

иштерин жүргүзүп, Инандыны Түркияга алып кетүүдө кандай роль ойногонун 

аныктай баштады. 

c. Кыйноолор жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-

баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрү 

Мыйзам кыйноолорго жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-

баркты басмырлаган мамилеге жана жазага тыюу салат. Бирок, түрмөлөрдө 

физикалык зомбулук, анын ичинде адамгерчиликсиз жана кадыр-баркты 

басмырлаган мамиле уланууда. Маалыматка ылайык, милиция 

кызматкерлеринин кыянаттык менен пайдалануусу, айрыкча, сотко чейин 

камакта кармоо учуру көйгөй бойдон калууда. 

Жактоочулар, журналисттер жана укук коргоо уюмдары, анын ичинде 

«Эркиндик үнү» (Голос свободы), «Бир Дүйнө» жана Human Rights Watch 

(HRW) менен Transparency International эл аралык бейөкмөт уюмдар, милиция 

жана башка укук коргоо органдары тарабынан кыйноолор болгонун 

билдиришти. Маалыматтарга караганда, бийлик кылмыш иликтөө учурунда 



 

кылмышты мойнуна алдыруу үчүн айрым жарандарды кыйнаган. Сентябрда 

«Кыйноолорго каршы» коалициясы кыйноолор боюнча 63 билдирүү 

түшкөндүгү жөнүндө кабарлаган, алардын арасында 5 учуру милициядан, 

бирөө УКМК тарабынан келген. «Кыйноолорго каршы» коалициянын 

маалыматы боюнча кыйноо фактылары боюнча 63 тергөөнүн арасынан 12си 

административдик негиздер боюнча токтотулган. Бир жылдын ичинде Башкы 

прокуратура (БП) болжолдуу кыйноо фактылары боюнча кылмыш ишин 

козгогон жок. Бейөкмөт уюмдардын айтымында, өкмөт кыйноолорго карата 

мониторинг жүргүзүү боюнча күчтүү органдарды түзгөн, бирок өкмөттүн 

айрым бөлүктөрүнүн таасири бул органдардын көзкарандысыздыгына 

коркунуч туудурат. 

Май айында Жалал-Абадга жакын жайгашкан Таш-Көмүр айылында 

милиция кызматкерлери Эламан Таалайбековдун уурулук кылганын моюнга 

алдырам деп сабап кетишкен. Кийинчерээк Таалайбеков сабалганы тууралуу 

укук коргоо органдарына билдирген, бирок кызматкерлер тарабынан эч 

кандай чара көрүлгөн эмес. Кийинчерээк бир нече кылмышкерлер, 

Таалайбековду милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деп айыптап, Жалал-

Абад облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан Таалайбековго карата 

иликтөө иштерин баштаган.  

«Эркиндик үнү» (Голос свободы) бейөкмөт уюму кыйноолорго байкоо 

жүргүзүүдө борбордук ролду ойногон. «Эркиндик үнү» «Кыйноолорго 

каршы» коалициянын башкы уюштуруучусу, 18 БӨУнун Консорциуму катары 

чыгып, кыйноолорго даттанууларды көзөмөлдөө боюнча БП менен 

кызматташууну уланткан. «Кыйноолорго каршы» коалициясы ошондой эле 

кыйноолорго карата даттанууларды кабыл алып, тергөө иштерин жүргүзүү 

үчүн БПга өткөрүп берген. Коалициянын мүчөлөрүнүн айтымында, ал 

кыйноолордун болжолдуу күнөөлүүлөрүнө каршы жасаган иштери айыптоочу 

өкүмдөргө алып келген жок. 

Прокурорлор милиция кызматкерлерин кыйноолор боюнча айыптаган 

учурларда, алар, ошондой эле сот жана айыпталуучулар процесске жана 

материалдарга каршы пикирлерин дайыма билдирип турушкан. Бул каршы 

пикирлер ишти кароону создуктуруп, көп учурда далилдердин эскиришине 

алып келип, акыры иштин токтотулушуна алып келген. 



 

Жыл бою бейөкмөт уюмдар, судьялар кыйноолор астында кабыл 

алынган деп таанууну далил катары үзгүлтүксүз кабыл алышкандыгын 

билдиришти. «Бир Дүйнө» адам укуктары боюнча бейөкмөт уюму милиция 

кызматкерлери тарабынан моюнга алдыруу үчүн кыйноолорду колдонууну 

улантып жаткандыгын жана судьялар көбүнчө айыпталуучулар мамлекеттин 

жүйөлөрүн алсыратуу үчүн калп айтып жатат деп, кыйноолорду четке 

кагышарын билдиришти. Эгерде прокурорлор ишти сотко өткөрүп беришсе, 

анда сот өкүмү кепилденет, деп билдиришти коргоо адвокаттары.  

2020-жылы жарыяланган өлкөдөгү кыйноолор жөнүндө баяндамада 

«Бир Дүйнө» учурдагы көйгөйлөрдү, анын ичинде кыйноолорду иликтөөнүн 

ансыз деле алсыз системасында боштуктарды жараткан жаңы укуктук 

кодексти киргизүүнү жана укуктук институттардын, анын ичинде тергөө 

судьяларынын кыйноолорду өз убагында териштирүүгө жөндөмсүздүгүн баса 

белгиледи. «Бир Дүйнө» ошондой эле этникалык өзбектер кыйноо 

учурларынын 51% түзөт, бирок алар жалпы калктын 18% гана түзөт деп 

билдирди. «Эркиндик үнү/Голос свободы» гезитинин маалыматы боюнча, 

тергөөчүлөргө кыйноолор жөнүндө арыздарды кароо үчүн эки жума же андан 

көп убакыт талап кылынган, бул учурда кыйноолордун материалдык 

далилдери көрүнбөй калган. Коргоо адвокаттары сот процессинде 

кыйноолорго байланыштуу дооматтардын көпчүлүгүн беришкен жана 

судьялар аларды четке кагышкан. Айрым учурларда, кыйноолорго арыз берген 

кармалгандар кийинчерээк, сыягы, укук коргоо органдарынын 

кызматкерлеринин коркутуусунан улам, өз сөздөрүнөн баш тартышкан. 

Кадыр-барктуу ЖМКлардын ырастоолоруна ылайык, 25-апрелде 

кыргыз чек арачылары талаштуу аймакта мал жайгандыгы үчүн Кыргыз 

Республикасынын аймагы менен курчалган Тажикстан эксклавынан эки тажик 

өспүрүмдү кармашкан жана сабашкан. Өспүрүмдөр бир сааттан кийин жеңил 

жаракат менен бошотулду. 

Түрмөлөрдө жана камакта кармоо борборлорундагы кармоо шарттары 

Түрмөдө отуруу шарттары оор болгон жана кээде тамак-аштын жана 

дары-дармектердин жетишсиздигинен, медициналык жардамдын 

начардыгынан, жылуулуктун жоктугунан жана кыянаттыктан улам өмүргө 



 

коркунуч туудурат. 

Физикалык шарттар: тергөө изоляторлору жана убактылуу камоо 

изоляторлору өзгөчө жык-жыйма болуп, камоо шарттары кыянаттык, башка 

түрмөлөргө караганда начар болгон.  Бийликтер жашы жете электерди 

чоңдордон бөлөк кармоого жакын болушкан, бирок башка жайлар жок 

болгондуктан, аларды эл көп жүргөн убактылуу кармоо борборлоруна 

топтошкон.  Эксперттердин айтымында, терроризм же экстремизм менен 

байланышкан кылмыштар үчүн соттолгондор жалпы соттолгондордон 

тийиштүү түрдө бөлүнгөн эмес.  Соттолгон камактагылар кээде өз иштеринин 

каралышына арызданып жатканда тергөө изоляторлорунда калышкан. 

Айрым учурларда түрмө уюшкан топтору, түрмө кызматкерлеринин 

мекемени башкарууда потенциалы жана тажрыйбасы жок экендигинен улам, 

түрмөнү башкарууну жана тартипти көзөмөлдөп турушканын бейөкмөт 

уюмдары билдиришкен.  Айрым учурларда, кылмыш топтору түрмөгө 

багытталган азык-түлүк жана кийим-кече сыяктуу буюмдарды көзөмөлдөп 

турушкан, ал эми түрмө кызматкерлери бул иштерге кайдыгер мамиле кылган.  

Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүнүн айтымында, бийлик бул топторду жоюуга 

аракет кылган жок, анткени алар өтө күчтүү болгон жана аларды жок кылуу 

башаламандыкка алып келиши мүмкүн деп эсептешкен.  Айрым туткундар 

түрмө бийликтери түрмөдөгү тартипти жана коопсуздукту түрмөдөгү 

топторго же камактагыларга таштап кетишкенин, бул камактагылардын 

зордук-зомбулугуна жана коркутуусуна алып келгенин белгилешти. 

Абактагылар түрмө кызматкерлери түрмөдөгү камактагыларга, анын 

ичинде дары-дармектерде, тийиштүү медициналык жардам алууга 

мүмкүнчүлүк бербегендигин билдиришти.  Адам укуктары боюнча уюмдар 

Өкмөт абактагыларды жана түрмөлөрдүн кызматкерлерин КОВИД-19 

пандемиясы учурунда жеке коргонуу каражаттары менен камсыз 

кылбагандыгын билдиришти.  «Бир Дүйнө» пандемия учурунда 

камактагыларга үй-бүлө мүчөлөрү, дарыгерлер жана адвокаттары менен 

сүйлөшүүгө уруксат берүүдөн баш тартылганын билдирди.  2500-гө жакын 

адвокаттардын ичинен камакта жаткан өз кардарларына түрмөгө барууга 

уруксат сурап кайрылышкан, анын ичинен «Бир Дүйнө» 139 гана уруксат ала 

алгандыгын, пандемияга чейин, бийлик дээрлик бардык өтүнүчтөргө уруксат 



 

бергендигин айтты. 

Администрация: бийлик кыянаттык жөнүндө ишенимдүү 

дооматтарды тийиштүү иликтеген жок.  Камактагылар түрмөнүн 

кызматкерлерине же жогору турган инстанцияларга арызданууну жолдоого 

укуктуу.  «Бир Дүйнөнүн» айтымында, түрмөнүн кызматкерлери арыздарды 

ырааттуу билдирип, документтештиришкен эмес.  Көпчүлүк байкоочулар 

соттолгондордун зомбулукка байланыштуу даттанууларынын расмий саны 

чыныгы учурлардын аз гана бөлүгүн түзөт деп эсептешет.  Тергөө 

изоляторлорун башкарган чиновниктер көбүнчө ТЖКда кармалган адамдарга 

коноктор кирүүсүнөн баш тартышат. 

Өкмөт Кыйноолорду болтурбоо боюнча Улуттук борборго (КБУБ), көз 

карандысыз жана калыс органга камакта кармоо жайларына мониторинг 

жүргүзүүгө уруксат берет.  Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү КБУБтун 

кызматкерлери камакта кармоо жайларындагы айрым мыйзам бузууларды 

көзөмөлдөө жана документтештирүү жаатында ийгиликтерге жетишкенин 

билдиришти.  Алар өткөн жылдардагыдай эле, Өкмөт кыйноо учурларын 

аныктоого стандартташтырылган мамиле жасап, КБУБка анын ишин жүргүзүү 

үчүн жетиштүү ресурстарды жана кызматкерлерди бериши керектигин баса 

белгилеп кетишти. 

Көз карандысыз мониторинг: Көпчүлүк мониторинг топтору, анын 

ичинде Эл аралык Кызыл Крест комитети (ЭККК), УКМКнын тергөө абагынан 

башка абактарга жана СИЗОлорго тоскоолдуксуз кирүү мүмкүнчүлүгү бар 

экенин билдиришти. Кээ бир бейөкмөт уюмдарга, анын ичинде «Бир Дүйнө» 

жана «Справедливость» уюмдарына медициналык жана психологиялык 

жардам сыяктуу техникалык жардам көрсөтүүнүн алкагында түрмөлөргө өз 

алдынча барууга уруксат берилген. 

КБУБ, Омбудсмен институтунун өкүлдөрү жана укук коргоочу 

юристтер КОВИД-19 пандемиясынын учурунда кызматкерлерге медициналык 

чектөөлөрдөн улам камактагыларды текшерүүгө тыюу салынганын айтышты. 

d. Негизсиз камакка алуу же камоо 

Мыйзам негизсиз камакка алууга жана камакка алууга тыюу салат жана 



 

ар бир адамдын анын камакка алынышынын же камалышынын 

мыйзамдуулугун сотто талашуу укугун камсыздайт. Өкмөт бул талаптарды 

аткарган жок. Укук коргоочу уюмдар бийлик өзбек тектүү жарандарды тыюу 

салынган диний уюмдарга катыштыгы бар жана "диний-экстремисттик иш-

аракеттери" үчүн адилетсиз түрдө бутага алып, камакка алганын кабарлашты. 

2019-жылы экстремизм жөнүндө мыйзам өзгөртүлгөндөн бери милиция 

этникалык өзбектерди «экстремисттик материалдарды» сактагандыгы үчүн 

камакка алуулардын санын кыскартканы менен, бейөкмөт уюмдар коопсуздук 

кызматтары социалдык тармактардагы аккаунттарды онлайн көзөмөлдөөгө 

өткөнүн жана «экстремисттик топтор» менен байланышкан өзбек тектүү 

жарандарды камакка алганын кабарлашты. Адвокаттардын айтымында, 

милиция көп учурда адамдарды жалган жалаа менен камакка алып, анан 

бошотуп берүү үчүн пара талап кылган. 

13-апрелде УКМК саясат таануучу Марат Казакпаевди жана Кыргыз 

Республикасындагы казак диаспорасынын мурдагы жетекчиси Марат 

Токтоучиковду мамлекетке чыккынчылык кылды деген шек менен кармады. 

31-майда Казакпаев акыйкатчынын кызматкерлерине анын ден соолугуна 

көңүл бурулбай жатканын айткан. Ал ошондой эле өкмөт тандаган юристке 

өтүү үчүн кысым болуп жатканын билдирди. Казакпаев андан ары УКМК аны 

дагы кооптуу делген СИЗОго которуп, шылдыңдаган «кылмышкерлер менен 

бир камерага камайбыз» деп коркутканын айтты. Казакпаев камалышын 

өлкөнүн Өзбекстан менен болгон чек ара чатагы боюнча айткан позициясы 

менен түшүндүрдү. 

Камакка алуу процедуралары жана камактагыларга мамиле 

Кылмыш-процессуалдык кодекске ылайык, тинтүү жана камакка алуу 

боюнча санкцияларды судьялар гана берүүгө укуктуу. Айыпталуучуну соттук 

териштирүүгө чейин камоого судьяны ынандыруу үчүн прокурорлор далил 

жүктөмүнө ээ болсо да, активисттер ордерсиз же ченемдик стандарттарды 

бузуу менен камоолор кеңири тараган бойдон кала берээрин айтышты. 

Бейөкмөт уюмдар милиция пара алууга мүмкүн деп эсептеген аярлуу 

соттолуучуларды бутага алып жатканын кабарлашты. Мыйзам боюнча, 

бийликтер айып тагылганга чейин кармалган адамды 48-сааттан 72-саатка 

чейин кармай алат. Кыйноо жана ырайымсыз мамиле боюнча эксперттер укук 



 

коргоо органдары шектүүнү кармоонун узактыгын чектеген процессуалдык 

талаптардан качуу үчүн милиция жана коопсуздук кызматтары кылмыш 

иштерин каттабай коюуну чечишет деп билдиришкен. Укук коргоо органдары 

айрым учурларда күнөөсүн мойнуна алдыруу же пара алуу үчүн катаал 

сурактарды жана кыйноолорду жүргүзүү үчүн узак мөөнөттүү камоолорду 

колдонушкан. Мыйзам боюнча тергөөчүлөр кармалган адамдын үй-бүлөсүнө 

анын кармалгандыгы тууралуу 12-сааттын ичинде билдирүүгө милдеттүү. 

Тергөөнүн узактыгынын жалпы мыйзамдуу чеги 60-күн. Бирок, мыйзам 

сотторго айыптын оордугуна жараша шектүүнү бир жылга чейин тергөө 

абагында кармоо укугун берет, андан кийин алар мыйзам боюнча шектүүнү 

бошотууга милдеттүү. Эгерде иш сотко өтсө, мыйзам сотторго камакта 

кармоонун мөөнөтүн чектөөсүз иш жабылганга чейин узартуу укугун берет. 

Сот системасында күрөө системасы бар. Мыйзам сотторго камакка алуунун 

ордуна чет өлкөгө чыгууну чектөө жана үй камагына алуу сыяктуу 

альтернативдүү чараларды колдонууга мүмкүндүк берет. 

Камакка алынган же кылмыш жасаган деп айыпталган адамдар 

мамлекеттин эсебинен жактоочуну алууга укуктуу. Мыйзам боюнча 

соттолуучу камакка алынгандан же камалгандан кийин дароо жактоочу менен 

кеңешүүгө укуктуу, бирок айрым учурларда биринчи жолугушуу соттук 

териштирүү учурунда гана болгон. Өткөн жылдардагыдай эле укук коргоо 

уюмдары бийлик өкүлдөрү камалган жашы жете элек балдар менен 

адвокаттарга кирүүгө тыюу салган, жашы жете элек балдарды ата-энелерине 

билдирбестен кармаган жана мыйзамдарга карабастан, ата-энелеринин же 

адвокаттарынын катышуусуз суракка алынган учурларды белгилешти. 

Мыйзам шектүүлөрдүн айрым категориялары үчүн үй камагын 

колдонууга жол берет. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери мыйзамды 

тандап колдонуп, анча чоң эмес кылмыштарга шектелгендерди камап, андан 

да оор кылмыштарга же олуттуу саясий байланыштары бар деп 

шектелгендерди кылмыш жоопкерчилигине тартпаганы айтылат. 

Негизсиз камакка алуулар: Өткөн жылдардагыдай эле бейөкмөт 

уюмдары жана мониторинг уюмдары, анын ичинде «Эркиндик үнү», «Бир 

Дүйнө» негизсиз камакка алуулар боюнча арыздарды жазышкан. Байкоочулар 

иштин санын аныктоо мүмкүн эмес экендигин билдиришти, анткени алардын 



 

көбү өз тажрыйбасын билдирбегенин айтышты. Өлкөнүн түштүк аймагындагы 

бейөкмөт уюмдардын маалыматына караганда, экстремисттик диний топторго 

тиешеси бар деп шектелген адамдарды, негизинен өзбек улутундагыларды 

камакка алуу жана куугунтуктоо уланууда. 

Маасалык маалымат каражаттары (ММК) тыюу салынган «Хизб-ут-

Тахрир» экстремисттик уюмуна тиешеси бар деп шектелген адамдардын 

камакка алынышы жөнүндө; мындай камакка алуулар 2014-жылы башталган 

тенденцияны улантууда экендигин билдиришти. Бирок, «Бир Дүйнө» 

уюмунун билдирүүсүнө караганда, айрым камакка алууларды күч 

органдарынын пара алуусу менен түшүндүрүүгө болот. Жарандык коомчулук, 

милиция кызматкерлери үйлөрүнө кирип, тинтүү бар деп жалган жалаа жаап, 

«Хизб-ут-Тахрирдин» тыюу салынган материалдарын жайгаштырган жана 

аны бошотуу үчүн пара алуу үмүтү менен шектүүнү кармаган деп билдирет. 

Жергиликтүү жана эл аралык байкоочулар УКМК жана укук коргоо 

органдарынын кызматкерлери тарабынан негизсиз камакка алуулар, анын 

ичинде саясий себептерден улам, камактагыларга орой мамиле жасоо жана 

пара талап кылуу, өзгөчө өлкөнүн түштүк аймагында кеңири колдонулуп 

жатканын айтышты. 

10-февралда УКМК, адвокат Назгүл Сүйүнбаева милиция тарабынан 

издөөдө жүргөн кардарын жашырып жүргөн деген шек менен Ош шаарындагы 

үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Сүйүнбаева тинтүү мыйзамсыз экенин, анткени 

адвокаттын үйүн тинтүүгө адвокатка кылмыш иши козголгондо гана уруксат 

берилгенин билдирди. 15-февралда Ош шаардык сотунун тергөө соту 

тинтүүнү мыйзамсыз жана негизсиз деп таап, судья Сүйүнбаевага козголгон 

ишти кыскарткан. 

Алдын ала камоо: Жарандык коомдор камактагылардын узакка чейин 

тергөө абагында камалганын көп айтышкан. Саясий айла-амалдар, татаал 

юридикалык процедуралар, жактоочуларга жеткиликтүүлүктүн начардыгы 

жана тергөө мүмкүнчүлүгүнүн чектелүүсү көбүнчө айыпталуучулардын 

тергөө абагындагы камактагы мөөнөтүн 60 суткага чейин узартып, айрым 

адамдар мыйзамдуу түрдө бир жылга чейин камакка алынган. Жети СИЗОдо 

2500-төй адам камакка алынганы билдиринген. 



 

e. Адилеттүү ачык сот процессинен баш тартуу 

Конституцияда жана мыйзамда көз карандысыз сот бар, бирок судьялар 

таасирге же коррупцияга дуушар болушат, бул сот бийлигинин көз 

карандысыздыгына жана калыстыгына коркунуч туудурат. Жыл бою соттук 

териштирүүнүн жүрүшү жана натыйжасы көп иштер боюнча алдын ала 

белгиленгендей көрүндү. Көптөгөн булактар, анын ичинде бейөкмөт уюмдар, 

юристтер, мамлекеттик кызматкерлер жана жеке жарандар айрым судьялар 

жумушка орношуу үчүн пара бергенин айтып чыгышкан. Көптөгөн юристтер 

судьялар бардык жерде пара алат деп ырасташкан. Бийлик жалпысынан соттун 

буйруктарына баш ийген. 

Көптөгөн бейөкмөт уюмдар адилет соттук териштирүү укугунун 

кеңири таралган бузулушун, анын ичинде күнөөсүн мойнуна алдыруу, 

кыйноолор, жактоочунун мүмкүнчүлүгүнөн баш тартуу жана жетиштүү 

далилдер жок же актоочу далилдерге карама-каршы келген өкүмдөрдү 

сүрөттөштү. Эл аралык байкоочулар сот залында жана сыртында 

соттолуучуларга жана жактоочуларга карата коркутуулар жана зомбулук 

аракеттери, ошондой эле жабырлануучулардын жакындары жана жакындары 

тарабынан, судьяларга коркутуп-үркүтүүлөр болгонун кабарлашты. 

Соттук процедуралар 

Мыйзам адилеттүү жана ачык соттук териштирүү укугун камсыз кылса, 

сот тутумунун каада-салты жана практикасы дайыма конституциялык 

күнөөсүздүк презумпциясына карама-каршы келген, ал эми сотко чейинки 

териштирүүлөр күнөөнү далилдөө үчүн жетиштүү далилдерди чогултууга 

багытталган. Мыйзам тергөөчүлөрдөн айыпталуучуларга тагылган айыптар 

жөнүндө тез жана деталдуу маалымат берүүгө жана зарылчылыкка жараша 

котормочуларды берүүгө милдеттендирет. Судьялар сот процесстерин 

мамлекеттик тилде кыргыз тилинде же расмий орус тилинде жүргүзүшкөн. 

Көпчүлүк соттук териштирүүлөрдө сот залынын процедурасы 

айыпталуучуларды капастагы камераларда отурууну талап кылган. 

Жактоочулар эгерде прокурорлор күнөөсүн далилдеш үчүн жетиштүү 

далилдерди келтирбесе, судьялар ишти тергөөчүлөргө кайтарып берип, бул 



 

убакыт аралыгында шектүүлөр камакта кала бериши мүмкүн деп нааразы 

болушту. Адвокаттардын айтымында, судьялар, адатта, соттолуучуларды 

күнөөлүү эмес деп тапкандын ордуна, жок эле дегенде, шарттуу түрдө эркинен 

ажыратуу өкүмүн чыгарган. 

Эгерде иш мамлекеттик сырга же соттолуучулардын купуялуулугуна 

байланыштуу деп айтылбаса, судьялар жалпысынан сот процесстерин 

коомчулукка ачык өткөрчү. Судьялар жабык сот процессинде да өкүмдөрүн 

ачык жарыялашкан. Мамлекеттик айыптоочулар кылмыш иштерин сотко 

беришет, ал эми судьялар кылмыш ишин жетектейт. Кылмыш иштерине бир 

судья, ал эми үч судьялардан турган коллегия апелляциялык иштерди карайт. 

Судьялар өкүм чыгарууга жана өкүм чыгарууга толук ыйгарым укуктарга ээ. 

Өкмөт чектелген сандагы сотторго жашыруун деп эсептелген документтерди 

кароо үчүн зарыл болгон коопсуздук уруксаттарын берип, андан ары 

соттолуучулардын улуттук коопсуздукка байланыштуу иштерди калыс соттук 

кароого мүмкүнчүлүктөрүн чектеди. 

Мыйзамда адвокат менен кардар соттук териштирүүдө чексиз 

жолугушуулар каралган, бирок бийлик кээде андай жолугушууларга уруксат 

бербей койгон. Өкмөт жакыр соттолуучуларды мамлекеттин эсебинен 

адвокаттар менен камсыз кылып, соттолуучулар адвокаттардан баш тартып, 

өздөрүн коргой алышат. HRW, ата мекендик бейөкмөт уюмдар жана 

жергиликтүү адвокаттар мамлекет тарабынан камсыздалган айрым кылмыш 

иштери боюнча коргоочу адвокаттар прокурорлор менен аралашып, 

кардарларын талаптагыдай коргобогондугун билдиришти. Көптөгөн 

серепчилер, өзгөчө өлкөнүн түштүк аймагындагы бул юристтерди “чөнтөк 

адвокаттары” деп мүнөздөшөт, алар кардардан пара алып, милицияга жана 

сотторго өтүшүнө жардам берип, кардардын акыры бошотулушун камсыздайт. 

Эл аралык байкоочулар айыл жериндеги жактоочулар борбордогу 

жактоочуларга караганда өкүлчүлүктүн сапаты төмөн экенин билдиришкен. 

Көп учурларда экстремизм менен байланышкан кылмыштар үчүн айыпталган 

адамдар милиция менен тыгыз байланышы жок адвокат табууга аракет 

кылышкан. 

Мыйзам соттолуучуларга жана алардын жактоочуларына соттук 

териштирүүгө чейин бардык процесстерге катышууга, күбөлөрдү суроого, 



 

далилдерди келтирүүгө, күбөлөрдү чакырууга жана айыптоочунун 

далилдерине жетүүгө уруксат берет, бирок судьялар бул талаптарды көп 

учурда аткарышкан эмес. Судьялар, адатта, күбөлөрдүн жеке көрсөтмө 

берүүсүн талап кылган. Кээ бир жагдайларда судьялар аудио же видео жазуу 

аркылуу көрсөтмө берүүгө уруксат берген. Айыпталуучулар жана 

жактоочулар мыйзам боюнча эч кандай жыштыгы чектелбестен, эркин, жеке 

сүйлөшүүгө укуктуу. Айыпталуучулар жана прокурорлор соттун чечимине 

даттанууга укуктуу. Апелляциялык инстанция соттолуучуга карата төмөнкү 

инстанциядагы соттун өкүмүн күчөтүшү мүмкүн. 

Саясий туткундар жана камактагылар 

Укук коргоочулар жана жарандык коом бейөкмөт уюмдар камактагы 

саясий туткундардын саны аз экенин айтышты. Укук коргоочулар коррупция 

жана ага байланышкан кылмыштар боюнча бир нече резонанстуу сот 

процесстери саясий өңүттө болуп, саясий оппозицияга жана мурдагы 

президенттик администрациянын мүчөлөрүнө багытталганын белгилешти. 

Абактын шарттарына көз салган бейөкмөт уюмдар саясий туткундарга башка 

камалгандардан башкача мамиле жасалганын билдиришкен эмес. Өкмөт укук 

коргоочу бейөкмөт уюмдарга жана Эл аралык Кызыл Крест комитетине саясий 

туткундар менен жолугушууга уруксат берген. 

24-августта Бишкектин райондук соту белгилүү укук коргоочу 

Азимжан Аскаровдун 2020-жылдагы өлүмү боюнча жергиликтүү сот тергөөнү 

1-июлда жапкандан кийин тергөөнү кайра баштады. Аскаров 2010-жылы 

кыргыздар менен өзбектердин ортосундагы этникалык кагылыш учурунда 

милиция кызматкеринин өлүмүнө алып келген, баш аламандык уюштурган 

деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. 2016-жылы БУУнун Адам 

укуктары боюнча комитети, Аскаров адамгерчиликсиз шарттарда кармалып, 

кыйноого жана башка катаал мамилеге дуушар болгон деген тыянакка келген. 

2020-жылдын июль айында бийлик Аскаровду өлүмүнө эки күн калганда, 

анын жактоочусу жана укук коргоо уюмдары анын катуу ооруп жаткандыгы 

тууралуу арыздарына карабай абак ооруканасына которушкан. Көптөгөн эл 

аралык уюмдардын тез арада медициналык кийлигишүү чакырыгына 

карабастан, Аскаров 2020-жылдын 27-июлунда абакта каза болгон, сыягы, 

КОВИД-19дан улам. 



 

Жарандык соттук териштирүүлөр жана коргоо каражаттары 

Конституция жана мыйзам жарандык иштерде көз карандысыз жана 

калыс сот бийлигин камсыз кылат. Байкоочулар кылмыш иштериндегидей эле 

жарандык сот бийлиги сырттан, анын ичинде өкмөттөн да таасир этет деп 

эсептешет. Жергиликтүү судьялар жарандык, жазык, экономикалык, 

административдик жана башка иштерди карайт. Жогорку сот - эң жогорку сот 

органы. Конституция жарандарга эл аралык келишимдерге ылайык бузулган 

укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн адам укуктары боюнча эл аралык 

органдарга кайрылууга укук берет. Бирок, эл аралык органдардын чечимдери 

милдеттүү эмес, ошондуктан өкмөт тарабынан аткарылбайт. 

f. Жеке жашоого, үй-бүлөгө, үйгө же кат жазышууларга өзүм билемдик же 

мыйзамсыз кийлигишүү 

Мыйзамга ылайык телефондорду тыңшоо, үйлөрдү тинтүү, 

электрондук почтаны текшерүү жана ушул сыяктуу аракеттерге, анын ичинде 

улуттук коопсуздукка байланыштуу иштерге прокурордун санкциясы менен 

жана соттун чечиминин негизинде гана жол берилет. Мындай аракеттерге 

кылмыштуулук менен күрөшүү үчүн гана уруксат берилет. Өкмөт бул 

чектөөлөрдү сактабай жатканы, анын ичинде милиция экстремизм боюнча 

тергөө иштерине далилдерди киргизгени тууралуу маалыматтар бар. Жети 

мамлекеттик орган жарандардын телефон жана интернет байланышын 

көзөмөлдөө боюнча мыйзамдуу ыйгарым укуктарга ээ. 

31-августта Ички иштер министрлиги 2020-жылдын октябрындагы 

саясий толкундоого алып келген массалык башаламандыктар боюнча 

козголгон кылмыш ишинин алкагында соттун чечими менен 6-январдан 10-

февралга чейин саясий оппоненттердин, анын ичинде парламенттин 

депутаттарынын жана активисттердин телефондорун тыңшаганын мойнуна 

алды. Тыңшоо 10-январдагы президенттик шайлоону камтыды. Телефондору 

тыңшалып калган айрым бутага алынган жарандар президенттен ички иштер 

министри менен башкы прокурорду бул ишке катышканы үчүн кызматтан 

алууну талап кылышты. 



 

2-бөлүм. Жарандык эркиндиктерди урматтоо 

а. Сөз эркиндиги, анын ичинде басма сөз жана башка маалымат 

каражаттарынын өкүлдөрү үчүн 

Конституция жана мыйзам сөз эркиндигин, анын ичинде басма сөз 

жана башка маалымат каражаттарынын өкүлдөрү үчүн камсыздайт жана өкмөт 

бул укукту жалпысынан сыйлайт. Өзүн-өзү чектөө кеңири жайылган жана бир 

жактуу маалымат берүү үчүн редакторлор менен саясатчылардын кысымы 

болгондугу айтылууда. Медиа уюмдар акыркы бир жылда көз карандысыз 

маалымат каражаттарына багытталган интернеттеги куугунтук жана жек 

көрүү сөздөрүнүн саны кыйла өскөнүн кабарлашты. 

Сөз эркиндиги: Көптөгөн жарандык коом топтору мыйзамдын 

«улуттук, расалык, диний жана аймактык кастыкты козутуу», «бийликти күч 

менен басып алууга коомдук чакырыктар» жана «массалык баш аламандыкка 

аракет кылуу» боюнча ченемдерин колдонуу көбөйгөнүн белгилешти. 

Байкоочулардын айтымында, айрым учурларда бийлик бул жоболорду 

жалпысынан этникалык азчылыктарга жана укук коргоочуларга таасир эткен 

сөзгө санкция берүү үчүн кеңири чечмелеген. Жарандык коом уюмдары 

мындай мыйзам бузууларды ырастоо процессин өзүм билемдик, саясатташкан 

жана профессионалдуу эмес деп баалашты. 

6-августта УКМК «Азия ньюс» гезитинин башкы редактору Асланбек 

Сартбаевди аймактар аралык кастыкты козуткан деген айып менен суракка 

чакырган. Укук коргоочулар мындай дооматтар Сартбаевдин социалдык 

тармактарда бийликти сындаган билдирүүлөрүнөн улам келип чыкканын 

жүйө келтиришти. 7-августта өкмөт Сартбаевге карата сотко чейинки 

өндүрүштү баштады. 

Басма сөз жана башка ЖМК өкүлдөрү үчүн сөз эркиндиги, анын 

ичинде онлайн маалымат каражаттары: Кээ бир журналисттер улуттар 

аралык мамилелер, «диний экстремизм» же күчөгөн улутчулдук сыяктуу 

сезимтал темаларды чагылдырууга байланыштуу коркутуулар болгонун 

билдиришкен. 



 

Коопсуздук кызматтары жана олигархтар көз карандысыз маалымат 

каражаттарынын өлкөдө ээн-эркин иштешине бөгөт коюуга аракет кылышкан. 

Өкмөт мамлекеттик телеканалдардагы жаңылыктардын мазмунун катуу 

көзөмөлгө алууну улантты. 

Зордук-зомбулук жана куугунтук: Журналисттер милициянын 

куугунтуктарын жана жергиликтүү жана улуттук бийликтердин этникалык 

чыр-чатакты, коррупцияны жана саясий ишмерлерди камтыган сезимтал 

маселелерди чагылдыруудан качуу үчүн кысым көрсөтүп жатканын 

кабарлашты. ММК өкүлдөрү ошондой эле мамлекеттик эмес тараптар, өзгөчө 

саясий байланышы бар жана бай адамдар бул адамдардын коррупция жана 

башка мыйзам бузуулары тууралуу маалымат таратканы үчүн аларды 

куугунтукка алышканын билдиришти. Журналисттер кээде жазгандары үчүн 

куугунтука алынбоо үчүн өзүн өзү чектеп цензурага алышкан. 

11-мартта бийлик, тележурналист Канат Каниметовду УКМКнын 

башкы кеңсесине чакырып, анын мурдагы президенттикке талапкердин мурда 

кабарлаган кылмыш ишине тиешеси бар-жогу боюнча суракка алган. 

Каниметов ага каршы эч кандай айып коюлбаганы менен, милиция анын үй-

бүлөсүн жана кошуналарын суракка алып, бала кезиндеги үйүн тинтүү менен 

коркутуп жатканын айтты. 

12-майда Каниметов Фейсбукка президент Жапаровду «соттолду», ал 

эми УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди «жинди» деп атаган билдирүүсү 

үчүн милицияга сурак берген. Каниметовго бул кызмат үчүн «майда 

бейбаштык» беренеси боюнча айып тагылган, бирок Каниметов аны суракка 

алган милициянын тергөөчүсүнө каршы процессуалдык арыз менен август 

айында иш кыскартылган. 

Март айында Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары 

Райымбек Матраимовдун миллиондогон долларлык коррупциялык схемасы 

боюнча макаланын автору, журналист-иликтөөчү Али Токтакунов Facebook 

социалдык тармагына анын артынан белгисиз адамдар унаасы менен ээрчип 

баратканын жазган. 

11-октябрда Токтакуновдун MediaHub сайтында иштеген иликтөөчү 



 

журналист өзүн УКМКнын кызматкеримин деп тааныштырган адам аны 

куугунтукка алып, Токтакунов боюнча суракка алып, коркутуп-үркүтүүгө 

кабылганын билдирген. 

Август айында иликтөөчү журналист Улукбек Карыбек уулун Ысык-

Көл облусунда белгисиз үч адам психологиялык кысымга алып, бычак менен 

коркутуп, уурдап кетишкен. Бул катталган учур, министрлер кабинетинин 

башчысы Улукбек Мариповдун командасынын өкүлдөрүнүн эл менен 

жолугушууда чогулгандарды көндүрүп, аларга эмне деп айтууга аракет 

кылганына нааразылыгын билдиргенден кийин болду. 

Февраль айында Ошто Матраимовду камактан бошотуу жана 

«Азаттык» радиосунун жергиликтүү филиалы болгон «Азаттык» радиосун 

жабуу талаптары менен ири митинг өткөн. Митингте Матраимовдун үй-бүлөө 

мүчөлөрү, анын тарапташтары жана бир катар саясатчылар катышты. Көз 

карандысыз Kloop басылмасынын тасма тартуу тобуна журналисттерге каршы 

провокациядан кийин митингден чыгып кетишине милиция жардам берген. 

Цензура же мазмуунду чектөө: Журналисттер кээде куугунтуктоодон 

арылуу үчүн өзүн өзү цензура кылышкан. Журналисттер жана бейөкмөт 

уюмдардын лидерлери айрым маалымат агенттиктери өз кабарчыларына 

айрым саясатчылар же мамлекеттик кызматкерлер тууралуу сын макалаларды 

жазбагыла деп көрсөтмө беришкенин айтышты. Маалымат булактары 

ошондой эле айрым маалымат каражаттарына мамлекеттик органдардан 

кандайдыр бир жол менен окуяларды чагылдыруу же конкреттүү 

жаңылыктарды көрмөксөнгө салуу боюнча кайрылуулар түшкөнүн айтышты. 

Бейөкмөт уюмдардын лидерлери жана ЖМК булактары мамлекеттик 

телерадиокомпанияларга өкмөттүн саясатын жана демилгелерин үгүттөгөн 

жана бейөкмөт уюмдарды, оппозиция өкүлдөрүн жана жарандык 

активисттерди сындаган материалдарды иштеп чыгуу үчүн кысым көрсөтүү 

уланып жатканын билдиришти. 

Жалаа жана мазактоо мыйзамдары: Жалаа жабуу жана мазактоо 

кылмыш болуп эсептелбесе да, жарандык доо арыздар соттолуучуларга 

мыйзам менен чектелбеген моралдык зыяндын ордун толтурууга алып келиши 



 

мүмкүн. Байкоочулар компенсациянын өлчөмүн судьялар өзүм билемдик 

менен аныктап, компенсация төлөнбөсө кылмыш жоопкерчилигине 

тартылышы мүмкүн экенин айтышты. 

Интернет эркиндиги 

Өкмөт жалпысынан интернетке, анын ичинде социалдык медиа 

сайттарына кирүүгө уруксат берген. Тиешелүү юридикалык ыйгарым 

укуктарсыз өкмөт жеке онлайн байланыштарды көзөмөлдөгөн эч кандай 

коомдук ишенимдүү баяндамалар болгон эмес. Интернет саясатынын 

жарандык демилгеси 457 интернет-ресурс тууралуу кабарлады, алар 

негизинен экстремисттик материалдарды тараткан деген айып менен өкмөт 

тарабынан жабылган.  

23-августта президент Жапаров «Так эмес (жалган) маалыматтан 

коргоо жөнүндө» мыйзамга кол койду, анда ал өкмөт «жалган» маалымат бар 

деп эсептеген сайттарды соттун чечими жок эле жабууга мүмкүндүк берет. 

Мыйзам ошондой эле веб-сайттардын жана социалдык медиа аккаунттарынын 

ээлеринен өздөрүнүн фамилияларын, инициалдарын жана электрондук почта 

даректерин, ал эми интернет-провайдерлерин жана интернет-кафелер сыяктуу 

коомдук интернет түйүндөрүн колдонуучулардын инсандыгын 

каталогдоштурууну талап кылат. Медиа Полиси Институту, басма сөздү 

жактаган уюм бул мыйзам администрацияны сындаган маалымат 

каражаттарын жабуу же коркутуу үчүн колдонулушу мүмкүн экенин эскертти. 

HRW сыяктуу эл аралык бейөкмөт уюмдар май айында кабыл алынган 

конституцияда онлайн жана оффлайн режиминде сөз эркиндигине терс 

таасирин тийгизе турган бүдөмүк аныктамалар бар деп кооптонууларын 

билдиришүүдө, мисалы, «Кыргызстандын элинин моралдык баалуулуктарына 

жана коомдук аң-сезимине каршы келген маалыматтын жайылышын чектөө». 

ЛГБТКИ+ коомчулугунун өкүлдөрү билдиргендей, бийлик онлайн 

платформалар аркылуу гей жыныстык катнашка умтулгандарды жазалоо жана 

опузалап акча алуу үчүн чат бөлмөлөрүн жана таанышуу сайттарын такай 

көзөмөлдөп турат. 



 

Академиялык эркиндик жана маданий иш-чаралар 

Академиялык эркиндикке өкмөт тарабынан эч кандай чектөөлөр 

болгон эмес. Жогорку диний билим берүүчү институттар катуу отчеттуулук 

саясатын карманышы керек, бирок алар академиялык эркиндикке эч кандай 

чектөөлөр жок деп билдиришти. 

b. Тынч чогулуштардын жана бирикмелердин эркиндиктери 

Мыйзам тынч чогулуштардын жана бирикмелердин эркиндигин 

камсыз кылат жана өкмөт бул укуктарды жалпысынан сыйлаган. 

Тынч чогулуштардын эркиндиги 

Конституцияда бул укук каралган, бирок ал кээ бир учурларда 

чектелген тынчтык чогулушу болуп саналат. Уюштуруучулар жана 

катышуучулар пландаштырылган чогулуштар жөнүндө бийлик органдарына 

билдирүү үчүн жоопкерчиликтүү болушат, бирок конституция алдын ала 

билдирүү болбосо дагы бийликке тынч чогулуштарга тыюу салууга же 

чектөөгө тыюу салат. Бирок жергиликтүү бийликтер коомдук акцияны 

токтотууну талап кылууга укуктуу жана талаптар аткарылбаган учурда 

чогулуштарды токтотуу үчүн чараларды, анын ичинде камакка алуулга 

укуктуу. 

15-апрелде ала качууга жана Айзада Канатбекованы өлтүрүүгө жооп 

катары («Аялдар» деген 6-бөлүмдү караңыз,) жарандык коомдун өкүлдөрү 

ИИМдин имаратынын алдында аялдарга карата зомбулукту токтотууга жана 

ички иштер министри Улан Ниязбековду кызматтан кетирүүгө чакырып 

демонстрация өткөрүштү. ИИМ жетекчилиги менен митингчилердин 

ортосундагы талаш-тартыштан кийин демонстранттарды Батыштын агенттери 

жана ЛГБТКИ+активисттери катары айыптаган каршы митингчилер келишти. 

Каршы митингчилер НКОго каршы ураандарды айтып, акыры 

демонстранттарга кол салып, алардын бир нечесин, анын ичинде белгилүү 

укук коргоочу жана оппозициялык саясатчы Рита Карасартованы коркутушту. 

Милиция аз кийлигишип, кол салгандардын бирин да камакка алган жок. 

КОВИД-19 пандемиясынын учурунда өкмөт коомдук саламаттыкты 



 

сактоо маселелерин тынч нааразылык акцияларын болтурбоо үчүн шылтоо 

катары колдонгон. Бишкектин Биринчи Май райондук соту ден-соолук 

коопсуздугуна байланыштуу 22-апрелге чейин бардык жөө жүрүштөрдү жана 

митингдерди өткөрүүгө тыюу салган. 

Биригүү эркиндиги 

Мыйзамда биригүү эркиндиги каралган, бирок өкмөт үч мүчөдөн кем 

эмес жана башка бардык уюмдарда 10-мүчөдөн кем эмес мүчө болууга 

милдеттүү болгон бейөкмөт уюмдарды куугунтуктоону күчөттү.  Мыйзам чет 

өлкөдөн каржыланган саясий партияларга жана ӨЭУдарга, анын ичинде 

алардын өкүлчүлүктөрүнө жана филиалдарына саясий максаттарды көздөөгө 

тыюу салат.  Июнь айында кол коюлган мыйзам бардык ӨЭУдардан каржылык 

жана программалык иш-аракеттер жөнүндө жылдык отчетторду тапшырууну 

талап кылат, алардын талаптары бир нече жарандык коом уюмдары оор жана 

чектөөчү деп аташкан.  Жарандык коомдун өкүлдөрү ошондой эле мыйзам 

администрация коркунуч деп эсептеген уюмдарды, мисалы, жарандардын 

укуктарын коргоо, ачык-айкындуулукту камсыз кылуу, коррупцияга каршы 

күрөшүү жана мыйзамдын үстөмдүгү менен алектенген уюмдарды тандап 

куугунтуктоо үчүн колдонулушу мүмкүн деп кооптонушту. 

Мурунку жылдардагыдай эле, бейөкмөт уюмдар мамлекеттик 

коопсуздук кызматтарынын куугунтуктоолору, анын ичинде бейөкмөт 

уюмдардын кеңселерине эскертүүсүз баруу, кызматкерлердин маалыматтарын 

жарыялоо жана коркутуу жөнүндө кабарлашкан.  Мындан тышкары, ультра 

улутчул топтор бейөкмөт уюмдарды бир нече жолу коркутушкан. 

Өкмөт экстремисттик деп эсептеген 21 «диний багыттагы» топтун 

ишине тыюу салууну улантты, анын ичинде Аль-Каида, Талибан, Чыгыш 

Түркстан ислам кыймылы, Күрт элдик конгресси, Чыгыш Түркстанды 

бошотуу уюму, Хизб-ут-Тахрир, Ислам жихад Союзу, Өзбекстандын ислам 

кыймылы, Биригүү чиркөөсү (Мун Сан-Мен), Такфир Жихадист, Джейш Аль-

Махди, Джунд Аль-Хилаф, Ансарулла Ат-Такфир Валь Хижра, Акромия, 

ИШИМ, Джабхат ан Нусра, Катибат аль-имам Аль-Бухари, Жаннат Озиклари, 

Жамаат ат-Таухид валь-жихад жана Йакын Инкар.  Бийлик ошондой эле Саид 

Бурятский деп аталган А.А. Тихомировдун бардык материалдарына же иш-



 

аракеттерине тыюу салууну улантты. 

Көпчүлүк укук коргоочулар «Хизб-ут-Тахрир» адабиятын сактоо жана 

жайылтуу боюнча айыпталып жаткан адамдарды камакка алуу жана 

куугунтуктоо иштери жүрүп жаткандыгын билдиришти (1-бөлүмдүн d 

пунктун караңыз).  «Хизб-ут-Тахрирдин» болжолдуу мүчөлөрүн камакка 

алуунун көпчүлүгү өлкөнүн түштүк бөлүгүндө болуп, этникалык өзбектерге 

байланыштуу болгон. 

c. Дин эркиндиги 

АКШ Мамлекеттик департаменттин «Эл аралык дин эркиндиги» боюнча 

баяндамасын караңыз  https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

d. Кыймыл эркиндиги жана өлкөдөн чыгуу укугу 

Мыйзам ички жүрүү, чет өлкөгө саякат, эмиграция жана репатриация 

эркиндигин камсыз кылат жана өкмөт бул укуктарды жалпысынан сыйлаган. 

Чет өлкөгө саякаттоо: Мыйзам мамлекеттик сырга кирген 

маалыматтарга ээ болгон же жарандарга бул маалымат ачылталганга чейин чет 

өлкөгө чыгууга тыюу салат. 

Жарандык: Терроризмге жана экстремизмге каршы мыйзам 

террористтик жана экстремисттик ишмердүүлүк үчүн соттолгон ар бир 

адамдын жарандыгын жокко чыгарат. Жыл ичинде өкмөт бул мыйзамды 

колдонгон эмес. 

e. Ички жер которгон адамдардын абалы жана мамилеси 

Тиешелүү эмес 

f. Качкындарды коргоо 

Өкмөт Бириккен Улуттар Уюмунун Качкындар боюнча Жогорку 

Комиссарлыгынын Башкармалыгы (БУУ КЖКБ) жана башка гуманитардык 

уюмдар менен бирге качкындарга, кайтып келген качкындарга же башпаанек 

издегендерге жана башка тынчсызданган адамдарга кандайдыр бир коргоо 

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/


 

жана жардам көрсөтүү үчүн иштеп жатат. Июнь айында БУУнун Качкындар 

боюнча комиссарлыгы өлкөдө 326, анын ичинде Ооганстандан келген 204 

качкын бар экенин билдирген. 

Баш калкалоо мүмкүнчүлүгү: Мыйзам башпаанек же качкын 

статусун берүүнү камсыздайт жана өкмөт качкындарды коргоону камсыз 

кылган системага ээ. Качкындар жөнүндөгү мыйзам БУУнун Качкындар 

боюнча комиссариаты (КБК) тарабынан качкын макамын бербеген адамдарга 

алар келип чыккан өлкөсүнөн чыгып кеткенде аларды басмырлоого жол 

бербөө жоболорун камтыйт жана алардын статусу боюнча акыркы чечимди 

сот чыгарганга чейин документтердин жарактуу мөөнөтүн узартат. 

Жергиликтүү мыйзамдарга карабастан, өкмөт мекенине кайтып келгенде 

кыйноолорго дуушар болушу мүмкүн болгон башпаанек издегендердин 

башпаанек сурамдарына көңүл бурбайт. 

Иш менен камсыз кылуу: БУУ КБК тарабынан качкын деп таанылган 

жана өкмөт тарабынан расмий резидент статусун алган адамдарга өкмөт 

мыйзамдуу иштөөгө уруксат берет. Өкмөттүн айтымында, бардык эле 

качкындар туруктуу тургун (резидент) статусун ала алышпайт. БУУнун 

Качкындар боюнча комиссариаты тарабынан качкындар катары аныкталган, 

бирок өкмөт тарабынан расмий резидент статусу берилбеген адамдардын 

иштөөгө, медициналык жардам алууга же өздүгүн тастыктоочу документтерди 

алууга мыйзамдуу укугу жок. Ошондуктан, алар начар айлык төлөгөн, 

жеңилдиктерди бербеген жана эмгек мыйзамдарын сактабаган иш берүүчүлөр 

тарабынан эксплуатацияга дуушар болушат. Алар бийликке арыз жаза албайт. 

Негизги кызматтарга жетүү: Өкмөттүн маалыматы боюнча, БУУнун 

Качкындар боюнча комиссариаты тарабынан качкын макамын алууга укугу 

жок деп аныкталган адамдар, ошондой эле расмий статусу жок башпаанек 

издегендер мамлекет тарабынан каржыланган социалдык жөлөкпулдарды ала 

алышпайт. Өлкөдө расмий статуска ээ болгон качкындар негизги 

кызматтардан пайдалана алышат. 

3-бөлүм. Саясий процесске катышуу эркиндиги 

Конституция жарандарга жалпы жана бирдей шайлоо укуктарынын 



 

негизинде жашыруун добуш берүү менен өткөрүлүүчү эркин жана адилет 

мезгилдүү шайлоолордо өз өкмөтүн тандоо мүмкүнчүлүгүн берет. Иш 

жүзүндө шайлоону өткөрүүгө жооптуу бийлик органдары жана партиялык 

кызмат адамдары айрым процедуралык бузууларга жол беришкен. 

Шайлоо жана саясий катышуу 

Акыркы шайлоолор: Президент Садыр Жапаров 10-январда 

шайланган. Ал 2020-жылдын октябрынан бери парламенттик шайлоонун 

жокко чыгарылышына жана өзүнөн мурунку президент кызматтан кетишине 

алып келген саясий толкундоолордон кийин убактылуу президент болуп 

иштеп келген. Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык Уюму (ЕККУ) 

январь айындагы президенттик шайлоодо добуш берүү жараяны жакшы 

уюшкандыкта жана эркин өткөнүн, бирок үгүт өнөктүгүндө финансылык жана 

административдик ресурстары пропорционалдуу эмес бирдиктүү талапкер 

үстөмдүк кылганын белгилеген. Ал ошондой эле жалпыга маалымдоо 

каражаттарында критикалык репортаждын жетишсиздиги жарым-жартылай 

маалымат каражаттарынын чектелген мыйзамдык базасына байланыштуу 

шайлоочулардын маалымат тандоо мүмкүнчүлүгүн чектеп жатканын айтты. 

28-ноябрда 90-орундуу бир палаталуу парламентке шайлоо өттү. 

Бийликчил партиялар эң көп мандатка ээ болушту. ЕККУнун Демократиялык 

институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун (ЕККУ/ДИАУБ) 

маалыматы боюнча, шайлоолор атаандаштыкта жана жалпысынан жакшы 

өттү, бирок анда добуштарды саноо жана добуштарды эрте чыгаруу 

этаптарында олуттуу процедуралык көйгөйлөр, ошондой эле биометрикалык 

идентификациялык жабдууларда жана электрондук бюллетень сканерлеринде 

техникалык көйгөйлөр белгиленген. ЕККУ/ДИАУБ шайлоо күнү тынч 

өткөнүн, шайлоочулардын катышуусу төмөн болгонун жана жаңы 

парламентте гендердик жана этникалык ар түрдүүлүк аз болгонун билдирди. 

Шайлоо мыйзамдарындагы өзгөртүүлөр жана бир мандаттуу округдар боюнча 

партиялык тизмелер жана талапкерлер менен аралаш добуш берүүгө өтүү 

шайлоочулардын арасында кандайдыр бир баш аламандыктарды жана көп 

сандагы бюллетендерди бузууга алып келди. 

Саясий партяилар жана саясий катышуу: 27-августта президент 



 

Жапаров жаңы Конституцияга ылайык парламенттин мүчөлөрүнүн санын 120-

дан 90-го чейин кыскарткан мыйзамга кол койду жана бир мандаттуу 

географиялык округдар үчүн 36 орун жана Улуттук Добуш берүүнүн 

жыйынтыгы боюнча саясий партиялардын ортосунда пропорционалдуу 

бөлүнүү үчүн 54 орун бөлүп берди.  Парламентке шайлануу укугуна ээ болуу 

үчүн саясий партиялар өлкөдөгү добуштардын кеминде 5 пайызын алышы 

керек. 

Аялдардын жана азчылык топторунун мүчөлөрүнүн катышуусу: 

Эч кандай мыйзамдар аялдардын же азчылыктардын мүчөлөрүнүн саясий 

процесске катышуусун чектебейт жана алар акыркы шайлоолорго катышкан. 

Шайлоо кодексине ылайык, депутаттыкка талапкерлердин аты-жөнү 

партиялык тизмеде аралашып, партиялык тизмедеги талапкерлердин 70 

пайыздан ашпаганы бир жыныста болушу керек. Шайлоо жөнүндө мыйзам 

мандатын тапшырып кеткен депутаттардын ордуна бир жыныстагы адамдар 

келиши керек деп талап кылат. Аялдар парламенттик орундардын 10 пайыздан 

азын ээледи. 

Мыйзам боюнча аялдар бийликтин бардык бутактарында өкүл болуп, 

мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын 30 

пайыздан кем эмесин түзүүгө тийиш. Мыйзамда алар өкүл болушу керек 

болгон кызматтардын деңгээли көрсөтүлгөн эмес. Шайлоо мыйзамы бир 

мандаттуу жаңы орундарга (парламенттеги жалпы 90 орундун 36сы) 

депутаттар үчүн 30 пайыздык аялдар квотасын колдонбойт. 

4-бөлүм. Коррупция жана мамлекеттик органдардагы 

ачык-айкындуулуктун жоктугу 

Мыйзамда коррупция үчүн соттолгон мамлекеттик кызматкерлерге 

кылмыш жазасы каралганы менен, өкмөт мыйзамды эффективдүү аткарган 

эмес, чиновниктер көп учурда коррупциялык аракеттерге барып, жазасыз 

калышкан. Жыл ичинде мамлекеттик органдардагы коррупциялык иштер 

боюнча көптөгөн маалыматтар айтылды. Transparency International уюмунун 

айтымында, өкмөт коррупциялык иштерди ылгап иликтеп, соттойт окшойт. 

Укук коргоо органдарынын бардык деңгээлдериндеги чиновниктердин 



 

тергөөдөн же куугунтуктан качуу үчүн пара алуу практикасы негизги көйгөй 

бойдон калууда. Укук коргоо органдарынын кызматкерлери, өзгөчө өлкөнүн 

түштүк бөлүгүндө, жарандардан акча талап кылуунун каражаты катары 

негизсиз камакка алуу, кыйноо жана кылмыш жоопкерчилигине тартуу 

коркунучун көп колдонушкан (1 бөлүмүнүн d. пунктун караңыз). 

Коррупция: УКМКга коррупцияны иликтөөгө расмий ыйгарым укук 

берилген. Президент Жапаровдун январдагы демилгеси менен өкмөттү кайра 

түзүүгө чейин бул ишти УКМКнын Коррупцияга каршы күрөшүү агенттиги 

жүргүзүп келген. Бирок президенттин 25-июндагы жарлыгы менен 

агенттиктин ыйгарым укуктары жокко чыгарылган. Февраль айында 

экономикалык кылмыштарды, анын ичинде айрым коррупциялык 

кылмыштарды иликтеген Каржы полициясы деп аталган Экономикалык 

кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жоюлган. 

18-февралда бийлик Бажы кызматынын мурдагы орун басары 

Райымбек Матраимовду арам акчаны адалдоо боюнча кайрадан камакка алган, 

бирок 15-апрелде УКМК Матраимовго карата иш токтотулганын, анткени 

Матраимовдун өлкөдөн сырттан мүлк сатып алганы боюнча эч кандай далил 

табылбаганын жарыялаган. Ошондуктан тергөөнү улантууга юридикалык 

негиз жок деп ырастады. Матраимов улуттук бажы кызматындагы коррупция 

боюнча биргелешкен иликтөө иштеринин алкагында «Азаттык» радиосу, 

уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү жана өлкөгө контрабандалык жол 

менен товарларды алып өтүүгө багытталган ири коррупциялык схеманын 

лидери экени аныкталган. Коррупцияны чагылдыруу долбоору жана Kloop 

медиа уюму 2019-жылы башталып, жыл бою уланган. Тергөө өз мойнуна 

алалып акчаны адалдаган Айеркен Саймаитиге таянган, кийинчерээк ал 

маалымат булагы экени аныкталгандан кийин Стамбулда өлтүрүлгөн. 

Саймаити Матраимовду схеманын лидери катары кызмат абалынан 

пайдаланып, товарларды бажыдан текшерүүсүз жана төлөмсүз алып өтүү үчүн 

контрабандачылардан акча алганын белгилеген. 2020-жылдын октябрында 

УКМК Матраимовду «бажы системасын башкаруу учурунда көмүскө киреше 

алуу» боюнча коррупциялык схеманы ишке ашырган деп камакка алган», - деп 

айтылат өкмөттүн билдирүүсүндө. Матраимовго «экономикалык мунапыс» 

берилип, камакка алынган күнү эле 2 миллиард сом (болжол менен 25 миллион 



 

доллар) кайтарып берүүгө макул болгон, бирок тергөө маалыматтарында анын 

кылмыштуу ишмердүүлүгү 700 миллион доллардан ашык каражатты ысырап 

кылганы көрсөтүлгөн. 

5-бөлүм. Адам укуктарынын болжолдонгон 

кыянаттыктарын эл аралык жана өкмөттүк эмес 

иликтөөгө карата өкмөттүн мамилеси 

Көптөгөн ата мекендик жана эл аралык укук коргоо уюмдары өлкөдө 

адам укуктары боюнча иштер боюнча өз корутундуларын иликтөө жана 

жарыялоо боюнча жигердүү иш алып барышкан; бирок, мамлекеттик 

кызматкерлер кээде өздөрүнүн пикирине жооп бербестен, кызматташкан эмес. 

Кээде өкмөттүн аракеттери бейөкмөт уюмдардын эркин иштөөсүнө тоскоол 

болгон. 

Бириккен Улуттар Уюму же башка эл аралык органдар: Өкмөт 

Бириккен Улуттар Уюмунун жана башка уюмдардын өкүлдөрүнүн, өлкөдөгү 

укук бузууларды иликтөөгө же адам укуктары боюнча көйгөйлөрдү 

көзөмөлдөөгө, анын ичинде Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык 

Уюмунун, Эл аралык комитеттин Кызыл Крест, Норвегиянын Хельсинки 

комитети жана эл аралык миграция уюму (ЭМУ).  Өкмөт эл аралык органдарга 

жарандык коомдун активисттерине, убактылуу кармоочу жайларга жана 

кармалгандарга, мамлекеттик кызматкерлерге негизинен тоскоолдуксуз 

мүмкүнчүлүк берген. 

Мамлекеттик Адам укуктары боюнча органдар: Акыйкатчынын 

кеңсеси жеке жарандардын жана бейөкмөт уюмдардын атынан адам 

укуктарынын көз карандысыз коргоочусу катары чыгат жана сотту кароо үчүн 

иштерди сунуштоого укуктуу.  Байкоочулар коопсуздук күчтөрүн курчап 

турган жазасыздык сезимин жана жарандарга каршы өз алдынча иш алып 

баруу мүмкүнчүлүгүн, Акыйкатчынын кеңсесине берилген арыздардын санын 

жана түрүн чектеген факторлорду белгилешкен. 

Акыйкатчынын кеңсеси жарым-жартылай адам укуктарынын 

бузулушуна байланыштуу даттанууларды алуу жана тергөө үчүн тиешелүү 



 

органдарга даттанууларды берүү үчүн бар болсо да, ата мекендик жана эл 

аралык байкоочулар кеңсенин натыйжалуулугуна жана саясий 

көзкарандысыздыгына шек келтиришти. 

6-бөлүм. Басмырлоо жана коомдук укук бузуулар 

Аялдар 

Зордуктоо жана үй-бүлөлүк зомбулук: аялдарды да, эркектерди да 

зордуктоо, анын ичинде жубайларды зордуктоо мыйзамсыз.  Өкмөт мыйзамды 

натыйжалуу аткара алган жок жана зордуктоонун курмандыктарынын 

көпчүлүгү зордуктоо же сексуалдык кол салуу жөнүндө милицияга же 

бейөкмөт уюмдарга билдиришпейт.  Сексуалдык зомбулук үчүн 

соттолгондугу үчүн жаза үч жылдан сегиз жылга чейин эркинен ажыратылат.  

Прокурорлор зордуктоо иштерин сотко сейрек өткөрүп беришкен.  Милиция, 

адатта, жубайын зордуктоону кылмыш эмес, административдик укук бузуу 

деп эсептейт. 

Мыйзам үй-бүлөлүк зомбулукка жана жубайлардын кордугуна атайын 

тыюу салса, аялдарга жана кыздарга карата зордук-зомбулук олуттуу көйгөй 

бойдон калууда.  Үй-бүлөлүк зомбулук үчүн айыптар айып пулдан, эгерде 

кыянаттык өлүмгө алып келсе 15 жылга чейин эркинен ажыратууга чейин 

каралган.  2020-жылы милиция үй-бүлөлүк зомбулуктун 9,025 учурун 

каттаган, мурунку жылдарга салыштырмалуу 65 пайызга көбөйгөн, бирок 940-

га жакын гана учурлар сотторго жөнөтүлгөн.  Жылдын алгачкы сегиз айында 

милиция аялдарга карата үй-бүлөлүк зомбулуктун 7665 учурун каттаган, бул 

2020-жылдын ушул мезгилине караганда 30 пайызга жогору.  Үй-бүлөдөгү 

зомбулук боюнча эксперттер КОВИД-19 пандемиясынан, алкоголизмден жана 

эмгек мигранттарынын артында калган балдарына кам көргөн үй-бүлөлөрдүн 

чыңалуусунан улам, жумушсуздуктун көбөйүшү үй-бүлөлүк зомбулуктун 

көбөйүшүнүн себептери деп түшүндүрүштү.  Эксперттер ошондой эле үй-

бүлөдөгү зордук-зомбулуктун айрымы аялдардын милицияга арыз берүүгө 

даярдыгынын жогорулашына байланыштуу болушу мүмкүн деп 

түшүндүрүштү. 

2020-жылдын декабрь айынын аягынан январь айына чейин Ысык-



 

Көлдүн түндүк-чыгышында үй-бүлөлүк зомбулукка байланыштуу айрым 

учурларда суицидден үч аял каза болгон.  Аялдардын бири, мурда ал качып 

кетсе, күйөөсү аны кайра таап, кыйнай тургандыгын айткан.  Милиция башка 

аялдардын биринин үй-бүлөлүк зомбулугуна кылмыш ишин козгоодон баш 

тартты, анткени алар күбөлөр, кылмыш жөнүндө отчеттор жана эч кандай 

даттануулар жок деп ырасташкан. 

Сотко алып келген үй-бүлөлүк зомбулук иштери арасында 

прокурорлор кыйла санын административдик укук бузуулар же Жосунсуз 

Жоруктар катарына кошуп, жеңилирээк жаза алышат.  2019-жылы Жосунсуз 

Жоруктар кодексине кайра карап чыгуу, бирок үй-бүлөлүк зомбулукту 

кылмыш деп эсептеген жобону камтыйт. 

Көптөгөн аялдар психологиялык кысымдан, экономикалык көз 

карандылыктан, маданий салттардан, стигмадан коркуудан жана укук коргоо 

органдарынын кызматкерлеринин апатиясынан улам аларга каршы 

кылмыштар жөнүндө билдиришкен жок.  БӨУлар айрым аялдар тиешелүү 

иштерди аткаргандыгы үчүн милицияга ишеним жок, анткени укук коргоо 

органдарына зомбулук учурларын отчет келбейт, деп белгиледи.  Жарандык 

коом жана маалымат каражаттары жубайлардын зомбулукка кабылгандыгын 

билдирген аялдарга карата өч алуу учурлары жөнүндө билдиришти. 

Өкмөт Бишкекте үй-бүлөдөгү зомбулуктун курмандыктары үчүн 

«Сезим» баш калкалоочу жайына кеңселерин берген (Сезим кризис борбору) 

жана анын айрым чыгымдарын төлөгөн.  Эл аралык бейөкмөт уюмдар жана 

уюмдар өлкө боюнча башка баш калкалоочу жайга каражат кошушту.  Бул 

каржылоого карабастан, адам укуктары сыяктуу бейөкмөт уюмдар көйгөйдү 

чечүү боюнча Өкмөттүн милдеттенмесине шек келтиришти.  Эл аралык 

мунапыс отчетуна ылайык, өлкөдө 14 кризистик борбор бар.  Бири-биринен 

башкасы Бишкек жана Ош шаарларында жайгашкан.  Эксперттер борборлор 

жетишсиз экендигин белгилешет.  Февраль айында Бишкек муниципалитети 

«Аялзат» деп аталган үй-бүлөлүк зомбулукка каршы туруу үчүн саламаттыкты 

сактоо жана социалдык өнүгүү министрлигинин каржылоосу менен жаңы 

кризистик баш калкалоочу жай ачты.  60 аялга жана балдарга орун каралган. 

Башка зыяндуу салтту тажрыйбалар: Мыйзамда тыюу салынганы 



 

менен аялдарды жана кыздарды мажбурлап никеге тургузуу үчүн ала качуу 

көрүнүштөрү уланууда. 2018-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун эсебинде, 24 

жашка чейинки кыздардын 14 пайызга жакыны ала качкандар тарабынан 

турмушка чыгууга мажбурланган. Уурдалган кызга үйлөнгөн эркектер 

аялдарын кордоп, билим алууга жана жумушка орношууга чектөө коюшкан. 

Мындай көрүнүштүн терс таасири ала качкан келиндердин балдарына да 

тийген. Байкоочулардын айтымында, эрте никеге туруу, көп аял алуу жана ала 

качуу көп катталбаган диний никеге байланыштуу болот. Бул ошондой эле 

мындай нике тууралуу маалыматтардын болушуна таасирин тийгизген. 2018-

жылы Ички иштер министрлиги өткөн беш жылда укук коргоо органдарына 

ала качуу боюнча 895 адам арыз жазганын билдирди. Дээрлик 80% учурда 

жабырлануучулар тарабынан кылмышкерлерге кылмыш иши козголбосо, 

калган учурларда милиция жана прокуратура кылмыш ишин козгогон. Кыз ала 

качуунун айрым курмандыктары коргоо ордерлерин алуу үчүн жергиликтүү 

милицияга кайрылышкан, бирок бийлик көп учурда мындай буйруктарды 

аткарбай койгон. Бейөкмөт уюмдар прокурорлор ала качкандарды ала качуу 

үчүн чанда гана жоопко тартаарын билдиришүүдө. Мыйзамда ала качуу үчүн 

10 жылга эркинен ажыратуу жана айып пул түрүндө жаза белгиленген. 

5-апрелде төрт киши 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдап 

кетишкен.  Коопсуздук камералары тарабынан уурдалган жана 

Канатбекованын туугандары милицияга дароо билдиришкенине карабастан, 

милиция тергөө ишин баштоону кечеңдеткен деген түшүнүк коомчулуктун 

олуттуу нааразычылыгын жараткан.  15-апрелде Канатбекованын 

уурдалышына жана өлтүрүлүшүнө жооп кылып, жарандык коомдун топтору 

ички иштер министрлигинин алдында демонстрацияларды уюштурушкан.  

Кийинчерээк Бишкек шаардык милиция башчысы баш болгон 40тан ашуун 

милиция кызматкерлери кызматтан алынды. 

Сексуалдык опузалоо: мыйзам физикалык зомбулукка тыюу салат, 

бирок оозеки сексуалдык асылууга тыюу салынбайт.  Милиция тарабынан бул 

мыйзамдар так аткарылбайт. Жумуш ордунда жана коомдук транспортунда 

сексуалдык асылуунун кеңири жайылган жери деп массалык маалымдоо 

каражаттары билдирген. 

Репродуктивдик укуктар: Мамлекеттик бийлик органдары тарабынан 



 

аборт жасатуу же эрксиз стерилдөө жөнүндө билдирүүлөр болгон эмес. 

Коомдук көз караштар, айрыкча, никеге тышкары, бойго колдонууга 

чөгүп, жергиликтүү бейөкмөт уюмдар жана БУУнун Калк фонд аялдар көп 

байланыштуу коомдук тоскоолдуктар көбөйүү саламаттык сактоо 

мүмкүнчүлүгүн четке какты деп билдирди. 

Өкмөт, анын ичинде өзгөчө бойго, сексуалдык зордук-зомбулуктан 

аман сексуалдык жана тукум улоо саламаттык сактоо кызматтарынын 

жеткиликтүүлүгүн камсыз кылды.  Көбөйүү саламаттык коргоочулар 

клиникалык жоболор сексуалдык зордук-зомбулуктан аман жыныстык жана 

тукум улоо саламаттык сактоо кызматтарын көрсөтүүгө мандат да, көптөгөн 

клиникалар кызматтардын толук спектрин камсыз кылуу үчүн каражат жок 

экенин айтты.  Өкмөт аялдардын айрым топторуна, анын ичинде майыптарга 

жана ВИЧ-позитивдүү аялдарга контрацептивдерди берген. 

Басмырлоо: мыйзамда аялдар менен эркектердин бирдей укуктук 

абалы жана укуктары каралган, бирок мыйзамдын аткарылышы начар болуп, 

аялдарга карата басмырлоо сакталып калган. 

Аялдардын маселелери боюнча иштеген бейөкмөт уюмдарынын 

маалыматтары аялдардын ден соолугунун начарлашын, зордук-зомбулукка 

көбүрөөк кабыларын, үйдөн тышкары иштөөгө мүмкүнчүлүгү жок экенин 

жана эркектерге караганда өз кирешесин башкара албай турганын көрсөтүп 

турат. 

Системалык расалык же этникалык зомбулук жана басмырлоо 

Уюштуруу, анын ичинде расасына, тилине жана улутуна көптөгөн 

негиздер боюнча бирдей жана байкабастыктан укугун камсыз кылат.  Адам 

укугун коргоочу эл аралык топтор, анын ичинде БУУнун расалык 

дискриминацияны жоюу боюнча комитети кылмыш жана Эмгек кодексинде 

антидискриминациялык жоболор бар экендигине карабастан, билим берүү 

жана саламаттыкты сактоо сыяктуу башка негизги тармактарда конкреттүү 

жоболор жок экендигин белгилешет.  Калктын 26 пайызын түзгөн улуттук 

азчылыктар шайланган жана мамлекеттик кызматтарда, айрыкча укук коргоо 

органдарында жетишсиз пикирде бойдон калууда. 



 

Калктын дээрлик 15 пайызын түзгөн этникалык өзбектердин жана 

кыргыздардын ортосундагы тирешүүлөр, айрыкча Ош облусунун калкынын 

дээрлик жарымын түзгөн өзбектердин абалы көйгөйлүү бойдон калууда.  

Бизнес жана өкмөт тарабынан этникалык өзбектерге карата жасалган 

басмырлоо, куугунтуктоо жана мыйзамсыз камакка алуунун орун алуусу 

мисал болуп эсептелет. Этникалык өзбектер жайгашкан аймактарда жасалган 

ири коомдук жумуштар жана жол куруу иштери, көбүнчө алдын ала 

консультациясыз ишке ашырылат, кварталдарга жана талкаланган үйлөргө 

тоскоол болгонун билдиришти.  Адам укуктары боюнча бейөкмөт уюму «Бир 

Дуйно» бейөкмөт уюму этникалык өзбектер басымдуу коомдук желеде 

экстремисттик материалдарды башкаруу, бөлүшүлгөн же жакты мыйзамдары 

менен максаттуу деп билдирди. 

2010-жылы түштүктө болгон этникалык чыр чатактардан кийин, өкмөт 

тарабынан этникалык бирдей укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү издөөгө 

кызмат кылган улуттук биримдикти жана улуттар аралык мамилелерди 

бекемдөө максатында концепция, кабыл алынган.  Адам укуктары боюнча 

уюмдар 2010-жылы болгон окуялардан кийин тергөө иштери көбүнчө 

этникалык өзбектерге багытталган деп айтышкан. 

Балдар 

Туулган күндү каттоо: мыйзамда өлкөдө төрөлгөн ар бир баланын 

туулгандыгы тууралуу күбөлүгүн, жергиликтүү каттоосун жана жарандыгын 

алуу укугу бар экендиги каралганы менен, башка өлкөгө көчүп кеткенен жана 

башка өлкөнүн жарандыгы бар ата-энелеринин балдары, ата-энесинин экөө 

тең кыргыз жарандарынын жарандыгын алуу үчүн экендигин далилдеши 

керек болчу. 

Билим: Мыйзам мектепке биринчи тогуз жыл же жашы 14 же 15 чейин 

милдеттүү жана акысыз билим берүү каралган.  Орто билим 17 жашка чейин 

акысыз жана универсалдуу.  Өкмөт бардык студенттерге акысыз базалык 

билим берген жок.  Жашаган жерин каттоо тутуму социалдык кызматтарга, 

анын ичинде качкындар, мигранттар же күрөөсүз болгон балдарга билим 

берүү мүмкүнчүлүгүн чектеди.  Мамлекеттик мектептеги балдардын үй-

бүлөлөрү көп учурда оор жана мыйзамсыз административдик акы төлөшкөн. 



 

Балдарды кордоо: Өлкөдөгү балдарды кордоону конкреттүү мыйзам 

камтыбайт.  Балдар кодекси балдардын укуктарын камсыз кылуу жана коргоо 

боюнча ар кандай мамлекеттик мекемелердин ролун жөнгө салат.  Бейөкмөт 

уюмдардын жана БУУнун отчетторуна ылайык, балдарды кордоо, анын 

ичинде токмоктоо, балдардын жана кыздардын эмгеги менен кыздарды 

сексуалдык эксплуатациялоо улантылды.  Улуттук статистика комитетинин 

маалыматы боюнча, 277,000 ден ашык балдар Россияга жана башка өлкөлөргө 

эмгек миграциясына байланыштуу ата-энесинин камкордугусуз болушкан.  

Балдарды коргоо лигасы мигранттардын жакындарынын камкордугуна 

кабылган балдарга карата зомбулук дээрлик бардык учурларда болот деп 

билдирди. 

2020-жылдын декабрь айында сот 13 жаштагы кызды Ысык-Көл 

облусундагы зордуктоо боюнча үч кишинин экөөсүн актаган.  Шектүүлөрдүн 

бири жети жарым жыл жазасын алышты.  Анын үй-бүлөсүнүн айтымында, үч 

киши аны алты ай зордуктап, тасмага тартып, видеолорду классташтарына 

көрсөтөбүз деп коркушкан.  Кыз кош бойлуу болгондон кийин бойдон 

алдырган жана кеңири психологиялык колдоону талап кылган.  2020-жылдын 

декабрь айында Бишкекте бул окуяга жана аялдарга жана кыздарга карата 

сексуалдык зомбулукка көңүл буруу максатында март болуп өттү. 

Балалык, эрте жана мажбурлап никеге туруу: 16 жана 17 жаштагы 

балдар жергиликтүү бийликтин макулдугу менен мыйзамдуу түрдө баш 

кошушу мүмкүн, бирок мыйзам бардык шарттарда 16 жашка чейин жарандык 

никеге тыюу салат.  Колуктунун мыйзамсыз практикасы улантылганына 

карабастан («Аялдар» деген 6-бөлүмдү караңыз,)  жашы жете электерди ала 

качуу ооздукталбаган бойдон калган. 

2018-жылы ЮНИСЕФ 20дан 49  жашка чейинки аялдардын 12.7 

пайызы 18 жашка чейин турмушка чыккан деп эсептеген.  Мыйзам жашы жете 

электер катышкан диний никелер үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылат; 

бирок, прокурорлор жашы жете электер катышкан диний никелер үчүн 

кылмыш ишин козгогон эмес. 

Балдарды сексуалдык эксплуатациялоо: Мыйзам 18 жаштан кичүү 

балдарды сатууга тыюу салат, балдарды сатуу, балдарды коммерциялык 



 

сексуалдык эксплуатациялоо жана балдарга порнография, ошондой эле 

балдарга каршы башка сексуалдык кылмыштар үчүн жаза каралган.  Эгерде 

жабырлануучу кичине бала болсо, анда 15 жылга чейин эркинен ажыратуу 

каралган.  Мыйзам ошондой эле кимдир бирөөнү сойкулук менен зомбулук же 

зомбулук коркунучуна, шантаж, жок кылуу же мүлккө зыян алып келүүгө, же 

алдамчылыкка тартууну да кылмыш деп тааныйт.  Өкмөт мыйзамды аткаруу 

үчүн чектелген аракеттерди жасады. 

Кылмыш-жаза кодексинде балдардын катышуусундагы порнография 

материалдарын таратуу жана балдардын катышуусндагы порнография 

материалдары сактоого тыюу салынат.  Мыйзамда балдардын катышуусу 

менен тартылган видеого толук камтылбайт, жана кылмыш-жаза кодексинде 

бул максатта компьютерди колдонууну кылмыш катары эске албайт, 

балдардын катышуусу менен тартылган видеолорго тыюу салынган эмес, 

балдардын катышуусу менен тартылган видео кылмыш болуп эсептелбейт. 

ЮНИСЕФтин жана жергиликтүү байкоочулардын пикири боюнча, 

Бишкектеги 18 жаштан кичүү балдар коммерциялык сексуалдык 

эксплуатацияга тартылган.  Так сандар белгисиз болсо да, милиция билим 

берүү мүмкүнчүлүктөрү үчүн Бишкекке көчүп барган же үй-бүлөлүк чөйрөдөн 

качкан айыл жерлериндеги жаш кыздар катышкан иштерди билдирди.  Борбор 

калаага киргенден кийин, алар каржылык муктаждыктан улам секс соодасына 

киришкен.  Бейөкмөт уюмдар жана эл аралык уюмдар укук коргоо 

органдарынын кызматкерлеринин салууларга адам сатуу менен пара кабыл 

алуу иштерин билдирди, рейддер болоорун соодагерлерге билдирип коюу 

жана иштерди ачылуучу аман төлөмдү сунуш менен жазаны болтурбоо үчүн 

жүгүртүүчүлөргө уруксат берүү.  Милиция болжолдуу коркутуп, опузалап, 

жана зордуктаган бала секс-адам аткезчилиги жабыр тарткан.  Өкмөт 

кабарларга караганда, ар дайым мамлекеттик кызматкерлердин адам 

аткезчилиги боюнча укук бузууларды айыптоолорду иликтеген эмес.  

Кылмыш-жаза кодексине ылайык, 18деги жана андан жогору 

курактагылардын 16 жаштан кичүү адам менен жыныстык катнашта болуусу 

мыйзамсыз. 

Жашаган жеринен кочурулуп кеткен (которулган) балдар: Улам 

ата-эненин ресурстарынын жоктугунан баланы таштап кеткен көптөгөн 



 

учурлар жөнүндө маалыматтар бар.  Көп балдардын саны мамлекеттик балдар 

багуу үйлөрүнө, кабыл алуучу мекемелерде же көчөдө жашашат.  Көчөдөгү 

балдардын болжол менен 80 пайызы ички мигранттар болгон.  Көчөдөгү 

балдар билим берүү жана медициналык кызматтарга кире албай кыйналышты.  

Милиция көчөдөгү балдарды кармап, дареги белгилүү болсо же 

реабилитациялык борборго же балдар үйүнө жиберген. 

Институтташтырылган балдар: мамлекеттик балдар үйлөрү жана 

балдар үйлөрү ресурстарга ээ эмес жана көп учурда тийиштүү жардам көрсөтө 

алышкан жок.  Бул кээде психикалык саламаттык көйгөйлөрдү көрсөткөн 

эмес, ал тургай, психикалык саламаттык сактоо мекемелеринде чоң балдардын 

өткөрүп алып келген.  Акыйкатчы өлкөнүн жалгыз балдар камакта кармоо 

жашы жеткендерге камалгандардын билим берүү жана медициналык кызмат 

укугун сыйлаган эмес деп билдирди.  Адам укуктары көрүү ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү институту балдар бөлүп-жаруу, психотроптук 

дары-дармектер жана мажбурлап психиатриялык ооруканага колдонуунун 

кесепетинде, кароосуз, жана сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгү жок деп 

билдирди.  Көптөгөн мекемелерде бир эле жумушчу бир эле учурда 15-25 

балага жооптуу болгон. 

Эл аралык балдарды уурдоо: өлкө 1980-жылы Гаага конвенциясынын 

эл аралык балдарды уурдоонун Жарандык аспектилери боюнча тарабы болуп 

кошулган.  Мамлекеттик департаментинин эл аралык Ата-энелик бала уурдоо 

боюнча жылдык отчетун https://travel.state.gov/content/travel/en/International-

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

дареги боюнча көрсөнүздөр болот.  

Антисемитизм 

Өлкөдөгү еврей калкы болжол менен 460 кишини түздү. Антисемиттик 

аракеттер тууралуу эч кандай маалымат жок. 

Адамдарды сатуу 

Мамлекеттик департаменттин адамдарды сатуу боюнча отчетун 

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

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/


 

Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар 

Мыйзам физикалык, сезүү, интеллектуалдык жана психикалык жактан 

бузулган адамдарды басмырлоого тыюу салат. Мыйзам ден соолугунун 

мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын имараттарга кирүүсүнө 

милдеттендирет, коомдук транспортко жана унаа токтоочу жайларга кирүүнү 

талап кылат, угуу жана көрүүсү боюнча майыптарга массалык маалымат 

каражаттарын жеткиликтүү кылуу үчүн субсидияларга уруксат берет жана үй 

куруу үчүн бекер жер тилкелерин берет. Өкмөт жалпысынан мыйзамдын 

талаптагыдай аткарылышын камсыз кылган эмес, дискриминация сакталып 

калган. Мындан тышкары, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү 

адамдар коомдогу терс мамиледен жана калктын жалпы арасындагы 

жумушсуздуктун жогорку деңгээлинен улам жумуш табууда көп 

кыйынчылыктарга дуушар болушкан. 

Мамлекеттик ресурстардын жетишсиздиги майыптардын адекваттуу 

билим алуусун кыйындаткан. Мүмкүнчүлүгү чектелген (майып) балдардын 

билим алууга укугу бар болгону менен, мектептер көп учурда киргизбей 

койгону жөнүндө ата-энелеринин ассоциациясы билдирди. Өкмөт психикалык 

же физикалык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды окуу куралдары 

жана окуу китептери менен камсыз кылуу боюнча программаларды 

каржылады. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энелеринин 

ассоциациясы Билим берүү жана илим министрлиги майыптар үчүн 

инклюзивдик билим берүүнү илгерилетүү аркылуу абалды жакшыртуу 

аракеттерин билдирди. Билим берүү министрлиги менен ЮНИСЕФтин 

маалыматы боюнча, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын 

болжол менен 36 пайызы билим алуунун кандайдыр бир түрүн алуу менен 

катталган. 

ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча, өкмөт жана үй-бүлө мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдардын үчтөн бир бөлүгүн мекемелерге жайгаштырган. Өкмөт 

тамак-аш, суу, кийим-кече, жылуулук жана саламаттыкты сактоо сыяктуу 

негизги керектөөлөрдү тийиштүү деңгээлде камсыздаган эмес, ошондой эле 

ашыкча толуп жаткан шарттарды тийиштүү деңгээлде чечкен эмес. 

Бийликтер адатта психикалык жактан жабыркаган балдарды башка 



 

балдар менен аралаштырбастан, психиатриялык ооруканаларга жаткырышат. 

Human Rights Watch уюму болжол менен 3000 ден соолугунун мүмкүнчүлүгү 

чектелген балдар интернаттык мекемелерде же атайын мектептерде бөлүнүп, 

алар кароосуз жана дискриминацияга туш болгонун билдирди. 

Психикалык майыптыгы бар адамдардын укуктарын коргоого Башкы 

прокуратура (БП) жооптуу. Жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын юристтеринин 

айтымында, БПнын мүчөлөрү бул укуктарды коргоо боюнча эч кандай 

билимге ээ болгон эмес жана аз билими болгон жана мүмкүнчүлүгү чектелген 

жарандарга натыйжалуу жардам көрсөткөн эмес. Соттордун көпчүлүгүндө 

адамдарды психиатриялык ооруканаларга жаткырууга мандат берүү туурабы 

же жокпу деген чечим чыгаруу үчүн тажрыйбасы жана даярдыгы жок болгон, 

ал эми бийлик органдары адамдарды алардын эркине каршы мекемеге 

жайгаштырган. 

Байкоочулар бийлик 2008-жылы иш берүүчүлөр майыптар үчүн 

жумушка алуу квотасын аткарууну талап кылган мыйзамды аткарбаганын 

белгилешти (жумушчу орундардын болжол менен 5 пайызы). 

ВИЧ жана СПИД социалдык стигмасы 

Мыйзам ВИЧ же СПИД менен ооруган адамдарды басмырлоодон жана 

стигматизациялоодон коргогону менен, ЮНЭЙДСтин маалыматы боюнча, 

ВИЧ-инфекциясы бар адамдар стигманын жана дискриминациянын жогорку 

деңгээлине туш боло берген. 2015-жылдын Stigma Index маалыматтарына 

ылайык, ВИЧ-позитивдүү адамдар жана ВИЧке чалдыгуу коркунучу жогору 

болгон негизги популяциялар (эркектер менен жыныстык катнашта болгон 

эркектер, ийне аркылуу баңги заттарын колдонгондор жана коммерциялык 

секс-кызматкерлер) коркуу сезимин сезишкен же оозеки кордоо, куугунтук 

жана коркутууларды баштан кечиришкен, физикалык зомбулук жана кол 

салуу боюнча кээ бир билдирүүлөр менен. Бул олуттуу алдын алуу жана 

дарылоо кызматтарынын жеткиликтүүлүгүн азайтууга же колдонууга алып 

келиши мүмкүн. Жарандык коом ВИЧ/СПИДдин позитивдүү статусунун 

социалдык стигмасы жумушсуздукка алып келгенин жана мындай статуска ээ 

болгон же ЛГБТКИ+ адамдар үчүн турак жайга жетүүнүн жоктугун билдирди. 

Жыл ичиндеги эсептөөлөр көрсөткөндөй, ВИЧ/СПИД менен жашагандардын 



 

67 пайызы өз статусун билишет, бирок 95 пайызы билиш керек деген максаты 

болгон. Бул пайыз негизги калктын арасында дагы төмөн. 

Сексуалдык ориентацияга жана гендердик иденттүүлүккө 

негизделген зомбулук, кылмыштуулук жана башка кыянаттык 

актылары 

Өлкө чоңдордун ортосундагы макулдашылган бир жыныстуу 

сексуалдык жүрүм-туруму же ЛГБТКИ+ маселелерин колдогон сөздөрдү 

кылмыш деп эсептебейт. Сексуалдык ориентациясы же гендердик өзгөчөлүгү 

коомчулукка белгилүү болгон ЛГБТКИ+ адамдар физикалык жана оозеки 

зомбулукка, жумушунан айрылып калууга жана милициянын жана башка 

органдардын каалабаган көңүл буруусуна дуушар болушу мүмкүн. 

Абактагылар жана чиновниктер абактагы гей эркектерди ачык эле 

курмандыкка чалышат. Лесбиянка жана бисексуал аялдарды эркектерге 

мажбурлап никеге тургузуу да орун алган. Labrys Коомдук Фонду 

лесбиянкалардын ЛГБТКИ+ статусун «айыктырыш» үчүн «түзөтүүчү 

зордуктоо» практикасын улантып жатканын белгиледи. ЛГБТКИ+ бейөкмөт 

уюмдары коопсуздук кызматтары тарабынан алардын жумушчулары жана 

кеңселери куугунтукталып, тынымсыз байкоо жүргүзүлүп жатканын 

билдиришти. Бир ЛГБТКИ+ бейөкмөт уюму кеңсеге кирип кеткенин 

кабарлады. Ушул эле бейөкмөт уюм анын кызматкерлеринин жеке 

маалыматтары, анын ичинде сексуалдык ориентация жана гендердик 

идентификация жарыяланганын билдирди. Адамдарды сатуу боюнча 

мамлекеттик департаменттин отчетун төмөнкү баракчасында көрсөнүздөр 

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

с. Балдар эмгегине тыюу салуу жана ишке орноштуруунун 

минималдуу жаш курагы 

Мыйзам балдар эмгегинин бардык эң начар түрлөрүнө тыюу салат жана 

жумушка кирүү үчүн минималдуу жаш куракты, анын ичинде жумуш 

убактысын чектөөнү, балдарга эмгекти коргоо жана коопсуздук боюнча 

чектөөлөрдү камтыйт. Бирок балдардын эмгеги көйгөй бойдон калууда. 

Мыйзам негизги жумушка кирүү үчүн минималдуу жаш куракты 16 деп 

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


 

белгилейт, эмгек келишими жок аткарылган жумуштардан же гезит сатуу 

сыяктуу «жеңил» деп эсептелген жумуштардан тышкары, 14 жаштагы балдар 

ата-энесинин же камкорчусунун уруксаты менен иштей алат. Мыйзам 18 

жашка чыга элек адамдарга түнкүсүн, жер астындагы, оор же кооптуу 

шарттарда, анын ичинде металлургия, мунай жана газ өнөр жайларында, тоо-

кен жана геологиялык чалгындоо өнөр жайларында, тамак-аш өнөр жайында, 

оюн-зоок жана машина куруу тармактарында иштөөгө тыюу салат. 14 же 15 

жаштагы балдар жумасына 24 сааттан ашык эмес, суткасына беш саатка чейин 

иштей алышат; 16-18 жаштагы балдар жумасына 36 сааттан ашык эмес, күнүнө 

жети саатка чейин иштей алышат. Бул мыйзамдар майып балдарга да 

тиешелүү. Минималдуу куракты коргоо келишимдик эмгектеги балдарга гана 

тиешелүү жана формалдуу эмес сектордо иштегендерди камтышы мүмкүн 

эмес. Балдардын эмгеги боюнча олуттуу мыйзамдарды бузуу адам уурдоо 

сыяктуу башка ушуга окшош оор кылмыштар үчүн жазага ылайыктуу 

жазаларды камтыйт. Өкмөт мыйзамды эффективдүү аткарбай жатат, ал эми 

мыйзам бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартылбагандыгы бөгөт коюучу 

көйгөйлөрдү жаратууда. 2014-2015-жылдардагы Улуттук Балдар эмгегин 

изилдөөгө ылайык, дээрлик бардык балдар эмгеги айыл чарбасында болгон. 

Балдар пахта жана тамеки өстүрүү менен үй чарбаларында иштөөнү 

уланта беришкен; күрүч, картошка, кант кызылчасы жана буудай өстүрүү; 

асыл тукум малды жана койлорду багуу. Маалыматтарга караганда, балдар 

өнөр жай жана тейлөө тармагында, көмүр казып, кыш куюп, курулуш 

иштерин, анын ичинде курулуш материалдарын көтөрүп, ташып, чатырга 

темир төшөктөрдү кескен. Кызмат көрсөтүү тармагында балдар базарларда 

иштешкен, анын ичинде товарларды сатуу жана ташуу; унааларды жуу; 

ресторандарда жана кафелерде иштеген; көчө иштеринин алкагында 

кайырчылык жана бут кийим тигүү менен алектенген; үй жумуштарын, анын 

ичинде бала багуу менен алектенген. Өлкөдөгү балдар эмгегинин эң начар 

формаларына мисал катары төмөнкүлөр кирет: коммерциялык сексуалдык 

эксплуатация, кээде адам сатуунун натыйжасында; жана мыйзамсыз иш-

аракеттер, анын ичинде адам сатуунун натыйжасында баңги заттарды сатуу 

(7.b. бөлүмүн караңыз). 

Иш берүүчүлөр тарабынан эмгек кодексинин талаптарын сактоого 



 

Башкы прокуратура жана Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча 

мамлекеттик инспекциясы жооптуу. Инспекциянын маалыматы боюнча, эмгек 

инспекторлорунун саны жетишсиз болгондуктан, эмгек мыйзамдарынын 

талаптагыдай аткарылышын камсыз кылуу үчүн балдар эмгегин текшерүү 

сейрек жана натыйжасыз жүргүзүлүп жатат. Балдардын көбү үй-бүлөсү үчүн 

иштегендиктен же өз алдынча иштегендиктен, бул иш эмгек кодексине 

ылайык келер-келбесин өкмөт аныктоо кыйынга турду. Балдардын эмгеги 

боюнча мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылуу боюнча өкмөттүн 

институционалдык чаралары улуттук деңгээлде күтүүсүз текшерүүлөрдү 

караштырбайт. Ошондуктан эмгек инспекциясы балдар эмгегин пайдаланган 

иш берүүчүлөргө жаза колдонгон эмес. 

Ошондой эле https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-

labor/findings дареги боюнча Балдар эмгегинин эң начар формалары боюнча 

жыйынтыгын жана Балдардын же мажбурланган эмгеги менен өндүрүлгөн 

товарлардын тизмесин https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-

of-goods Эмгек департаментинин баракчасында караңыз.  

d. Ишке жана кесипке карата дискриминация 

Мыйзам жумушка орношуу жана жумушка байланыштуу жынысына, 

расасына, улутуна, тилине, улуттук тегине, мүлкүнө, расмий статусуна, 

жашына, жашаган жерине, динине жана саясий ишенимине, коомдук 

уюмдарга мүчөлүгүнө же кесиптик сапаттарга тиешеси жок башка 

жагдайларга карата басмырлоого тыюу салат.  Мыйзам бузуулар үчүн жазалар 

шайлоолорго кийлигишүү сыяктуу жарандык укуктар боюнча башка 

мыйзамдарга ылайык келген эмес. Орточо алганда, жумуш берүүчүлөр 

аялдарга эркектерге караганда бир кыйла аз айлык акы төлөшкөн. 

Пенсионерлердин көбүн аялдар түздү, алар экономикалык шарттардын 

начарлашынан улам өзгөчө аялуу. Мыйзам боюнча аялдарга энергетика, тоо-

кен, суу, заводдор, жүк ташуу, айыл чарба жана курулуштун айрым түрлөрүн 

камтыган 400дөн ашык «коркунучтуу кесипте» иштөөгө тыюу салынган. Бул 

мыйзам совет доорунан калган мыйзам болуп саналат жана ал эч качан 

аткарылып келгени белгисиз болсо да, ал аялдардын экономикага толук жана 

эркин катышуусуна тоскоол болуп, аялдардын кирешелүү потенциалына 

таасирин тийгизет. Айыл жеринде аялдарга болгон салттуу мамиле аларды 

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


 

аялдын жана эненин ролу менен чектеп, билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн 

кыскартты. ЛГБТКИ+ коомчулугунун мүчөлөрү сексуалдык ориентациясын 

ачык жарыялаганда жумуш ордунда дискриминация болгонун айтышкан. 

ЛГБТКИ+ адамдары алдамчылыктын, эмгектин жана сексуалдык 

эксплуатациянын курмандыгы болуу коркунучуна туш болушкан. Жумушка 

орношуу жагынан эң аялуу ЛГБТКИ+ тобу – бул трансгендер аялдар, алар 

жумушка орношуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калууга аргасыз болушат. 

ВИЧ/СПИД-позитивдүү статусу бар адамдар жумушка алууда жана ишке 

орношууда коопсуздук боюнча дискриминацияга дуушар болушкан. КОВИД-

19 пандемиясынын күчөгөн маалында ЛГБТКИ+ коомчулугунун мүчөлөрүнө 

акы төлөнүүчү жумуш, социалдык камсыздандыруу жана үйдө иштөө үчүн 

ресурстар жок болгон. Иш берүүчүлөр майыптарды жумушка алууда 

дискриминациялашкан жана алардын жумуш ордунда ишке орношуу 

мүмкүнчүлүгүн чектеген. Түштүктөгү этникалык өзбектер да жергиликтүү 

бийликтеги бизнести лицензиялоодо жана каттоодо дискриминациялоочу 

практикалар чакан бизнес ачууну кыйындатат деп нааразы болушту. 

e. Алгылыктуу эмгек шарттары 

Эмгек акы жана саат мыйзамдары: Мыйзам өкмөттүн 2020-жылдагы 

жакырчылыктын расмий чегинен төмөн болгон экономиканын бардык 

тармактары үчүн улуттук минималдуу эмгек акыны камсыз кылат. 

Минималдуу эмгек акынын мыйзамында аны жашоо минимумуна шайкеш 

келтирүү үчүн акырындык менен жогорулатуу керек деп айтылат. Өкмөт 

минималдуу эмгек акыга жана ашыкча иштөөгө байланыштуу мыйзамдарды 

натыйжалуу аткара элек. Эмгек акыны, пособиелерди же башка социалдык 

төлөмдөрдү өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн иш берүүчүлөрдүн 

жоопкерчилиги чектелди. Айып пулдар алдамчылык сыяктуу ушул сыяктуу 

кылмыштар үчүн салынган айыптарга дал келген эмес. Стандарттык иш 

жумасы 40 саат, адатта беш күн. Мамлекеттик ишканалар үчүн жети күндүк 

иш жумасында милдеттүү түрдө 24 сааттык эс алуу каралган. Эмгек кодексине 

ылайык, ашыкча иштөө күнүнө төрт сааттан же жумасына 20 сааттан ашпашы 

керек. Эмгек кодексинде ошондой эле ашыкча иштеген жумушчулар бир 

сааттык эмгек акынын 150дөн 200 пайызына чейинки өлчөмүндө эмгек 

өргүүсүн же бонустарды алууга тийиш деп жазылган. Бул талаптарды сактоо 



 

иш берүүчүлөр арасында ар кандай болгон. Мисалы, күчтүү эмгек жамааттары 

бар ири компаниялар жана уюмдар бул жоболорду көп сакташат. 

Кызматкерлеринин профсоюздук өкүлчүлүгү жок чакан же расмий эмес 

фирмалардын иш берүүчүлөрү көбүнчө бул мыйзам жоболорун аткарышкан 

эмес. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик 

инспекция жумушчуларды коргоо жана эмгек көйгөйлөрүнүн бардык түрлөрү 

боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүү үчүн жооптуу. Бардык мамлекеттик 

текшерүүлөргө мораторий киргизилгенден бери мамлекет эмгек 

инспекциясын жүргүзбөй, мыйзамды эффективдүү аткара элек. Инспекция 

мораторий жарыяланганга чейин да эмгек инспекторлорунун ишмердүүлүгүн 

чектеп, мыйзамдын аткарылышын камсыз кылуу үчүн жетиштүү 

инспекторлорду жумушка алган эмес. Эл аралык эмгек уюмунун (ЭЭУ) 

маалыматы боюнча, инспекцияда текшерүүлөрдү жүргүзүүгө да каражат 

жетишсиз болгон. 

Эмгекти коргоо жана саламаттыкты сактоо: Эмгекти коргоо жана 

коопсуздук стандарттары өлкөнүн негизги өнөр жайларына шайкеш келген, 

бирок өкмөт аларды жалпысынан аткарган эмес. Кооптуу жагдайларды 

аныктоо үчүн жоопкерчилик жумушчуга эмес, эмгекти коргоо боюнча 

адистерге жүктөлөөрү түшүнүксүз. Ишкана ээлери көбүнчө коопсуздук жана 

ден соолук жагынан начар шарттарда жумушчуларды жалдашат. Өкмөт 

эмгекти коргоо жана ден соолук боюнча мыйзамдарды натыйжалуу ишке 

ашырган эмес. Мыйзамды бузгандык үчүн жазалар коомдук жумуштардан 

тарта айып пулга чейин, шалаакылык сыяктуу кылмыштар үчүн каралган 

жазага ылайыкталган. Мыйзам жумушчуларга жумушуна коркунуч 

келтирбестен кооптуу жумуш ордун таштап кетүү укугун бербейт. 

Формалдуу эмес сектор: Мыйзам экономиканын формалдуу эмес 

секторунун кызматкерлери үчүн эмгекти коргоо стандарттарын 

караштырбайт. Улуттук статистикалык комитет формалдуу эмес 

экономикалык иш-аракетти негизинен өз мүчөлөрүн жумуш менен камсыз 

кылуу жана киреше менен камсыз кылуу үчүн товарларды жана кызматтарды 

өндүргөн үй чарбалары катары аныктаган. 2020-жылы калктын 30 пайызы 

экономиканын формалдуу секторунда, калганы формалдуу эмес сектордо 

иштегени болжолдонууда. Лицензия берүү боюнча өкмөттүн токтому 



 

жарандарды чет өлкөдө иштөө үчүн иштеткен компанияларга катуу 

талаптарды коюп, мындай ишканаларды лицензиялоону Тышкы иштер 

министрлигине караштуу Тышкы миграция департаменти жүргүзөт. Өкмөт 

лицензиясы бар жана текшерилген фирмалардын тизмесин дайыма жарыялап 

турат. Жалдоочулар чет өлкөдө контракт менен иштегенде эмгек 

мигранттарынын эмгек шарттарын жана эмгек шарттарын иш берүүчүлөр 

тарабынан сакталышын көзөмөлдөөгө милдеттендирилди. Жалдоочулар да 

жумушчуларды алар кетер алдында эмгек келишимин тузушу керек. 


