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С£З БАШЫ

«2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар 
жылдык» басылмасы Адам укуктары боюнча Дания институтунун колдоосу 
астында автордук жамаат, Адам укуктары боюнча ке¾ештин кызматкерле-
ри тарабынан даярдалды. Ар жылдык Кыргызстан ³ч³н 2011-жылы адам 
укуктары ч¼йр¼с³нд¼г³ кыйла актуалдуу проблемаларды чагылдырат.

Ар жылдыктын I б¼л³м³ Кыргыз Республикасында балдардын укукта-
рын коргоо маселелерине арналган. Макалалардын авторлору баланын 
³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼, билим алууга жана саламаттык сактоого укугун ишке 
ашырууга байланышкан укуктук маселелерди, Кыргызстанда эл аралык 
асырап алуу тартибинин ¼зг¼ч¼л³кт¼р³н карайт.

£тк¼н жыл ченем жаратуучу органдар ³ч³н ³з³рл³³ болду, алар мый-
замдарды жана башка улуттук ченемдик укуктук актыларды КР жа¾ы 
Конституциясына ылайык келтир³³ ³ч³н жигерд³³ эмгектенген. Балдар 
ж¼н³нд¼ кодексти «жа¾ылоо» процесси кандай болгондугу тууралуу 
Е.Воронинанын макаласында айтылат, ал аталган Кодекстин долбоорун 
кылдаттык менен жеткире иштеп чыгуу керек деп эсептейт. «Балдар» 
темасын улантып, Г.Шакиралиева жетим балдардын турак-жайга жет³³ 
проблемасынын каралышын баяндаган, макалада мамлекет тарабынан 
ушул категориядагы балдарга турак-жай бер³³ кепилдигинин сакталышы 
боюнча ишти активдештир³³ ³ч³н багыт берген эл аралык келишимдер-
дин ченемдерине талдоо ж³рг³з³л¼т, бул жааттагы улуттук мыйзамдардын 
укук колдонуу тажрыйбасынын проблемалары келтирилген. Н.Утешева 
жана М.Бекбасаров Кыргыз Республикасында эл аралык асырап алуу 
жана баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укугун мамлекет тарабынан аткаруу 
жол-жоболорунун проблемаларын к¼т¼рг¼н. К.Сабырова ¼з³н³н макала-
сында ³й-б³л¼н³ жана энеликти конституциялык-укуктук коргоонун кээ 
бир аспекттерин карайт. Автордун ³й-б³л¼ б³тк³л коомдун камкордугуна 
алынат  жана мыйзам менен артыкчылыктуу корголот (КР Конституция-
сынын 36-беренесине ылайык) деген к¼з карашы ³й-б³л¼л³к мыйзам-
дын жана жаран дардын репродуктивд³³ укуктарынын проблемаларын 
к¼рс¼т³п турат.

2011-жылы республикада КР жа¾ы Конституциясынын жана «Кыргыз 
Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 
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С ¼ з  б а ш ы

Ке¾ешинин депутаттарын шайлоо ж¼н³нд¼» КР жа¾ы конституциялык 
Мыйзамынын негизинде шайлоо болгон. Н.Алымбаевдин макаласында 
мыйзам бузуу фактылары келтирилген жана шайлоо процессин ж¼нг¼ са-
луучу жа¾ы мыйзамдарды колдонуу маселелери каралган. Автор к¼пт¼г¼н 
проблемалардын ичинен кызмат адамдарынын шайлоо комиссияларынын 
ишине кийлигиш³³н³ ¼зг¼ч¼ к¼рс¼тк¼н. «Мыйзамсыз кийлигиш³³н³н 
ар бир фактысы боюнча шайлоо комиссияларына тиешел³³ чараларды 
к¼р³³н³ жана коомчулукту маалымдоону талап кылуу менен прокуратура 
органдарына кайрылуу сунушталат» – деп эсептейт автор.

2010-2011-жылдары ¼лк¼н³н т³шт³г³нд¼ болгон этностор аралык 
чыр-чатактар мамлекеттик органдардын жана жарандык коом инсти-
туттарынын мамлекеттик этностук саясат ч¼йр¼с³нд¼ концептуалдык 
жана программалык документтерди иштеп чыгуу зарылдыгы бар экен-
дигин к¼рс¼тк¼н. Этностук азчылыктардын укуктары тууралуу, этностук 
сабырдуулуктун укуктук негиздери жана терсаяктыктын тамырына балта 
чабуу тууралуу З.Чотаев ¼з макаласында карайт. Этностор аралык чыр-
чатактардын себептери жана жалпыга маалымдоо каражаттарында «кастык 
тилин» колдонуу кооптуулугу Т.Выговскаянын макаласында каралган.

2011-жылы сот бийлигинин институттары ж¼н³нд¼ жа¾ы мыйзамдар 
кабыл алынган, алар сот системасын чы¾доого жана кадрдык саясатты 
¼рк³нд¼т³³г¼ багытталган. Судьяларды тандоо процессине жарандык 
коомдун катышкандыгы жакшы нерсе болгондугун белгилей кет³³ за-
рыл. Бирок КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын жана КР 
Жогорку сотунун судьяларын тандоо боюнча 2011-жылы ¼тк¼р³лг¼н 
конкурстар судьяларды тандоо жол-жобосунун жетилбегендигин ачык 
к¼рс¼тт³: кызыкчылыктар чыр-чатагынын болушу, Судьяларды тандоо 
боюнча ке¾ештин ишинин так ж¼нг¼ салынбагандыгы жана башка проб-
лемалар. Бул тууралуу жана соттордун коомдун алдындагы жоопкерчилиги 
ж¼н³нд¼ Н.Садыков жазган. Окурман бул теманы улантып, укук коргоо 
органдарынын терг¼¼ амалдарын соттук контролдоонун зарылдыгы проб-
лемасына А.Осмонованын к¼з карашы менен тааныша алат. Автор башка 
¼лк¼л¼рд³н мыйзамдары менен салыштырууда Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарына аспекттик талдоо ж³рг³з³³н³ сунуштайт. Бул проблема 
Кыргызстандын ички иштер органдарын жана б³т³нд¼й укук коргоо сис-
темасын реформалоонун ¼¾³т³нд¼ ¼зг¼ч¼ актуалдуу.

М³лкт³ мамлекеттештир³³ процессинин укуктуулук маселелери коом-
до олуттуу резонанс жаратты. Окурман Ар жылдыкта Н.Ал¸нкинанын мам-
лекеттин экономикалык эркиндикке жана менчиктин бардык т³рл¼р³н 
бирдей коргоого кепилдигинин мыйзамдарда чагылдырылышы жана анын 
иш ж³з³нд¼ ишке ашырылышы тууралуу макаласын, ошондой эле ¼лк¼н³н 
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энергетикалык секторунун кызмат к¼рс¼т³³л¼р³н¼ жарандардын туруктуу 
жет³³ проблемалары тууралуу Зульфия Мараттын макаласын окуй алат.

Албетте, Ар жылдыкта берилген макалалар жана темалар 2011-жылы 
болгон бардык маанил³³ окуяларды жокко чыгарбайт, бирок кыйла талкуу-
лануучу жана эксперттик иштелип чыккан проблемаларды чагылдырат.

Ч. Айдарбекова,
башкы редактор,

КР Юстиция министрлигинин  
Ченемдик укуктук актыларды иштеп  

чыгуу жана мыйзам долбоорлоруна  
экспертиза ж³рг³з³³ боюнча башкы  

башкармалыгынын начальниги

С ¼ з  б а ш ы
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АДАМ УКУКТАРЫ БОЮНЧА КЕ½ЕШ

2005-жылдын 27-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку соту, 
Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени) жана Адам укук-
тары боюнча Дания институту Кызматташтык жана ¼з ара т³ш³н³ш³³ 
ж¼н³нд¼ меморандумга кол койгон, ага ылайык тараптар Кыргыз Рес-
пуб ликасында адам укуктарын коргоо институтун ¼н³кт³р³³ жаатында 
кызматташуу ж¼н³нд¼ макулдашкан.

Тараптар долбоордун координациялык жана ке¾еш бер³³ч³ жумуш-
чу органын – Адам укуктары боюнча ке¾ешти т³з³³г¼ милдеттенме 
алышкан, ал ке¾еш мамлекеттик институттардын, ЖОЖдордун, жалпыга 
маалымдоо каражаттарынын жана ¼км¼тт³к эмес уюмдардын ¼к³лд¼р³н 
камтыйт. Ке¾еш адам укуктарынын эл аралык ченемдерине ылайык улут-
тук мыйзамдарды реформалоо стратегиясын иштеп чыгууга жана Кыргыз 
Республикасында адам укуктары жаатындагы проблемаларды чеч³³н³ 
изд¼¼г¼ чакырылган.

Ке¾ештин миссиясы ¼з ишин аткарууда мыйзамдуулук жана адамдын 
укуктары менен эркиндиктерин сыйлоо, к¼з карандысыздык жана ачык-
айкындуулук принциптерине негизденген.

Ке¾ештин негизги ролу адам укуктары ч¼йр¼с³нд¼ маселелерди анык-
тоо, талкуулоо жана чеч³³ ³ч³н мамлекеттик институт менен ¼км¼тт³к 
эмес сектордун ортосундагы ¼з³нч¼ бир к¼п³р¼ болуп кызмат кылууда 
турат.

Максаттары жана милдеттери

Ке¾еш конструктивд³³ мамилелерди ¼н³кт³р³³г¼ жана Кыргыз Рес-
публикасынын жарандарынын адам укуктары ж¼н³нд¼ маалымдар бо-
луу де¾гээлин жогорулатууга к¼м¼кт¼ш³³ ³ч³н негизденген. Ке¾ештин 
ишинин негизине адам укуктарын сактоо маселелери боюнча калыс, 
ишенимд³³ маалыматтарды топтоо, аларга талдоо ж³рг³з³³ жана жайыл-
туу кирет.

Ке¾ештин негизги стратегиялык максаты – жарандык сектор менен 
мамлекеттик институттардын ортосундагы диалогду орнотууга жар дам 
бер³³, ¼лк¼д¼ адам укуктарын жана мыйзамдын ³ст¼мд³³л³г³н ¼н³к т³-
р³³г¼ жана илгерилет³³г¼ к¼м¼кт¼ш³³.

Ке¾еш ¼з ишин ж³рг³з³³д¼ жетекчиликке алуучу жана умтулуучу не-
гизги максаттар болуп т¼м¼нк³л¼р саналат:
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�� демократиялык коомду жана укуктук мамлекетти курууга т³ртк³ 
бер³³;
�� адам укуктарын коргоо механизмдерин ¼рк³нд¼т³³г¼ к¼м¼кт¼ш³³.

Ке¾ештин алкагында дайыма ишт¼¼ч³ аткаруу органы – Ке¾ештин 
Катчылыгы т³з³лг¼н.

Жарыялоолор

Ке¾еш иштеген мезгилде т¼м¼нк³л¼р басууга даярдалган жана чыга-
рылган:

1) Кыргыз Республикасында сот реформасын ¼н³кт³р³³н³н ¼зг¼ч¼-
л³кт¼р³ жана маселелери, 2006-ж.;

2) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 жана 2010-жылдар ³ч³н Кыргыз Респуб-
ликасында адам укуктары боюнча ар жылдыктар;

3) Кыргыз Республикасынын пенитенциардык системасын реформа-
лоо процессинде адам укуктары, 2007-ж.;

4) Кыргызстанда балдардын абалы, 2007, 2008-ж.;
5) Соттордун администрациялык укук бузуулар менен байланышкан 

иштерди кароо маселелери, 2009-ж.;
6) Соттордо жер боюнча талаш-тартыштарды кароодо келип чыккан 

кээ бир маселелер ж¼н³нд¼, 2009-ж.;
7) Жазык жана жарандык иштер боюнча соттук-психологиялык экс-

пертиза, 2009-ж.;
8) Ден соолугунун м³мк³нч³л³г³ чектелген адамдардын укуктарын эл 

аралык коргоо, 2010-ж.
9) Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча бюллетень, 2011, 

¹1, 2, 3; 2012, ¹1, 2.

Ишке ашырылуучу долбоорлор

1. «Укугум бар!» ар жумалык маалыматтык-билим бер³³ч³ теле к¼р-
с¼т³³

2. «Имею право» ар жумалык маалыматтык-билим бер³³ч³ радио ук-
туруу

3. «Балдарга балалык тартуулайбыз» балдар чыгармачылыгынын жай-
кы к³нд³зг³ лагери, 2011-ж.

4. «Кыргыз Республикасында мигрант-ата-энелердин балдарынын аба-
лы» деген темада региондук видеофорумдар жана тегерек столдор, 
2010.

А д а м  у к у к т а р ы  б о ю н ч а  к е ¾ е ш
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БАЛАНЫН УКУКТАРЫ

Е. Воронина,
баланын укуктарын коргоо  

маселелери боюнча эксперт, «Сезим» Аялдар  
³ч³н кризистик борборунун Байкоочу  

ке¾ешинин т¼райымы

Кыргыз Республикасынын  
Балдар ж¼н³нд¼ кодексинин  
жакшы жактары жана  
кемчиликтери

2012-жылдын февралында Кыргызстанда балдардын укуктарын коргоо 
жаатында иштеген бир катар жарандык коом уюмдары (Кыргыз Респуб-
ликасында балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын илгерилет³³ 
боюнча КЭУ Ассоциацияларынын м³ч¼л¼р³н³н жана ¼н¼кт¼шт¼р³н³н 
атынан) КР Жогорку Ке¾ешинин депутаттарына кайрылышкан, анда 
парламентарийди Кыргыз Республикасынын Балдар ж¼н³нд¼ кодексинин 
жа¾ы редакциясынын айрым жоболоруна к¼¾³л бурууну суранышкан1. 
Укук коргоочулардын ой-пикири боюнча Кодекстин азыркы учурдагы ре-
дакциясы кабыл алынса, ал оор турмуштук кырдаалга кабылган балдардын 
укуктары жана кызыкчылыктары жаатында м³мк³н болгон укук бузуулар 
жана кыянаттык менен пайдалануулар ³ч³н шарт т³з³л³ш³ м³мк³н.

К¼з карандысыз Кыргызстандын тарыхында Кыргыз Республикасы-
нын Балдар ж¼н³нд¼ кодексиндей (мындан ары – Кодекс) бир да мыйзам 
долбоору мынча д³рк³р¼г¼н дискуссия ¼тк¼н эмес. Кодекстин мазмунун 

1 «2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык» 
чыгарылып жаткан убакта КР Президенти А.Атамбаев 2012-жылдын 11-июлунда 
«Балдар ж¼н³нд¼ кодекс» КР Мыйзамына кол койгон, ал 2012-жылдын 31-майын-
да КР Жогорку Ке¾еши тарабынан кабыл алынган (ред. эскер.).
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ишт¼¼ 2010-жылга чейин «Жа¾ы муун» балдардын укуктарын ишке ашы-
руу боюнча мамлекеттик программасынын жана 2003-2005-жылдарга 
жакырчылыкты жоюунун улуттук стратегиясынын алкагында 2002-жыл-
дын сентябрь айында башталгандыгын эске сала кетели. Бул документти 
иштеп чыгууга жооптуу уюм болуп КР Юстиция министрлиги аныкталган, 
ал ¼км¼тт³к эмес жана мамлекеттик секторлордун ¼к³лд¼р³н¼н турган жу-
мушчу топ т³зг¼н. БУУнун Балдар фондусу (ЮНИСЕФ) тарабынан эксперт-
тик жардам к¼рс¼т³лг¼н. Биринчи этапта Кодекстин концепциясы жана 
анын т³з³м³ иштелип чыккан. Иштин экинчи этабы 2005-2007-жылдарга 
туура келген, ал укук коргоочулардын ой-пикири боюнча чечимдерди 
кабыл алуу боюнча ачык-айкын эместиги менен м³н¼зд¼л¼т. Балдардын 
укуктарын жана кызыкчылыктарын коргогон КЭУлар эсептегендей, алар 
мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча кыйла жабык процессти буга 
чейин кезиктирген эмес. Балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын 
коргогон КЭУлар тарабынан ондогон кайрылуу даярдалган, анда алар КР 
Юстиция министрлигинен Кодексти иштеп чыгууда жарандык коомдун 
¼к³лд¼р³ тарабынан айтылган сын-пикирлерди жана сунуштарды эске 
алууну суранышкан.

Тилекке каршы, жарандык коомду угушкан эмес. Америка юристтер 
ассоциациясынын (АВА) Бишкектеги ¼к³лч³л³г³н³н юристтери тарабы-
нан жасалган зор иш да эске алынган эмес, ал балдардын укуктарын жана 
кызыкчылыктарын коргоо боюнча £ЭУлардын улуттук Тармагынын су-
роо-талабы боюнча ишке ашырылган. Укук коргоочулар Кодекстин сунуш 
кылынып жаткан долбоору декларативд³³ документ болуп саналат жана 
к¼пч³л³к жоболору адам укуктары жаатында Кыргызстандын эл аралык 
милдеттенмелерине карама-каршы келет же м³мк³н болгон укук бузуулар 
жана кыянаттык менен пайдалануулар ³ч³н шарт т³з¼т деген ой-пикирде 
бир болушкан. Андан дагы документте Кодексти ишке ашыруу механизм-
дери такыр эле жазылган эмес. Уюмдардын к¼пт¼г¼н кайрылууларына 
карабастан 2006-жылдын июнунда Кодекс кабыл алынган.

2010-жылы КР Конституциясынын жа¾ы редакциясы кабыл алынган-
дан кийин, Кодекстин айрым жоболорун кароого кайрылып кел³³ зарыл-
дыгы келип чыккан. 2010-жылдын июнунда КР Юстиция министрлигинде 
ченемдик укуктук актыларды КР Конституциясынын жа¾ы редакция сына 
ылайык келтир³³ боюнча жумушчу топ т³з³лг¼н. Топчолордун бири 
КР Балдар ж¼н³нд¼ кодекси менен иштеген. Кодексти ¼рк³нд¼т³³ ³ч³н 
2010-жылдын алты айынын ичинде топ тарабынан эмне жасалгандыгы – 
коомчулукка белгисиз. М³мк³н ушул себептен улам 2010-жылдын аягында 
БУУнун Балдар фондусунун (ЮНИСЕФ) жана КР Юстиция министрлиги-
нин демилгеси боюнча Балдар ж¼н³нд¼ кодекстин 2006-жылдан тартып 
колдонулуудагы редакциясына ¼зг¼рт³³л¼рд³ жана толуктоолорду кир-



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык12

I  б ¼ л ³ м

гиз³³ боюнча жа¾ы жумушчу топ т³з³лг¼н. Жумушчу топтун бир м³ч¼с³, 
балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын илгерилет³³ боюнча КЭУ 
Ассоциациясынын юристи М.Медетовдун айтуусу боюнча жа¾ы топтун 
кыска м¼¼н¼тт¼ (2010-жылдан декабры – 2011-жылдын апрели) иштеши-
не карабастан ал Кодекстин негизги мазмундуу б¼л³г³н т³з³п, ошондой 
эле к¼пт¼г¼н шилтеме ченемдерден баш тартып, балдардын укуктарын 
жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча мамилелерди ж¼нг¼ салуучу 
реалдуу т³рд¼ иштеген ченемдерди киргизе алды. «Жа¾ы топ жарандык 
уюмдардын 2006-жылы декларативд³³ жана иштебеген Кыргыз Республи-
касынын Балдар ж¼н³нд¼ кодексин шашылыш т³рд¼ кабыл алынганды-
гына адилетт³³ айыптоого баа бер³³ катары т³з³лг¼н», – деп жыйынтык 
чыгарат М.Медетов. Бирок бул топ да бардык мурдагы жумушчу топтордун 
тагдырына туш болгон. Анын м³ч¼л¼р³ ¼зд¼р³ белгилеп кеткендей, алар 
б¼л³н³п берилген убакыттын тардыгынын айынан Кодекстин кыйла иш-
телип чыккан вариантын даярдай алышкан жок.

2011-жылдын жаз айында Кодекстин долбооруна КР Жогорку Ке-
¾ешинин депутаттары, атап айтканда Конституциялык мыйзам, мамле-
кеттик т³з³л³ш, мыйзамдуулук жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу 
комитети (мындан ары – Комитет) кызыгышкан. Комитеттин алдында 
т³з³лг¼н жумушчу топ КР Юстиция министрлигинин алдында иштеген 
эксперттердин жана юристтердин мурдагы тобу баштаган ишти б³т³рг¼н. 
2011-жылдын ноябрында балдардын укуктарын жана кызыкчылыгын 
коргогон £ЭУлардын катышуусунда КР Жогорку Ке¾ешинин депутатта-
ры Г.Скрипкина, Д.Бекешев, Ж.Сапарбаев, О.Домшенко тарабынан иш-
телип чыккан Кодекстин жа¾ы редакциясынын долбоору КР Жогорку 
Ке¾ешинин пленардык жыйынында сунушталган жана Комитет тарабы-
нан атайын уюштурулган парламенттик угуулар мезгилинде каралган. 
Кодекстин жа¾ы редакциясын иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун 
м³ч¼л¼р³н³н маалыматы боюнча КР £км¼т³ сунушталган документти 
жактырган. Социалдык ¼н³г³³ министринин орун басары Г.Дербишеванын 
айтуусу боюнча Кодекстин жа¾ы долбоору колдонуудагы Кодекстен анда 
аялуу ³й-б³л¼л¼рд³н балдарынын, м³мк³нч³л³г³ чектелген балдардын 
жана оор турмуштук кырдаалга кабылган балдардын укуктарын коргоо 
ж¼н³нд¼ жоболор камтылгандыгы менен айырмаланат1.

Кодекстин жа¾ы редакциясынын долбоорун иштеп чыгууга балдар 
уюмдарынын ¼к³лд¼р³ катышкандыгына карабастан, алар сунуш кылган 
бардык эле сунуштар мыйзам чыгаруучулар тарабынан к¼¾³лг¼ алынбай, 
документке киргизилген эмес. Балдар уюмдарынын ¼к³лд¼р³ Кодекстин 
жа¾ы редакциясында позитивд³³ ¼зг¼рт³³л¼р каралган жана Кодекстин 

1 http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/10098/ сайтынан окуса болот.
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долбоорун кабыл алуу менен балдарды коргоо системасы кыйла к³ч¼т³л¼т 
деген мамлекеттик бийлик ¼к³лд¼р³н³н ой-пикирине макул. Ошондой 
болсо да балдар уюмдарынын ¼к³лд¼р³ Кодекстин жа¾ы редакциясында 
бир катар маанил³³ кемчиликтер бар деп эсептешет, аларды баланын 
укуктарын жана кызыкчылыктарын э¾ мыкты камсыз кылуу максатында 
жоюу зарыл.

Документти иштеп чыгуу мезгилинде эле балдар уюмдарынын ¼к³л-
д¼р³н³н, юристтер менен жумушчу топтун айрым м³ч¼л¼р³н³н ортосунда 
балдарга кызмат к¼рс¼т³³ч³ субьекттерди аккредитациялоо институтун 
киргиз³³ зарылдыгы боюнча талаш-тартыштар келип чыккан. Кодекстин 
жа¾ы редакциясынын 37, 38-беренелеринде оор турмуштук кырдаалга 
кабылган балдарга ар кандай кызматтарды к¼рс¼т³³ч³ бардык субьекттер-
ди, анын ичинде КЭУларды (£ЭУларды) да аккредитациялоо сунушталат. 
«Кыргыз Республикасында балдардын укуктарын коргоо жана кызыкчы-
лыктарын илгерилет³³ боюнча КЭУ Ассоциациясы» Юридикалык жактар-
дын уюмунун (ЮЖУ) атынан анын м³ч¼л¼р³ жана ¼н¼кт¼шт¼р³ Кодексти 
иштеп чыгуунун башында эле 2005 жана 2007-жылдары бул ченемдерге 
¼з³н³н тынчсыздануусун билдирген жана аккредитациялоого тийиш кон-
кретт³³ кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³ документте к¼рс¼т³³н³ сунуштаган. Укук 
коргоочулар 2007-жылы эле Кыргыз Республикасынын жараны болгон 
балдарды асырап алуу боюнча чет ¼лк¼л³к жарандарга кызмат к¼рс¼т³³ч³ 
уюмдарды жана камкордукка алуу жана к¼з¼м¼лд³к кылуу менен иштеген 
уюмдарды аккредитациялоо сунушу менен чыгышкан. Укук коргоочулар 
аккредитациялоо институту керек деп эсептешет жана алар аны ишке 
киргиз³³г¼ каршы эмес, анткени ал баланын укуктарынын сакталышын 
камсыз кылып, балдарга кызмат к¼рс¼т³³ч³ уюмдардын ишине баа бе-
р³³н³н бирдикт³³ критерийлерин иштеп чыга алаарын т³ш³н³ш¼т. Бирок 
Кодекстин долбоорунда милдетт³³ т³рд¼ аккредитацияланууга тийиш 
уюмдарга атайын талаптар каралган эмес жана тиешел³³ т³рд¼ Кодекстин 
ченемдери ар кандай мамлекеттик эмес, коммерциялык эмес (¼км¼тт³к 
эмес) уюмдарга жайылтылат. Бул ¼лк¼д¼ баланын укуктары ч¼йр¼с³нд¼ 
социалдык кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н жана укук коргоо ишинин ¼н³г³ш³н¼ 
тоскоолдук кылып, лицензиясы бар уюмдардын ишине терс таасир этет, 
бул жалпысынан оор турмуштук кырдаалга кабылган балдардын кызмат 
к¼рс¼т³³л¼рг¼ жетишин чектеши м³мк³н.

Кодекстин долбоорунда аккредитациялоо маселелерин чеч³³ КР 
£к м¼т³н¼ берилген. Бирок эл аралык укукка ылайык (БУУнун Жарандык 
жана саясий укуктары ж¼н³нд¼ эл аралык пакты, 22-бер.) адамдын э¾ 
негизги укуктарына ар кандай кийлигиш³³г¼ болбойт, алардын бири 
болуп бириг³³ эркиндиги саналат. Албетте, мамлекет балдарга камкордук 
кылуу, билим бер³³, медициналык кызмат к¼рс¼т³³ ж.б. сыяктуу кызмат 
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к¼рс¼т³³ч³ мамлекеттик эмес уюмдар тараптан кыянаттык менен пайда-
лануу болбошу ³ч³н жоопкерчилик тартат. Мисалы, менчик балдар ³йл¼р³ 
негизги мамлекеттик стандарттарга жооп бериши керек. Бирок бул эре-
же атайын аккредитациясыз деле колдонулат. Балдарга кызмат к¼рс¼т³³ 
ч¼йр¼с³н¼ мамлекеттик органдардын алдын ала кийлигиш³³с³ кызмат 
к¼рс¼т³³л¼рд³ лицензиялоо ж¼н³нд¼ мыйзам менен ж¼нг¼ салынат.

Андан тышкары, документте «балдарга кызмат к¼рс¼т³³» деген т³-
ш³ н³кт³н так аныктамасы жок. Бул т³ш³н³кк¼ билим бер³³ кызмат к¼р-
с¼т³³л¼р³ киреби? «Балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын кор-
гоо» деген т³ш³н³к эмнени билдирет? Мындай баяндоо балдарды коргогон 
адвокаттар иштеген уюмдарды же баланын укуктары менен кызыкчылык-
тарын лоббирл¼¼ (илгерилет³³) менен иштеген уюмдарды аккредита-
циялоонун зарылдыгын болжолдойбу? Аккредитациялоо критерийлери, 
аккредитациялоо институту баш тартуучу стандарттардын ¼зд¼р³ жок. 
Укук коргоочулар жогоруда баяндалган учурларды эске албастан Кодекске 
уюмдарды аккредитациялоо ж¼н³нд¼ жалпы жобону киргиз³³ бирикме-
лердин эркиндигин одоно бузуу, ошондой эле мамлекеттик органдардын 
¼км¼тт³к эмес сектордун ишине ¼т¼ жана негизсиз кириш³³с³ болот деп 
эсептейт. Бул ¼з кезегинде балдарга т³рд³³ кызмат к¼рс¼т³³д¼ мамлекет-
тик эмес, коммерциялык эмес уюмдарга кошумча кедерги т³з¼т, мамле-
кеттик органдар тараптан кыянаттык менен пайдаланууга, атап айтканда 
аккредитациялоодон негизсиз баш тартууга, былыктык т³з³³г¼, ашыкча 
текшер³³л¼рд³ ж³рг³з³³г¼ ж.б. алып келет, ошондой эле коррупция ³ч³н 
кошумча м³мк³нч³л³кт¼рд³ жаратат. «Кыргыз Республикасында балдар-
дын укуктарын коргоо жана кызыкчылыктарын илгерилет³³ боюнча КЭУ 
Ассоциациясы» ЮЖУнун м³ч¼л¼р³н³н ой-пикири боюнча баланын укук-
тарына мониторинг ж³рг³з³³ч³, сот процесстеринде баланын укуктарын 
коргоочу коомдук бирикмелер мамлекеттик бийликтин ¼к³лд¼р³ ¼з³нч¼ 
иштер боюнча жоопкер болушу м³мк³н, бул аккредитациялоо процессин-
де кызыкчылыктардын чыр-чатагына алып келээринен улам милдетт³³ 
т³рд¼ аккредитацияланбайт.

Балдар ж¼н³нд¼ кодекстин долбоору да балдардын иштери боюнча ко-
миссиялардын (БИК) ыйгарым укуктарын кыйла кыскартат жана БИКтин  
чечими сунуш кылуучу м³н¼зг¼ ээ экендиги ж¼н³нд¼ айтып турат. Жа¾ы 
Кодекс кабыл алынгандан кийин БИКтин иши дээрлик натыйжасыз жана 
маанисиз болуп калат, анткени комиссиянын чечимдерин аткарбаган 
учурда анын м³ч¼л¼р³н³н чечимди аткарбаган адамды же органды жооп-
керчиликке тартууга м³мк³нч³л³г³ болбойт, – деп эсептешет «Кыргыз 
Республикасында балдардын укуктарын коргоо жана кызыкчылыктарын 
илгерилет³³ боюнча КЭУ Ассоциациясы» ЮЖУнун м³ч¼л¼р³, ошондой 
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эле БИК тарабынан кабыл алынуучу чечимдердин статусу милдетт³³ 
м³н¼зг¼ ээ болууга тийиш деп кошумчалашат. Балдардын укук коргоо-
чулары Кодекстин сунуш кылынуучу долбоору БИКтин б³г³нк³ к³нд¼г³ 
проблемаларын чечпестигине ишенет – бул иштерди кароодо тиешел³³ 
укуктук жол-жобонун жоктугу, чечимдерге даттануунун так эмес жол-
жоболору. Жарандык уюмдардын ¼к³лд¼р³ белгилеп кеткендей, БИКтин 
функциялары кыйла кыскартылды. Бирок БИК мындай баяндоого макул 
эмес жана Кодекстин жа¾ы мыйзамында жергиликт³³ ¼з алдынча башка-
руу органдарына берилген ролду жана орунду эске алганда, БИКтин иши 
жергиликт³³ де¾гээлде маанил³³ деп эсептешет.

Балдардын укуктарын коргогон КЭУлардын ой-пикири боюнча Кодекс-
тин жа¾ы редакциясындагы башка маанил³³ кемчиликтердин арасында 
Кодекстин долбоорунун 20-беренесинде соттун баланы интернаттык 
мекемелерге, ¼зг¼ч¼ шартта тарбияланууга муктаж балдар ³ч³н атайын 
мектептерге, психиатриялык ооруканаларга жибер³³ ж¼н³нд¼ маселени 
кароо боюнча ыйгарым укуктары каралган факт бар. Баланын интер-
наттык типтеги мекемелерде же психиатриялык ооруканада болушунун 
негизд³³л³г³н соттук контролдоо балдарды коргоо системасынын баа-
луу ¼зг¼р³ш³ болуп саналат деп эсептешет укук коргоочулар, анткени 
бул баланы ¼з³н³н ³й-б³л¼с³н¼н ажыратууга жол берб¼¼г¼ т³ртк³ бо-
лот. Кодекстин долбоорунда бул ченемдин баяндалышы интернаттык 
мекемелердин администрациясынын жана ³й-б³л¼н³ жана балдарды 
колдоо боюнча б¼л³мд¼рд³н (²БКБ) баланы биологиялык ³й-б³л¼с³н¼ 
тос коолсуз кайтарып бер³³г¼ м³мк³нч³л³г³ болбошуна алып келет, ант-
кени алардын колунда баланын жашаган жерин аныктоо ж¼н³нд¼ соттук 
чечим болот. Бул ата-энелердин жана туугандарынын ³й-б³л¼д¼ кырдаал 
¼зг¼рс¼ да, жогору турган инстанциядагы соттун чечимин бузбастан, ба-
ланы интернаттан алып кет³³ м³мк³нч³л³г³ болбошуна алып келет. Укук 
коргоочулар Кодексте соттун баланын интернаттык мекемеде андан ары 
болушунун негизд³³л³г³н кайрадан карап чыгуу боюнча ыйгарым укук-
тары к¼рс¼т³л³п, мындай кайра карап чыгуунун минимум м¼¼н¼т³ жана/
же шарттары белгилениши (ата-энесинин жана аларды алмаштыруучу 
адамдардын арызынын негизинде) керек деп эсептейт.

Баланын укуктарын жана кызыкчылыктарын э¾ мыкты камсыз кылуу 
максатында Кыргызстандын укук коргоочулары КР Жогорку Ке¾ешинин 
депутаттары алардын сунуштарын эске алып, балдар ж¼н³нд¼ кодекстин 
жа¾ы редакциясына ¼зг¼рт³³л¼рд³ киргизээрине ишенет. Ушуга байла-
ныштуу «Кыргыз Республикасында балдардын укуктарын коргоо жана 
кызыкчылыктарын илгерилет³³ боюнча КЭУ Ассоциациясы» ЮЖУ КР 
Жогорку Ке¾ешинин депутаттарына сунуш бер³³ менен кат даярдаган 
жана аларга ж¼н¼тт³.
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Сунуштар

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼, Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Ке¾ешинин депутаттарына, Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Ке¾ешинин Конституциялык мыйзам, мамлекеттик 
т³з³л³ш, мыйзамдуулук жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу 
комитетинин м³ч¼л¼р³н¼

1. Балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргогон КЭУлар 
тарабынан айтылган сунуштарды жана рекомендацияларды эске 
алуу менен Кыргыз Республикасынын Балдар ж¼н³нд¼ кодексинин 
сунушталган долбоорун жеткире иштеп чыгуу керек.

2. Долбоордо болгон бардык эл аралык стандарттарга ылайык келбес-
тиктерди, кемчиликтерди, ички карама-каршылыктарды жоюу ³ч³н 
ага ¼зг¼рт³³л¼рд³ жана толуктоолорду киргиз³³ жана Кодекстин 
долбоорунун мазмунун анын логикалык маанил³³л³г³н¼ ылайык 
келтир³³ керек.

3. Кодекстин долбооруна ¼зг¼рт³³л¼рд³ жана толуктоолорду кир-
гиз³³д¼ чет мамлекеттердин мыйзам чыгаруу жана укук колдонуу 
тажрыйбасын, ошондой эле балдардын укуктарын жана кызыкчы-
лыктарын коргогон Кыргызстандын КЭУларынын балдар менен 
ишт¼¼ тажрыйбасын да эске алуу зарыл.
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Н. Утешева,
«Жаштардын укук коргоо тобу»  
КБсынын мониторинг ж³рг³з³³  

боюнча координатору,

 М. Бекбасаров,
«Жаштардын укук коргоо тобу»  

КБсынын юристи

Эл аралык асырап алуу  
баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼  
укугуна кепилдик бер³³н³н  
бир б¼л³г³ катары

Баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укугу Кыргыз Республикасы ратифи-
кациялаган адам укуктары боюнча к¼пт¼г¼н эл аралык келишимдерде 
бекитилген, ошондой эле БУУнун «жумшак» укуктун (soft law) т³рд³³ 
документтеринде чагылдырылган. Баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укугун 
сактоо баланын толук баалуу ¼н³г³ш³н¼ кепилдик бер³³н³н бири болуп 
саналат. Кыргызстан бул укукту тааныйт жана аны Кыргыз Республи-
касынын к¼пт¼г¼н ченемдик укуктук актыларында декларациялайт: КР 
Балдар ж¼н³нд¼ кодексинде, КР ²й-б³л¼ кодексинде, 2010-жылга чейин-
ки «Жа¾ы муун» программасы, 2009-2011-жылдарга £лк¼н³ ¼н³кт³р³³ 
стратегиясында ж.б. Бирок иш ж³з³нд¼ Кыргызстанда узак мезгил бою 
³й-б³л¼д¼н тышкары жашаган балдардын саны дайыма ¼с³³д¼. ЮНИСЕФ 
берген маалыматтарга ылайык резиденциалдык мекемелердеги, башкача 
айтканда ¼з³н³н ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼с³н¼н убактылуу же биротоло ажыра-
ган балдардын жалпы саны 2004-жылы 17 230 адамдан 2007-жылы 20 750 
адамга чейин ¼с³п кетти жана калктын жалпы санынын 0,4%ын, ¼лк¼д¼г³ 
балдардын жалпы санынын болжол менен 0,8%ын т³зд³. КР £км¼т³н³н Ап-
паратынын Балдарды коргоо секторунун1 маалыматы боюнча 2005-жыл-
дан 2008-жылга чейин балдар ³йл¼р³нд¼г³ тарбиялануучулардын саны 
32,6%га, 6 жаштан 17 жашка чейинки жетим балдар жана ата-энесинин 
камкордугусуз калган балдар ³ч³н мектеп-интернатында – 13,8%га, жалпы 

1 2009-жылы жоюлган.
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типтеги интернаттарда – 17,8%га жана балдар ³йл¼р³нд¼ – 6,5%га ¼с³п 
кетти1.

Баланын укуктары ж¼н³нд¼ конвенция (20-бер.) ¼з³н³н ³й-б³л¼л³к 
ч¼йр¼с³н¼н биротоло же убактылуу ажыраган балдарга к¼¾³л³н бураарын 
жана мамлекет тараптан ушундай балдарды ¼зг¼ч¼ коргоого жана аларга 
жардам бер³³г¼ кепилдиктерди белгилээрин эске алуу зарыл.

²й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укук Конвенциянын бир эле эмес, бир нече 
беренелеринде берилген, ал ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼д¼н ажыраган балдар 
³ч³н ¼зг¼ч¼ коргоого, жардам бер³³г¼ жана баланы багууну камсыз кы-
лууга жалпы кепилдиктерди (20-бер.), улуттук жана эл аралык асырап 
алуу принциптерин (21-бер.), качкын-баланы ³й-б³л¼с³ менен кошууга 
к¼м¼кт¼ш³³н³н зарылдыгын (22-бер.) белгилейт.

Ушул эле укук Жарандык жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык 
пакттын (ЖСУЭП) 24-беренесинде жана БУУнун Адам укуктары боюнча 
комитетинин ¹17 Жалпы тартиптеги сын-пикирлеринде белгиленген. 
БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин жеке билдир³³л¼р боюнча 
чечимдер (ой-пикирлер)2 тажрыйбасында баланы ата-энесинен ажыра-
туу маселелерине тиешел³³ болгон бир нече иш белгил³³, анда баланын 
жана ата-эненин ¼зд¼р³н³н ³й-б³л¼л³к байланышын сактоого укуктары 
бузулгандыгы таанылган. 2010-жылдагы референдумда кабыл алынган КР 
Конституциясынын 41-беренесине ылайык «ар ким бузулган укуктары 
менен эркиндиктерин коргоо ³ч³н эл аралык келишимдерге ылайык адам 
укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. К¼рс¼т³лг¼н 
органдар тарабынан адамдын укуктары менен эркиндиги бузулгандыгы 
таанылган учурда Кыргыз Республикасы аларды калыбына келтир³³ жана/
же зыяндын ордун толтуруу чараларын к¼р¼т». Бул конституциялык че-
немди эске алып, ¼зд¼р³н³н ата-энесинен негизсиз т³рд¼ ажыратылган 
камкордукка алуу мекемелеринин б³т³р³³ч³л¼р³н³н к¼пч³л³г³н³н БУУ-
нун Адам укуктары боюнча комитетине даттанууга жана мамлекеттен 
ЖСУЭПтин 24-беренесин бузгандыгы ³ч³н компенсация т¼л¼п бер³³н³ 
талап кылууга негизи бар деп белгилесе болот.

БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин Кыргызстан ³ч³н Кору-
тунду сунуштарында баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укуктарын камсыз кылуу 
ч¼йр¼с³нд¼ кырдаалды ¼зг¼рт³³г¼ багытталган сунуштар бир нече ирет 
камтылган, атап айтканда:

1  Кыргызстан: Баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укугун камсыз кылуу. Багыт алуулар 
жана тажрыйба. – Региондук изилд¼¼ институту – Бишкек, 2009.

2  БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин баяндамасы. Т. II, UN doc. А/56/40 
(II том). – 199-210-б. ¹930/2000 билдир³³. Хендрик Вина Та жана Со Лан Ли 
Австралияга каршы. ¹201/1985 билдир³³. Вим Хендрикс Нидерланддарга каршы.
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�� балдарды ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼с³н¼н ажыратууга жол берб¼¼ (атап 
айтканда, ата-энелерге же камкорчуларга тиешел³³ жардам бер³³ 
аркылуу) жана балдар мекемелериндеги балдардын санын кыскартуу 
максатында комплекст³³ стратегияны бекит³³ жана алдын алуучу 
чараларды к¼р³³;
�� балдар мекемелерине жайгаштырылууга тийиш болгон балдардын 

чектелген санына карата, мамлекет балдарды тарбиялоого бер³³ 
системасын бекит³³ аркылуу балдар бул мекемелерде м³мк³н бо-
лушунча узак эмес болушу ³ч³н чараларды к¼р³ш³ керек;
�� баланы бардык тараптан ¼н³кт³р³³г¼ т³ртк³ бер³³ч³ шарттарды 

т³ з³³, ошондой эле камкордукка алуу мекемелеринде балдарды ар 
кандай кыянаттык менен пайдалануудан коргоо максатында чара-
ларды к¼р³³;
�� бала адистештирилген мекемеде болгон мезгилде анын ³й-б³л¼с³ 

менен байланышын колдоого алуу;
�� асырап алууга тиешел³³ мыйзамдарды жана саясатты кайра карап 

чыгуу, ошондой эле балдарды асырап алууну контролдоо механиз-
мин т³з³³ жана 1993-жылдагы Балдарды коргоо жана эл аралык 
асырап алуу маселелеринде кызматташуу боюнча Гаага конвенция-
сына кошулуу.

2010-жылы Кыргызстан Универсалдуу мезгилд³³ баяндама жол-жобосу 
боюнча ¼з³н³н баяндамасын берген жана БУУнун Адам укуктары боюнча 
ке¾ешинин сунушун алган – жогоруда аталган комплекст³³ стратегияны 
иштеп чыгуу ³ч³н 2010-жылдын 24-февралында БУУнун Башкы Ассам-
блеясы тарабынан кабыл алынган Балдарды альтернативд³³ багуу боюнча 
жетект¼¼ч³ к¼рс¼тм¼л¼рд³ колдонуу.

Жетект¼¼ч³ к¼рс¼тм¼л¼р БУУнун Баланын укуктары ж¼н³нд¼ конвен-
циясын ишке ашырууну активдештир³³г¼ чакырылган саясат жана таж-
рыйба, ата-энелик багуудан ажыраган же андан ажырап калуу коркунучу 
бар балдарды коргоого жана алардын жыргалчылыгына тиешел³³ башка 
эл аралык келишимдердин тиешел³³ жоболору ³ч³н каалаган багыттар-
ды камтыйт. Документте эки негизги багыт боюнча мамлекеттик бийлик 
органдарынын ишинин методологиясы берилген:

1)  баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼с³н сактоо, ал ата-эненин багуу-
сун колдоо, баланы ³й-б³л¼с³н¼н ажыратууга жол берб¼¼, баланы 
³й-б³л¼г¼ реинтеграциялоого к¼м¼кт¼ш³³ маселелерин камтыйт;

2)  альтернативд³³ багуу – атап айтканда: багуунун кыйла ылайыктуу 
формасын аныктоо ³ч³н багып бер³³ саясатын жана системасын, 
принциптерди жана критерийлерди иштеп чыгуу; формалдуу жана 
формалдуу эмес багуу м³мк³нд³г³; бардык т³рд¼ альтернативд³³ 
багуу ³ч³н колдонулуучу жалпы шарттарды аныктоо; бала ³ч³н 
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юридикалык жоопкерчиликти аныктоо; багып алган ³й-б³л¼д¼ 
тарбиялоо м³мк³нд³г³; интернаттык типтеги мекемелерде кызмат 
к¼рс¼т³³л¼рд³н сапаты, аларды текшер³³ жана контролдоо, ошон-
дой эле багуу аяктагандан кийин балдарга колдоо к¼рс¼т³³.

Баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укугун камсыз кылуу ³ч³н Кыргызстан-
да 2006-жылдан тартып мыйзамдар активд³³ ¼зг¼рт³л³³д¼, КР Балдар 
ж¼н³нд¼ кодекси кабыл алынды, ал баланын укуктарын жа¾ы коргоо 
системасын белгилейт, КР ²й-б³л¼ кодексине бир нече ирет ¼зг¼рт³³л¼р 
киргизилген, алар балдарды жайгаштыруунун т³рд³³ формаларына, 
ошондой эле баланын укуктарын коргоо механизмдерине жана жол-
жоболоруна тиешел³³, ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼н³ камсыз кылуу маселелери 
2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкын социалдык коргоо 
системасын ¼н³кт³р³³ стратегиясына киргизилген.

Бирок бул ч¼йр¼д¼ кырдаалды жакшыртуу ³ч³н ж³рг³з³лг¼н чо¾ ишке 
карабастан баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укугун бузуу массалык к¼р³н³ш 
бойдон калууда. Баланы мамлекеттик камкордукка алуу мекемелерине 
жайгаштырууга жол берб¼¼н³н о¾ тажрыйбасы азыркы кезге чейин би-
рин-серин эле болгон. ²й-б³л¼н³ мамлекеттик колдоо, анын бузулушуна 
жол берб¼¼ – иш ж³з³нд¼ да анча эмес натыйжага ээ.

Улуттук жана эл аралык асырап алуу:  
жол-жоболор жана тажрыйба

Улуттук жана эл аралык асырап алуу баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ 
укугун камсыз кылуунун бир б¼л³г³ болуп саналат. Азыркы учурда Кыргыз 
Республикасында асырап алууну ж¼нг¼ салуучу т¼м¼нк³д¼й ченемдик 
укуктук документтер колдонулат: КР ²й-б³л¼ кодекси, КР Балдар ж¼н³нд¼ 
кодекси, КР Граждандык кодекси, Кыргыз Республикасынын £км¼т³н³н 
2011-жылдын 27-августундагы ¹521 токтому менен бекитилген Ата-эне-
синин камкордугусуз калган балдарды Кыргыз Республикасынын жаран-
дарына, ошондой эле чет ¼лк¼л³к жарандарга асыроого бер³³ тартиби 
ж¼н³нд¼ жобо.

КР ²й-б³л¼ кодексинин 130-беренесине ылайык ³й-б³л¼н³ жана 
балдарды колдоо боюнча б¼л³мд¼р (²БКБ) бала асырап алууну каалаган 
адамдын турмуш шарттарына иликт¼¼ ж³рг³з³³г¼, асырап алууга тоскоол-
дуктар жоктугун, асырап алуу баланын кызыкчылыгына жооп берээрин 
текшер³³г¼, баланын асырап алуучуга болгон мамилесин бил³³г¼, асырап 
алуучуга зарыл документтерди жыйнашына к¼м¼к к¼рс¼т³³г¼, материал-
дарды ¼з³н³н корутундусу менен жергиликт³³ мамлекеттик администра-
циянын, шаардын мэриясынын кароосуна бер³³г¼ милдетт³³. КР Балдар 
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ж¼н³нд¼ кодекси асырап алуу ж¼н³нд¼ маселенин акыркы чечилишин 
Балдардын иштери боюнча комиссияга (БИК) калтырып, асырап алуу 
жол-жобосун тактайт. Балдарды асырап алууга бер³³, ошондой эле асырап 
алуучулардын ³й-б³л¼с³нд¼ балдардын жашоо-турмушун жана тарбияла-
нуусун контролдоо тартиби КР £км¼т³ тарабынан аныкталууга тийиш, 
буга чет элдик жарандар асырап алган учурлар кирбейт1, мында асырап 
алуу асырап алуучулардын биринин же ишеним адамынын катышуусу 
менен Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан жарандык иштер 
тартибинде ж³рг³з³л¼т2. Кыргызстанда улуттук асырап алууга артыкчы-
лык таанылат.

Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар ж¼н³нд¼ маалыматтар 
ата-энесинин камкордугусуз калган жана ³й-б³л¼д¼ тарбияланууга ти-
йиш Балдар ж¼н³нд¼ мамлекеттик маалыматтар банкына3 (мындан ары – 
БжММБ) ¼тк¼р³л³п берил³³г¼ тийиш, ал КР £км¼т³н³н алдындагы ыйга-
рым укуктуу мамлекеттик органдын карамагында турат. Азыркы учурда бул 
ыйгарым укуктуу орган болуп КР Социалдык ¼н³г³³ министрлиги саналат4. 
БжММБны т³з³³ жана пайдалануу максаттары ата-энесинин камкордугусуз 
калган балдарды эсепке алууда, алардын ³й-б³л¼д¼ тарбияланышы ³ч³н 
шарттарды т³з³³д¼, ¼з³н³н ³й-б³л¼с³н¼ балдарды тарбиялоого кабыл 
алууну каалаган жарандардын алар тууралуу толук жана анык маалымат 
алуу укугун ишке ашыруу ³ч³н шарттарды т³з³³д¼ камтылган5.

²БКБ ¼з³н³н ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼с³н¼н ажыраган балдар тууралуу маа-
лыматтарды жер-жеринде топтойт, бул маалыматтарды текшерет жана 
аларды БжММБга берет. БжММБдагы баланы тарбиялоого алууну каалаган 
адамдардын жана балдардын жеке маалыматтары купуя болуп саналат жана 
жайылтылууга тийиш эмес, ошол эле убакта жалпы м³н¼зд¼г³ маалымат 
ачык болуп саналат, бул улуттук де¾гээлде да, ошондой эле эл аралык 
де¾гээлде да балдарды ³й-б³л¼г¼ жайгаштыруу боюнча ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдын ишинин ачык-айкындуулугу ³ч³н шарттарды т³з¼т. 
2010-жылы БжММБны ишке киргиз³³ ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼д¼н ажыраган 
балдарды коргоо ч¼йр¼с³нд¼ о¾ ¼зг¼р³³ болуп саналат. Тилекке каршы, 
б³г³нк³ к³нд¼ к¼пт¼г¼н потенциалдуу асырап алуучулар БжММБ жана 
балдарды асырап алууга жа¾ы мамилелер ж¼н³нд¼ билишпейт. Асырап 

1 КР ²й-б³л¼ кодекси, 130-бер.
2 КР ²й-б³л¼ кодекси, 172-бер.
3 Т³з³³н³н башталышы – 2010-жыл.
4 Кыргыз Республикасынын Социалдык ¼н³г³³ министрлиги ж¼н³нд¼ жобо, КР 

£км¼т³н³н 2012-жылдын 20-февралындагы ¹121 токтому менен бекитилген.
5 Ата-энесинин камкордугусуз калган балдар ж¼н³нд¼ мамлекеттик маалыматтар 

банкын т³з³³ жана колдонуу тартиби тууралуу жобо, 2010-жылдын 2-мартындагы 
¹125.
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алуу жалгыз ата-энеси же эки ата-энеси те¾ каза болгон; белгисиз; сот 
тарабынан дайынсыз же каза болду деп таанылган; сот тарабынан аракетке 
ж¼нд¼мс³з деп таанылган; сот тарабынан ата-энелик укуктан ажыратыл-
ган; асырап алууга белгиленген тартипте макулдугун берген; сот тарабынан 
ж³й¼¼с³з деп таанылган себептер боюнча бала менен бирге 6 айдан ашык 
жашабаган жана аны тарбиялоодон жана багуудан баш тарткан эрезеге 
жете элек балдарга карата колдонулат.

Ченемдик укуктук базага асырап алуу маселелерин ж¼нг¼ салуучу 
жа¾ы киргизил³³л¼рг¼ карабастан улуттук асырап алуунун белгиленген 
стандарттарын жана жол-жоболорун сактоо маселелери мурдагыдай эле 
жетишээрлик т³рд¼ курч бойдон калууда. Алсак, Республикалык меди-
циналык-маалыматтык борбордун маалыматы боюнча Кыргызстанда 
2006-жылдан 2009-жылга чейинки мезгилде балдар ³йл¼р³н¼н 180 бала 
асыроого алынган1 (асыроого алынгандардын жалпы санынын 51%ы), 
ал эми КР Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 
2005-жылдан 2010-жылга чейинки м¼¼н¼тт¼ балдар ³йл¼р³н¼н 75 бала 
асыроого алынган2. Мында Кыргызстанда балдар ³йл¼р³н¼н асыроого 
алынган м³мк³нч³л³г³ чектелген жана ден соолугунда олуттуу проблемасы 
бар балдардын саны 2005-жылдан 2010-жылга чейинки мезгилде болгону 
19 адамды т³зг¼н3.

 Мисал

«Балыкчы шаарында 2007-жыл ичинде 20 бала асыроого алынган, 
балдардын бардыгы – 3 жашка чейинки куракта, бир да бала балдар 
мекемесинен асыроого алынган эмес. Асыроого негизинен кенже ку-
рактагы, «таштанды», жакын туугандардын балдары <…> алынат. 
Бир же эки ата-энесин те¾ жоготкон баланы к¼б³нч¼ жакын туу-
гандары камкордукка алат, мисалы, 2007-жылы Балыкчы шаарында 
10 бала чо¾ апасына жана эже-таяжелерине камкордукка жана 
к¼з¼м¼лд³кк¼ берилген. Ошол 10 баланын ичинде балдар ³й³н¼н бир 
да бала болгон эмес.4

1 БУУнун Баланын укуктары боюнча комитетине берилген ²ч³нч³ жана т¼рт³нч³ 
мезгилд³³ улуттук отчеттогу маалыматтар боюнча, 4-табл.

2 «Жаштардын укук коргоо тобу» КБсынын Саламаттык сактоо министрлигине 
болгон суроо-талабына жооп, 2010-жылдын 12-ноябрындагы ¹ 02-1-7414.

3 «Жаштардын укук коргоо тобу» КБсынын Саламаттык сактоо министрлигине 
болгон суроо-талабына жооп, 2010-жылдын 12-ноябрындагы ¹ 02-1-7414.

4 Маалымат БУУнун Адам укуктары боюнча ке¾ешинин Универсалдуу мезгилд³³ 
баяндамасынын баланын укуктары боюнча альтернативд³³ отчетун даярдоо 
³ч³н «Тянь-Шандын балдары» КБсы тарабынан берилди.
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Ошол эле учурда камкордукка алуу мекемелериндеги балдардын са-
ны ¼с³³д¼. Алсак, 2005-жылдан 2008-жылга чейин балдар ³йл¼р³нд¼г³ 
тарбиялануучулардын саны 6,5%га1, балдар ³йл¼р³нд¼ – 32,6%га, жетим 
балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар ³ч³н мектеп 
интернаттарда – 13,8%га, жалпы типтеги мектеп интернаттарында оку-
гандар – 17,8%га ¼ск¼н.

Бирок камкордукка алуу мекемелеринен асыроого алынгандардын 
саны, жогоруда келтирилген маалыматтарда к¼р³н³п тургандай, ¼т¼ т¼м¼н, 
айрыкча ден соолугунун м³мк³нч³л³г³ чектелген (ДМЧ) балдарга карата.

Жалпысынан коом ³ч³н да, ошондой эле ³й-б³л¼л³к камкордуктан 
тыш кары болгон ар бир бала ³ч³н да социалдык жетимдиктин учурдагы 
проблемасы жана анын кесепеттери ке¾ири чагылдырылбаганы бала-
нын керект¼¼л¼р³н т³ш³нб¼ст³кк¼ алып кел³³д¼. Коомдо асырап алуу 
позитивд³³ жана колдоого алынуучу к¼р³н³ш катары кабылданбайт, бул 
негизинен маданий ¼зг¼ч¼л³кт¼р, потенциалдуу ата-энелерди асыроого 
алынуучу бала менен бир туугандыкты к¼рс¼т³³н³ т³з³³н³н зарылдыгына 
ынандыруу менен байланышта. Ушундан улам асырап алуу процессинде 
ачык-айкындуулуктун жана асыроого алынган баланы багуу жана тарбия-
лоо шарттарын андан ары контролдоонун жоктугуна т³ртк³ бер³³ч³ асы-
рап алууну жашыруунун популярдуулугу сакталууда.

Эл аралык асырап алуу маселелери акыркы эки жылдын ичинде к¼б³-
р¼¼к к¼т¼р³л³³д¼. Бул чет ¼лк¼л³к жарандардын балдарды асырап алуу-
сунда коррупция фактыларынын аныкталгандыгы менен байланышта. 
Улуттук жана эл аралык асырап алуу системасын жакшыртууга аракеттер 
2003-жылдан тартып, КР ²й-б³л¼ кодекси кабыл алынганда жасалган.

КР ²й-б³л¼ кодексинин 130, 172-беренелеринин ченемдерине ылайык 
эл аралык асырап алуу мамлекеттер аралык келишимдердин жоболорун 
эске алуу менен, баланы асырап алууну каалаган адамдын (адамдардын) 
арызы боюнча сот тарабынан ж³рг³з³л³³г¼ тийиш. Бирок 2006-жылга 
чейин эл аралык асырап алуу Ата-энесинин камкордугусуз калган эрезе-
ге жете электерди асырап алууга бер³³ тартиби ж¼н³нд¼ жобо2 боюнча 
мыйзамдарды бузуу менен ж³рг³з³л³п келген. Асырап алууга уруксат КР 
£км¼т³н³н токтомунун формасында берилген. 2006-жылдан тартып 
Ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды Кыргыз Республикасынын 
жарандарына, ошондой эле чет ¼лк¼л³к жарандарга асырап алууга бер³³ 
эрежелери ж¼н³нд¼ жа¾ы жобо3 бекитилген, ал КР ²й-б³л¼ кодексинин 

1 2009-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык. – 
Бишкек, 2010. – 63-б.

2 КР £км¼т³н³н 1994-жылдын 15-ноябрындагы ¹825 токтому менен бекитилген.
3 КР £км¼т³н³н 2006-жылдын 22-февралындагы ¹121 токтому менен бекитилген.
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ченемдерине ылайык иштелип чыккан. Ушул мезгилден тартып эл аралык 
асырап алуу Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан ж³рг³з³л¼ 
баштаган.

2006-жылдан 2008-жылга чейин соттук чечимдердин негизинде 
209 бала асыроого алынган. 2008-жылы КР Билим бер³³ жана илим ми-
нистрлигинин кызматкерлери тарабынан жасалган коррупция фактыла-
ры жана документтерди жасоолор аныкталган, териштир³³ ж³рг³з³л³п, 
2010-жылы 8 кызмат адамы кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылган.

2009-жылдын февралында эл аралык асырап алуу алгач КР £км¼т³н³н 
2009-жылдын 11-февралындагы ¹117 токтомуна ылайык, кийинчерээк 
«Ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды чет ¼лк¼л³к жарандар-
га асырап алууга бер³³ маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарын аткаруу ж¼н³нд¼» КР Жогорку Ке¾ешинин 2009-жылдын 
24-апрелиндеги ¹1137-IV токтомуна ылайык токтотула турган, ал токтом 
эл аралык асырап алуу маселелери боюнча ченемдик-укуктук базаны кайра 
карап чыгууну карайт.

Эл аралык асырап алуу процессинин токтотула турушу жол-жоболук 
маселелерди чеч³³ жана ушул процессте коррупцияны жоюу ³ч³н зарыл 
шарт катары болгон эмес. КР £км¼т³н³н жана КР Жогорку Ке¾ешинин 
жогоруда аталган токтомдорун кабыл алуунун натыйжасында 65 баланы 
асырап алуу б³тп¼й калган, алардын к¼пч³л³г³н³н ден соолугу ¼зг¼ч¼ 
кароону талап кылат.

КР Конституциясына, КР Балдар ж¼н³нд¼ кодексине ылайык Кыргыз 
Республикасында баланын э¾ мыкты кызыкчылыктарын камсыз кылуу 
принциби колдонулат. КР Конституциясы ар бир балага анын дене бой, 
акыл-эс, рухий, адеп-ахлак жана социалдык жагынан ¼с³п-¼н³г³ш³ ³ч³н 
зарыл жашоо-турмуш де¾гээлине кепилдик берет.

Мурда айтылып кеткендей, эл аралык асырап алуу процессин токтото 
туруу ж¼н³нд¼ чечим 65 баланын э¾ мыкты кызыкчылыгын эске албастан 
кабыл алынган. 2009-2010-жылдары «Жаштардын укук коргоо тобу» КБсы 
ж³рг³зг¼н мониторингдин ж³р³ш³нд¼ камкордукка алуу мекемесинде 
ж³рг³з³³г¼ м³мк³н болбой турган, тез арада дарыланууга жана туруктуу 
жеке кароого муктаж 65 аталган бала аныкталган. Алардын ичинен: 

�� 1 бала ³ст³нк³ эрининин тубаса эки тараптуу тардыгы менен туул-
ган, анын натыйжасында кекечтенип с³йл¼йт, ошондой эле ¼с³³ 
жагынан артта калган, итий;
�� 1 бала – о¾ жамбаш менен кашка жиликтин тубаса чыгып кетиши, 

кардиологдо текшерил³³г¼ муктаж, анткени ж³р¼к кемтигине шек 
бар;
�� 2 бала – «ж³р¼кт³н тубаса кемтиги» деген диагноз менен, анын би-

р¼¼с³н³к³ микроцефалия;
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�� 1 бала – «о¾ жагынан бет нервинин постравмалык парези» деген 
диагноз менен, аны бир жыл бою консервативд³³ т³рд¼ дарылоо 
натыйжа берген жок;
�� 2 бала – «гипертензиондук-гидроцефалдык синдром» деген диагноз 

менен, анын бир¼¼с³ 2010-жылдын августунда каза болгон.
Бул балдардын к¼пч³л³г³ темир жетишсиз аз кандуулук, итий, 1-дара-

жадагы гипотрофия ж.б. сыяктуу фондук оорулар менен ооруйт.
Кыргызстанда акысыз медициналык жардам Мамлекеттик кепилдик-

тер программасынын чегинде берилет, ал кымбат баалуу операцияларды 
жасоону карайт. Бирок мындай жардам Медициналык жардамдын жогорку 
технологиялык т³рл¼р³ фондусунун1 алкагында ата-энесинин камкорду-
гунан ажыраган балдарга берилиши м³мк³н, бирок Фонддун ресурстары 
чектелген, бул шашылыш кымбат баалуу оперативд³³ дарыланууга муктаж 
болгон бардык балдарды камтууга м³мк³нд³к бербейт. Андан тышкары, 
бул Фонддун ресурстары жана дарылоонун кымбат турган т³рл¼р³н³н ар-
тыкчылыгы КР Саламаттык сактоо министрлигине т³шк¼н билдирмелерге 
жараша аныкталат. Медициналык персонал мониторинг ж³рг³з³³н³н 
алкагында изилденген бир да камкордукка алуу мекемесинде Фонддун 
болушу жана анын иши, анын бюджетин т³з³³ жол-жоболору тууралуу 
маалымдалган эмес.

Ошол эле учурда эл аралык асырап алууда балдар бул жардамды ¼н³к-
к¼н ¼лк¼л¼рд¼н ала алмак, ал асыранды балдарга акысыз берилет же 
болбосо потенциалдуу ата-энелер ¼зг¼ч¼ муктаждыктагы балага бардык 
зарыл дарылоону жана камкордукту камсыз кылуу м³мк³нд³г³н¼ жана 
ж¼нд¼мд³³л³г³н¼ бардык тараптан текшер³³д¼н ¼т¼т2. Жок эле дегенде 
эки потенциалдуу ата-эне балдарды асырап алууну аяктоого м³мк³нч³л³г³ 
болбой туруп, Кыргызстанда операция жасоону каржылагандыгын бел-
гилей кет³³ зарыл, бирок камкордукка алуу мекемелеринде операция-
дан кийин жеке багуу ³ч³н бизде шарттар жана жогорку технологиялар 
болбогондугун эске алып, бул операциялардын бардыгы эле позитивд³³ 
натыйжа берген эмес – бир бала каза болгон.

Андан тышкары, ченемдик укуктук актылардын КР ²й-б³л¼ кодексине 
ылайык келишине талдоо ж³рг³з³³ КР £км¼т³н³н 2009-жылдын 11-фев-

1 Республиканын калкына жогорку квалификациялуу адистештирилген медици-
налык жардам к¼рс¼т³³, медициналык-санитардык жардамдын жогорку тех-
нологиялык т³рл¼р³н¼ жет³³н³ камсыз кылуу жана дарылоо-диагностикалык 
жол-жоболордун кымбат баалуу т³рл¼р³н каржылоо максатында 2002-жылы 
т³з³лг¼н.

2 АКШда, Канадада, Швецияда эл аралык асырап алуу менен иштеген уюмдардын 
сайттары, анда англис тилинде потенциалдуу ата-энелерге талаптар баяндалган: 
http://www.jcics.org/index.htm; http://www.adoptionscentrum.se/en/ 
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ралындагы ¹117 токтому жана КР Жогорку Ке¾ешинин 2009-жылдын 
24-апрелиндеги ¹1137-IV токтому мыйзамдын ченемдерине каршы ке-
лээрин к¼рс¼тт³. Алар КР ²й-б³л¼ кодексинин ченемдеринде каралбаган 
чект¼¼л¼рд³ белгилейт. Алсак, КР £км¼т³н³н жогоруда аталган токтому-
нун 2-пунктуна ылайык «Кыргыз Республикасынын балдарын чет ¼лк¼л³к 
жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын асырап алуусу Кыргыз 
Республикасынын чет мамлекет менен эл аралык келишими болгондо 
гана ишке ашырылат». КР Жогорку Ке¾ешинин жогоруда к¼рс¼т³лг¼н 
токтомунун 9-пунктунда балдарды асырап алуу боюнча маселелерди кароо 
жана чеч³³ жол-жоболору жана тартиби ж¼н³нд¼ тиешел³³ ченемдик-
укуктук база кабыл алынганга чейин ата-энесинин камкордугусуз калган 
балдарды мамлекеттер аралык асырап алууну токтото туруунун зарылдыгы 
к¼рс¼т³лг¼н. Ошол эле учурда КР ²й-б³л¼ кодексинин 130 жана 172-бере-
нелеринде КР £км¼т³ асырап алуу жол-жоболорун улуттук де¾гээлде гана 
асырап алаары, эл аралык асырап алуу жол-жобосу – бул жарандык иштер 
тартибиндеги соттун чечими экендиги бир гана мааниде к¼рс¼т³лг¼н. 
Юридикалык к³ч даражасы боюнча мыйзам КР Жогорку Ке¾ешинин 
жана КР £км¼т³н³н токтомдоруна салыштырганда кыйла жогорку к³чк¼ 
ээ жана ченемдик укуктук актылардын ортосунда карама-каршылыктар 
болгон учурда укуктук мамиле субьекттери кыйла жогорку юридикалык 
к³чк¼ ээ болгон ченемдик укуктук актыларды жетекчиликке алууга ти йиш1. 
Жогоруда айтылгандарды эске алып, КР £км¼т³н³н жана КР Жогорку 
Ке¾ешинин аталган токтомдору КР ²й-б³л¼ кодексинин ченемдерин бузуу 
менен кабыл алынган жана колдонулган деп ырастаса болот.

КР £км¼т³н³н 2009-жылдын 11-февралындагы ¹117 токтому жана 
КР Жогорку Ке¾ешинин 2009-жылдын 24-апрелиндеги ¹1137-IV токтому 
менен белгиленген эл аралык асырап алууга узак м¼¼н¼тт³³ мораторийден 
кийин КР £км¼т³ 2011-жылдын 27-августунда «Ата-энесинин камкорду-
гусуз калган балдарды Кыргыз Республикасынын жарандарына, ошондой 
эле чет ¼лк¼л³к жарандарга асыроого бер³³ тартиби ж¼н³нд¼ жобону 
(мындан ары – Жобо) бекит³³ тууралуу» ¹521 токтомун кабыл алган.

Жа¾ы Жобо менен Кыргыз Республикасынын жарандары болуп са-
налган балдарды асырап алуу тартиби ¼зг¼рт³лг¼н. Алсак, чет ¼лк¼л³к 
жарандар чет мамлекеттин аккредитацияланган уюму аркылуу ыйгарым 
укуктуу органдын дарегине документтердин тийишт³³ пакетин жиберет, ал 
уюмга андан ары жа¾ы Жобо менен аныкталган м¼¼н¼тт¼ ыйгарым укук-
туу органга отчетторду бер³³ менен кабыл алуучу мамлекетте асыранды 
баланын турмуштук шарттарын текшер³³ милдети ж³кт¼л¼т.

1 «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары ж¼н³нд¼» 2009-жылдын 
20-июлундагы ¹241 КР Мыйзамы, 6, 32-бер.
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Андан тышкары, бул Жобо менен асырап алуучулардын жана чет мам-
лекеттин аккредитацияланган уюмунун кабыл алуучу мамлекетте Кыргыз 
Республикасынын элчилигинде (консулдугунда) баланы каттоого тургузуу 
милдети каралган.

Ошону менен катар жа¾ы Жобону аткаруу максатында КР £км¼т³ 
тарабынан 2011-жылдын 27-августунда «Кыргыз Республикасынын ай-
магында Кыргыз Республикасынын жарандары болгон балдарды асырап 
алуу боюнча чет мамлекеттердин органдарын жана уюмдарын аккреди-
тациялоо жана ишт¼¼ тартиби ж¼н³нд¼» ¹ 522 токтом кабыл алынган.

2011-жылдын башында мамлекеттик реформалардын натыйжасында 
эл аралык асырап алуу маселелери КР Социалдык ¼н³г³³ министрлигинин 
карамагына ¼тк¼р³л³п берилген, ал балдардын укуктарын коргоо жана эл 
аралык асырап алуу жаатында ыйгарым укуктуу орган катары аныкталган.

Аккредитациялоо тартиби ж¼н³нд¼ бул жобого ылайык чет мамлекет-
тердин уюмдарын Комиссия тарабынан аккредитациялоо тартиби карал-
ган, ал Комиссия КР Тышкы иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук 
кызматынан, КР Ички иштер министрлигинен, КР Юстиция министрлиги-
нен, КР Саламаттык сактоо министрлигинен, КР Билим бер³³ жана илим 
министрлигинен мамлекеттик органдардын ¼к³лд¼р³н жана добуш бер³³ 
укугу менен жарандык коомдун эки ¼к³л³н ¼з³н¼ камтыган коллегиалдуу 
орган болуп саналат. Комиссиянын чечимдери ыйгарым укуктуу органдын 
жетекчиси ³ч³н сунуш бер³³ч³ м³н¼зг¼ ээ, ал жетекчи Кыргыз Республи-
касынын жараны болгон балдарды асырап алуу боюнча чет мамлекеттин 
уюмун аккредитациялоо ж¼н³нд¼ жеке ¼з³ чечим кабыл алат.

£з³н³н мамлекетинин аймагында аккредитациялоо ж¼н³нд¼ бил-
ди р³³н³ бергенге чейин балдарды асырап алуу боюнча кеминде 10 жыл 
иштеген, ошондой эле кынтыксыз кадыр-баркка ээ, эл аралык, улуттук 
мыйзамдарды жана аймагында ¼зд¼р³ катталган ¼лк¼н³н асырап алуу 
жаа тында мыйзамдарын бузбаган коммерциялык эмес чет ¼лк¼л³к уюмдар 
аккредитацияланышы м³мк³н.

2012-жылдын апрелине карата АКШдан 2 уюм, Испаниядан 2, Нидер-
ланд Королдугунан 1 жана Италиядан 1 уюм аккредитацияланган1.

Тилекке каршы, жа¾ы Жобо менен асырап алуу боюнча уюмдарды тан-
доонун сапаттуу критерийлери жетишээрлик так аныкталган эмес. Аталган 
Жобого ылайык баалоонун бирден-бир так жана ¼лч¼н³³ч³ критерийи 
болуп уюмдун эл аралык асырап алуу жаатында иш ж³рг³з³³с³н³н узак 
м¼¼н¼тт¼ болушу саналат. Сапаттуу критерийлерге «кынтыксыз кадыр-
барк» маселелери гана кириши м³мк³н. Бирок мындай баяндоо алдын 
ала аныкталган индикаторлор боюнча уюмдун ишинин сапатын бардык 

1 http://www.mlsp.kg/news/639-2012-04-24-10-13-52.html сайтынан окуса болот.
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тараптан кароого м³мк³нд³к бербейт. Комиссия акредитациялоо дон баш 
тарткан учурда гана негиздеме т³з¼т, бирок ошол эле учурда Комиссиянын 
аккредитациялоо ж¼н³нд¼ о¾ чечимин негизд¼¼с³ жок. Мындай жагдай 
иш ж³з³нд¼ аккредитациялоо ж¼н³нд¼ чечимдер Кыргыз Республика-
сында эл аралык асырап алуу боюнча иш ж³рг³з³³г¼ талапкер болгон ар 
бир уюмга бирдикт³³ мамиле кылбастан кабыл алынышына алып келиши 
ыктымал.

Эл аралык асырап алууга карата  
балдарды коргоо жана кызматташтык  
ж¼н³нд¼ Гаага конвенциясы

Эл аралык асырап алууну ишке ашыруучу уюмдарды аккредитациялоо – 
эл аралык асырап алуу баланын кызыкчылыгында ишке ашырылышы ³ч³н 
чечилиши керек болгон маселелердин бири гана. Кыргызстанга БУУнун 
Баланын укуктары боюнча комитети тарабынан 1993-жылдагы балдарды 
коргоо жана эл аралык асырап алуу боюнча кызматташуу ж¼н³нд¼ кон-
венцияга (мындан ары – Конвенция) ылайык баланын э¾ мыкты кызык-
чылыктары к¼з карашында эл аралык асырап алуу процесси натыйжалуу 
болушу ³ч³н эл аралык асырап алуу баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укугун 
камсыз кылуу системасынын бир б¼л³г³ катары каралууга тийиш. Мындай 
система ар бир баланын э¾ мыкты кызыкчылыктарын эске алуу менен 
мамлекеттик органдардын иш-аракеттеринин артыкчылыктарын ордуна 
коюш керек, ага баланы коргоонун т¼м¼нк³д¼й маанил³³ этаптары кирет:

1) баланын биологиялык ³й-б³л¼д¼ сакталышы;
2) улуттук асырап алуу;
3) эл аралык асырап алуу.
Эгерде мыйзамдарга жана стратегиялык улуттук программаларга сереп 

ж³рг³зс¼к, азыркы мезгилде артыкчылыктардын мындай коюлушу бизде 
бар деп ырастасак болот.

Ошол эле убакта баланы коргоону толук к¼л¼мд¼ ишке ашыруу ³ч³н 
бардык зарыл процесстерди натыйжалуу камсыз кылуучу система азырын-
ча жок. ²й-б³л¼л³к ч¼йр¼д¼н тышкары туруктуу жашаган балдардын ¼т¼ 
к¼п санда болушу негизги к¼рс¼тк³ч бойдон калууда.

Конвенция жогоруда аталган артыкчылыктарды кошо алганда, баланын 
укуктарын коргоонун б³т³нд¼й системасын ¼н³кт³р³³н³ карайт. Конвен-
циянын ченемдери баланы кабыл алуучу да, ж¼н¼т³³ч³ да мамлекетке 
т¼м¼нк³д¼й спектрдеги милдеттерди ж³кт¼йт.

Кабыл алуучу тарап т¼м¼нк³л¼рг¼ милдетт³³: асырап алуучуларга 
зарыл консультация алуу м³мк³нд³г³н камсыз кылууга, потенциалдуу асы-
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рап алуучулардын алар коюлуучу талаптарга ылайык келишин аныктоого 
жана ж¼н¼т³³ч³ мамлекетке асырап алуучулар тууралуу толук маалымат 
бер³³г¼ жана асырап алган учурда баланын жа¾ы ³й-б³л¼д¼ жай алышына 
байкоо ж³рг³з³³г¼ жана бул тууралуу отчет бер³³г¼.

Ж¼н¼т³³ч³ тарап т¼м¼нк³л¼рг¼ жооп берет: кандай балдар асы-
роого алынаарын жана биологиялык ³й-б³л¼с³н¼н тиешел³³ т³рд¼ чыга-
рылаарын аныктоого, ³й-б³л¼н³н сакталып калышы ³ч³н бардык м³мк³н 
болгон чараларды к¼р³³г¼, эл аралык асырап алуу баланын э¾ мыкты 
кызыкчылыктарына жооп беришине, баланын ¼с³п-¼н³г³³ де¾гээлин 
эске алуу менен балага эл аралык асырап алуу тууралуу маалымдоого жана 
анын макулдугун алууга.

Эки тарап те¾ асырап алуу менен байланышкан мыйзамсыз финансы-
лык пайда к¼р³лб¼г¼нд³г³н¼ ынанып, аны болтурбоо ³ч³н бардык зарыл 
чараларды к¼р³ш³ керек.

Конвенция асырап алуу ж¼н³нд¼ чечимдер ж¼н¼т³³ч³ тараптын ка-
ты шуусу менен да, ошондой эле кабыл алуучу тараптын катышуусу ме-
нен да кабыл алынган системаны белгилейт. Бул эл аралык асырап алуу 
ч¼йр¼с³нд¼ коррупциянын ¼с³п-¼н³г³³ коркунучун т¼м¼нд¼т¼т жана 
ар кандай чечимдер конкретт³³ баланын кызыкчылыктарын эске алуу 
м³мк³нд³г³н жогорулатат.

Конвенцияны ратификациялаган ¼лк¼л¼рд³н тажрыйбасы эл ара-
лык асырап алуу боюнча аккредитацияланган уюмдар к¼п ¼лк¼л¼рд¼ эл 
аралык асырап алуу системасын ¼н³кт³р³³ максатында эле иштебестен, 
ошондой эле улуттук асырап алуунун натыйжалуулугун жогорулатаарын 
к¼рс¼т³п турат.

Алсак, мисалы, Конвенцияны кабыл алган Индияда, Кореяда улуттук 
жана эл аралык де¾гээлде асырап алынган балдардын санынын ортосунда-
гы ¼з ара байланышты белгиленген ченемдер жана жол-жоболор каралган. 
Индияда мамлекет аккредитацияланган уюм эл аралык асырап алуу менен 
иштээрден мурда, андан белгиленген бир нече жылга улуттук асырап алуу 
боюнча ¼з³н³н программасын иштеп чыгууну талап кылат. Эл аралык асы-
рап алууга аныктала турган балдардын саны менен аккредитацияланган 
уюм улуттук асырап алуучуларды тапкан балдардын санынын ортосундагы 
к¼з карандылыкты белгил¼¼ менен мамлекет улуттук асырап алуучулардын 
санын жогорулатууга дем бер³³д¼. Мындай система алгач баланы асырап 
алуучулардын улуттук ³й-б³л¼с³н к³т³³д¼ жайгаштырбастан кармоонун, 
андан кийин эл аралык асырап алуу жол-жобосунун аякташынын зарыл-
дыгы бул учурда зарыл эместиги менен да жакшы.1

1 Эл аралык асырап алууну ж¼нг¼ салуунун альтернативалары жана мыкты вариант-
тары. www.holtinternational.org сайтынан окуса болот.
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²й-б³л¼л¼рг¼ социалдык кызмат к¼рс¼т³³ системасын, баланы коргоо 
системасын ¼н³кт³р³³ процесстерди альтернативд³³ к¼рб¼ст¼н жана ушул 
ч¼йр¼д¼ кесиптик потенциалды жогорулатпастан м³мк³н эмес. Эл аралык 
уюмдар ¼з³н³н тажрыйбасын, билимин жана ресурстарын ³й-б³л¼н³ 
сактоо жана улуттук асырап алуу боюнча программаларды т³з³³г¼ жана 
¼н³кт³р³³г¼ инвестициялап, ¼лк¼н³н ичинде тобокелдик тобундагы бал-
дарга комплекст³³ кызмат к¼рс¼т³ш³ да м³мк³н.

2009-жылы КР Жогорку Ке¾еши тарабынан Гаага конвенциясына 
ко шулуу ж¼н³нд¼ маселе каралган, бирок тилекке каршы Конвенцияны 
кабыл алуу ж¼н³нд¼ о¾ чечим болгон эмес.

Бул Кыргызстанда чет ¼лк¼л³к асырап алууга коомдун терс мами-
леси болгондугу менен байланышта, анын себеби жалпыга маалымдоо 
каражаттары чет ¼лк¼л³к ³й-б³л¼л¼рд¼ баланын укуктарынын бузулушу 
тууралуу гана маалыматтарды жарыялап жаткандыгында. Чет ¼лк¼л³к 
³й-б³л¼д¼ бакубат жашоодо ¼ск¼н балдар тууралуу жалпы о¾ маалыматтар 
жок. Учурдагы мамлекеттик система жетишээрлик т³рд¼ ачык эмес, анын 
натыйжасында коомдо эл аралык уюмдар кандай критерийлер боюн-
ча аккредитациялангандыгы, алардын артыкчылыгы эмнеде экендиги, 
кесипк¼йл³кт³н де¾гээли кандай экендиги, эмне ³ч³н дал ушул уюмдарга 
биздин ¼лк¼д¼ эл аралык асырап алууну ж³рг³з³³г¼ м³мк³нд³к берилген-
диги тууралуу так т³ш³н³к жок.

Балдар кантип, эмне ³ч³н, кандай шарттарда жана кандай принциптер 
боюнча чет ¼лк¼л³к ³й-б³л¼д¼ болушаары, канча бала асыроого берилээ-
ри, эмне ³ч³н ушул балдар улуттук де¾гээлде асыроого алынбагандыгы, ал 
³ч³н кандай чаралар к¼р³лг¼нд³г³ ж.б. тууралуу маалыматтар жетишсиз 
берилет.

Баланын ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼г¼ укугун камсыз кылуу системасы кыйла 
на тыйжалуу иштеши жана дайыма ¼н³г³п турушу ³ч³н Кыргызстан Гаага 
конвенциясын ратификациялап, биологиялык ³й-б³л¼н³н жана улуттук 
асырап алуунун артыкчылыгын сакташы керек.

Сунуштар

Кыргыз Республикасынын £км¼т³

1. БУУнун Адам укуктары боюнча ке¾ешинин 11/7 резолюциясына жана 
БУУнун Башкы Ассамблеясынын 64/142 резолюциясына ылайык Бал-
дарды альтернативд³³ багуу боюнча жетект¼¼ч³ к¼рс¼тм¼л¼рд³ ишке 
ашырууга ¼зг¼ч¼ к¼¾³л б¼л³³ менен баланын укуктарына толук кепил-
дик бер³³н³ камсыз кылуу кызыкчылыгында БУУнун Адам укуктары 
боюнча ке¾ешинин саясатты бекемд¼¼г¼ карата сунуштарын аткаруу.

2. ²й-б³л¼н³ жана балдарды колдоо боюнча б¼л³мд¼рд³н (²БКБ) функ-
цияларын кайра карап чыгуу жана алардын ж³кт¼лг¼н милдеттерди 
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натыйжалуу аткарышын камсыз кылуу ³ч³н бардык зарыл адамзаттык, 
маалыматтык жана материалдык ресурстарды кароо.

3. Эл аралык асырап алуу боюнча иш ж³рг³з³³ч³ уюмдарды аккредитация-
лоо жол-жоболорун кайра карап чыгуу: уюмдарга баа бер³³н³н сапаттуу 
критерийлерин киргиз³³; Аккредитациялоо боюнча комиссия тара-
бынан кабыл алынуучу чечимдердин милдетт³³ т³рд¼ негизд³³л³г³н 
жана ачык-айкындуулугун кароо. Комиссиянын бардык чечимдери 
жана аккредитацияланган уюмдардын иши тууралуу негизги маалымат 
КР Социалдык ¼н³г³³ министрлигинин сайтына жарыяланышы керек.

4. Калкка мамлекеттик администрациялар жана ²БКБлар аркылуу улуттук 
де¾гээлде асырап алуунун жа¾ы жол-жоболору, атап айтканда, бал-
дарды асырап алууга бер³³ тартиби жана ата-энесинин камкордугусуз 
калган балдар ж¼н³нд¼ Мамлекеттик маалыматтар банкын (БжММБ) 
т³з³³ жана колдонуу тартиби ж¼н³нд¼ маалымдоо.

5. Туруктуу негизде КР Улуттук статистика комитетинин иш ч¼йр¼с³н¼ 
т¼м¼нк³л¼р сыяктуу ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼д¼н ажыраган балдарды жай-
гаштырууга тиешел³³ маселелерди киргиз³³:
а) улуттук жана эл аралык де¾гээлде асыроого алынган балдардын 

саны – жынысы боюнча ажыратуу жана ДМЧ балдарды эске алуу 
менен;

б) баланы асырап алууну каалаган Кыргыз Республикасынын жаран-
дарынын саны;

в) алар тууралуу маалыматтар ата-энесинин камкордугунан ажыраган 
балдар тууралуу БжММБда болгон балдардын саны;

г) кесиптик лицейлерди, жогорку окуу жайларды аяктаган камкордук ка 
алуу мекемелеринин б³т³р³³ч³л¼р³н³н саны;

д) баланы камкордукка алуу мекемесине жибергенге чейин ¼з³ туулган 
³й-б³л¼с³н¼ реинтеграцияланган балдардын саны – ДМЧ балдарды 
кошо алганда жынысы боюнча ажыратуу менен;

е) ³й-б³л¼л³к балдар ³йл¼р³н³н, асыранды ³й-б³л¼л¼рд³н саны;
ж) коомдук бирикмелердин жана фонддордун алдындагы балдар ³й л¼-

р³н³н саны;
з) мекемелердин уюштуруу-укуктук формасына жана алардын ведом-

стволук баш ий³³с³н¼ карабастан камкордукка алуу мекемелерин-
деги социалдык жана биологиялык жетимдердин санынын катышы.

Кыргыз Республикасынын Социалдык ¼н³г³³ министрлиги, 
²БКБлар жана Кыргыз Республикасынын соттору 

 Асырап алууну (улуттук да, эл аралык да) токтото туруу ж¼н³нд¼ че-
чим дерди кабыл алып, ар бир баланын ¼с³п-¼н³г³ш³, ден соолугу жана 
жашоо-турмушу ³ч³н жеке тобокелдиктерге баа бериши керек.
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Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги 

1.  Ведомстволук баш ий³³с³н¼ карабастан бардык камкордукка алуу 
ме кемелеринин врачтарын клиникалык протоколдор менен камсыз 
кылуу.

2.  Медициналык жардамдын жогорку технологиялык т³рл¼р³ фондусунун 
бюджетин т³з³³ жол-жоболору жана ушул Фонддун каражаттарынын 
эсебинен мекемелердин тарбиялануучулары ³ч³н кымбат баалуу ме-
дициналык жардам алуу м³мк³нд³г³ тууралуу маалымдашы керек.

Г. Шакиралиева, 
«SOS Кыргызстандын балдар айылы»  

КФсынын балдарды коргоо жана алардын  
укуктарын илгерилет³³ боюнча ке¾ешчи

Кыргызстанда жетим балдар  
³ч³н жеткиликт³³ турак жай

«К³н сайын миллиондогон балдар 
жакыр чылыктан жана экономикалык 
каатчылыктан – ачкалыктан жана 
³й³  н³н жоктугунан кыйналат...» 

Балдардын жашап кет³³с³н, аларды  
коргоону жана ¼н³кт³р³³н³ камсыз кылуу  

ж¼н³нд¼ д³йн¼л³к декларация (1990-ж.)

Балдар к³н¼¼с³з, аялуу жана к¼з каранды, бирок алар бир нерсени 
бил³³г¼ умтулат, к³ч-кубатка толуп турат жана к¼п нерсеге ³м³т кылат. 
Балалык кубанычтын жана тынчтыктын, оюндун, окуунун жана ¼с³п-
¼н³г³³н³н мезгили болушу керек. Балдардын келечеги гармонияга не-
гизденип, алардын келечеги канчалык ке¾ири болгондугуна жана алар-
дын тажрыйба алгандыгына жараша жашоо-турмушу кыйла толук баалуу 
болууга тийиш.

Бирок к¼пт¼г¼н балдар ³ч³н жашоонун реалдуулугу таптакыр баш-
кача. Бул Кыргызстандын аймагында жашаган жетим балдарга жана ата-
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энесинин камкордугусуз калган балдарга тиешел³³. Мамлекет алардын 
тарбияланышын жана билим алышын камсыз кылаары талашсыз. Бирок 
камкордукка алуу системасынын тарбиялануучулары мекемеден чыккан-
дан кийин аларды социалдык интеграциялоо маселеси азыркыга чейин 
ж¼нг¼ салына элек. Турак жайдын жоктугу ¼сп³р³мд¼р туш болуучу кыйла 
маанил³³ жана оор чечил³³ч³ маселе болууда.

Бул маселе эл аралык мыйзамда кандай ж¼нг¼ салынаарын карап 
к¼р¼л³, ал д³йн¼н³н к¼пт¼г¼н ¼лк¼л¼р³нд¼г³д¼й эле Кыргызстанда да 
к³чк¼ ээ.

БУУнун Баланын укуктары ж¼н³нд¼ конвенциясы ар бир ба-
ланын ¼з³н³н м³ч¼ боюнун, акыл эсинин, руханий, адеп-ахлактык жана 
социалдык ¼н³г³ш³ ³ч³н зарыл болгон жашоо де¾гээлине болгон укугун 
карайт1.

Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар ж¼н³нд¼ 
эл аралык пакт2 мамлекеттин ар бир адам жана анын ³й-б³л¼с³ ³ч³н 
жетишт³³ тамактанууну, кийим-кечени жана турак жайды камтыган же-
тишт³³ жашоо де¾гээлин камсыз кылуу милдетин карайт (11-бер.).

КМШ ¼лк¼л¼р³ кол койгон эл аралык документтер боюнча жетим бал-
дардын жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдардын маселелерине 
т³зд¼н-т³з тиешел³³ болгон мыйзам бар, ал сунуш бер³³ч³ м³н¼зг¼ ээ. Бул 
«Жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды со-
циалдык коргоонун кошумча кепилдиктери ж¼н³нд¼» моделд³³ мыйзам3 
(мындан ары – Моделд³³ мыйзам).

1998-жылдын 8-декабрында КМШга катышуучу мамлекеттердин Пар-
ламенттер аралык Ассамблеясы жетим балдардын жана ата-энесинин 
камкордугусуз калган балдардын санынын кескин ¼с³ш³н¼, балдардын 
социалдык дезадаптацияланышынын к³ч¼ш³н¼, алардын турмуштук 
шарттарынын начарланышына ж.б. байланыштуу толук баалуу жашоо 
де¾гээлин камсыз кылуу боюнча программаларды иштеп чыгуунун жана 
ишке ашыруунун зарылдыгын к¼рс¼тк¼н.

Моделд³³ мыйзам т¼м¼нк³л¼рг¼ кошумча кепилдиктерди бер³³н³ 
карайт:

1 БУУнун Баланын укуктары ж¼н³нд¼ конвенциясы, 27-бер.
2 1966-жылдын 16-декабрындагы Экономикалык, социалдык жана маданий укук-

тар ж¼н³нд¼ эл аралык пакт, Нью-Йорк ш. Кыргыз Республикасы КР Жогорку 
Ке¾ешинин 1994-жылдын 12-январындагы ¹ 1406-XII токтому менен кошулган.

3 1998-жылдын 8-декабрында КМШга катышуучу-мамлекеттердин Парламенттер 
аралык Ассамблеясынын 12-пленардык жыйынында 12-4-токтом менен кабыл 
алынган (Санкт-Петербург ш.).
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�� 18 жашка чейинки курактагы адамдар, эки ата-энеси те¾ же жалгыз 
калган ата-энеси каза болгон катары аныкталган жетим балдарга 
жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга;
�� 18 жаштан 23 жашка чейинки курактагы адамдар, алар 18 жашка 

чейинки куракта эки ата-энеси те¾ же жалгыз калган ата-энеси каза 
болгон, ошондой эле жалгыз же эки ата-энесинин камкордугусуз 
калган жана социалдык коргоо боюнча кошумча кепилдикке укугу 
бар катары аныкталган жетим балдарга жана ата-энесинин камкор-
дугусуз калган балдарга.

Бул мыйзамга ылайык жаш адамдардын турак жайга болгон укугу боюн-
ча айта кетсек, каралган кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н спектри Кыргызстанда 
болгон мыйзамдардагы жана тажрыйбадагы спектрден ке¾ири.

Моделд³³ мыйзамдын 8-беренесинде бала билим бер³³ мекемесинде 
же калкты социалдык тейл¼¼ мекемесинде, ошондой эле менчигинин 
т³р³н¼ карабастан бардык т³рд¼г³ кесиптик билим бер³³ мекемесинде 
ж³рг¼н б³т³нд¼й мезгилде, мамлекеттин куралдуу к³чт¼р³н³н катарында 
кызмат ¼т¼¼ мезгилинде, эркиндигинен ажыратуу т³р³нд¼ жаза аткаруучу 
мекемелерде ж³рг¼н мезгилде ага бекитилип берилген м³лкк¼ укуктун 
балада сакталышы каралган. Бул укук Кыргызстандын улуттук мыйзамында, 
Кыргыз ССРинин Турак жай кодексинин 66-беренесинде чагылдырыл-
ган. Жашоо ордунда убактылуу болбогон жалдоочунун же анын ³й-б³л¼ 
м³ч¼с³н³н турак жайлары бир кыйла узак м¼¼н¼тк¼ сакталат. Улуттук 
мыйзамдын ченеми мамлекеттик балдар мекемелерине, туугандарына, кам-
корчуга же к¼з¼м¼лч³г¼ балдарды тарбиялоого жайгаштырууда – эгерде 
балдар кеткенден кийин турак жайда алардын ³й-б³л¼ м³ч¼л¼р³ калса, 
ушул мекемеде, туугандарын да, камкорчуда же к¼з¼м¼лч³д¼ балдардын 
болушунун б³тк³л мезгилине сакталат. Эгерде балдар кеткенден кийин 
алардын турак жайында башка ³й-б³л¼ м³ч¼л¼р³ жашап калбаса жана 
жайга башка адамдар киргизилген болсо, же башка себептер боюнча 
бул жайга киргиз³³г¼ м³мк³н болбосо, бул балдарга мамлекеттик балдар 
мекемесинде, туугандарында, камкорчуда же к¼з¼м¼лч³д¼ болуу м¼¼н¼т³ 
аяктагандан кийин белгиленген ченемдер боюнча Эл депутаттарынын 
жер гиликт³³ ке¾ешинин аткаруу комитети тарабынан кезексиз т³рд¼ 
батир берилет (ушул Кодекстин 43-беренеси).

Андан тышкары, Моделд³³ мыйзамда бул категориядагы балдардын 
менчигинде алгачкы кандайдыр бир турак жайы жоктугуна байланыштуу 
мамилелер да ж¼нг¼ салынат. Алсак, ¼з³н¼ турак жай бекитилип берилген 
балдардын билим бер³³ мекемелеринде же социалдык тейл¼¼ мекемеле-
ринде, ошондой эле бардык т³рд¼г³ кесиптик билим бер³³ мекемелеринде 
ж³р³³с³ б³тк¼нд¼н кийин же болбосо мамлекеттин куралдуу к³чт¼р³н³н 
катарында кызмат ¼т¼¼с³ аяктагандан кийин же эркиндигинен ажыратуу 
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т³р³нд¼ жаза аткаруу мекемесинен кайтып келгенден кийин алар жашаган 
жери боюнча аткаруу бийлик органдары тарабынан алар (же алардын ата-
энелери) мурда ээлеген турак жайга бирдей баалуу болгон, белгиленген 
социалдык ченемдерден аз эмес турак жай аянты менен камсыз кылынат.

Моделд³³ мыйзамда зарыл турак жай фонду жок болгон учурда мамле-
кеттин региондук бюджеттердин каражаттарынын эсебинен белгиленген 
социалдык ченемдерден аз эмес турак жай аянты бар турак жай сатып 
алууга максаттуу кайтарымсыз ссуда бер³³ милдети да камтылган.

Жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды 
турак жай аянты менен камсыз кылуу ³ч³н Моделд³³ мыйзамда тиешел³³ 
бюджеттердин каражаттарынын жана мыйзамда тыюу салынбаган башка 
булактардын эсебинен атайын турак жай фонддорун т³з³³ м³мк³нд³г³ 
каралган. Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамында жетим балдарды 
турак жай аянты менен камсыз кылуу максатында алар ³ч³н атайын эсеп 
ачуу к¼рс¼т³лг¼н.

Жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар ³ч³н 
кошумча кепилдиктерге тиешел³³ улуттук мыйзамдарды иштеп чыгуу 
³ч³н негиз катары катышуучу-мамлекет тарабынан сунушталган Моделд³³ 
мыйзамдын бардык эле ченемдери Кыргызстандын мыйзамдарында толук 
¼лч¼мд¼ чагылдырылбагандыгын белгилей кетели.

Бул категориядагы балдардын турак жайга укугун сактоо жана коргоо 
ч¼йр¼с³нд¼ Кыргызстандын мыйзамдары эмнени караарын кененирээк 
карайлы.

КР Конституциясынын 36-беренесине ылайык ар бир бала анын дене-
боюнун, акыл эсинин, ички руханий, ыймандык жана социалдык ¼н³г³³с³ 
³ч³н зарыл болгон жашоо де¾гээлине укуктуу. Мамлекет жетим балдарды 
жана ата-энесинин камкордугунан ажыраган балдарды багууну, тарбия-
лоону, окутууну камсыз кылат.

Ошону менен катар КР Конституциясынын 46-беренесине ылайык 
ар ким турак жайлуу болууга укуктуу. Эч ким турак-жайынан ¼з³м билем-
дик менен ажыратылбоого тийиш. Аз камсыз болгон жана башка муктаж 
адамдарга турак-жай мамлекеттик, муниципалдык жана башка турак-жай 
фонддорунан же болбосо мыйзамда каралган негиздерде жана тартипте 
социалдык мекемелерден бекер же м³мк³нч³л³кк¼ жараша акы 
³ч³н берилет.

Жогоруда айтылып кеткендей, эгерде мамлекеттик балдар мекеме-
леринен, туугандарынан, камкорчудан же к¼з¼м¼лч³д¼н кайтып келген 
адамдарга алар мурда ээлеген турак жай кайтарылып берилиши м³мк³н 
болбосо, аларга кезексиз т³рд¼ турак жай берилет (Турак жай кодекси-
нин 66-бер. 3-п.). Бул ченем мурда ээлеген турак жайга укугун жоготкон 
балдарга жайылтылгандыгын, бирок турак жайга укугу болбогон тоголок 
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жетим балдар ж¼н³нд¼ эч нерсе айтылбагандыгын белгилей кет³³ за-
рыл. Ушуга байланыштуу мыйзамды мурда ээлеген турак жайга укугунан 
ажыратылган балдарга эле эмес, ошондой эле мындай укукка такыр ээ 
болбогон балдарга да кезексиз т³рд¼ турак жай бер³³н³ к¼рс¼т³³ч³ ченем 
менен толуктоо зарыл.

Баланын турак жайга укугу КР балдар ж¼н³нд¼ кодексинин ченем-
дери менен да корголот. КР Балдар ж¼н³нд¼ кодексинин 44-беренесине 
ылайык 14 жашка чейин балдардын жашоочу жери ата-энелеринин, кам-
корчуларынын же к¼з¼м¼лч³л¼р³н³н жашаган жери катары таанылат. 
Турак жайдын менчик ээсинин ³й-б³л¼ м³ч¼л¼р³ болуп саналган, аны 
менен чогуу жашап турган балдар турак жай аянтына бирдей укукка ээ 
болушат. ²й-б³л¼ ээлеп турган турак жай аянты менчиктештирилгенде 
бала жаш курагына карабастан, ал аянтка укуктан бирдей даражада пай-
даланат. Жетим-балдар, ата-энелеринин камкордугусуз калган, балдардын 
жатак мекемелерине, балдар ³йл¼р³н¼, туугандарына, камкорчуларына 
же к¼з¼м¼лч³л¼р³н¼ жайгаштырылган балдардын ¼зд¼р³ мурда жашап 
турган турак жай аянтына укуктары сакталат. Эгер ал жайга жайгаштырууга 
м³мк³н болбосо, анда алар жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдары 
тарабынан ошого барабар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында 
белгиленгенден кем эмес ченемде турак жай аянты менен кезексиз кам-
сыз кылынат.

Андан тышкары, КР балдар ж¼н³нд¼ кодексинин бул беренесин турак 
жайы мурда болбогон жана жок жетим балдар жана ата-энесинин камкор-
дугусуз калган балдар да турак жай аянты менен кезексиз камсыз кылынат 
деген ченем менен толуктоо керек.

Кыргызстанда балдардын турак жайга укугу КР ²й-б³л¼ кодексинин 
ченемдери менен да корголот. КР ²й-б³л¼ кодексинин беренелерин 
к¼рс¼т³п кетели, аларда балдардын турак жайга укугуна тиешел³³ ченем-
дер келтирилет (1-табл. кара)

1 - т а б л и ц а

Берене Берененин мазмуну

76 Ата-энелик укуктарынан ажыраган ата-эненин (эк¼¼н³н би-
ринин) баласы турак жайга менчик укугун же турак жайды 
пайдалануу укугун сактайт, ошондой эле ата-энеге жана башка 
туугандарына тууган болууга негизделген м³лк укугун, анын 
ичинде мураскорлук укугун сактап калат.

Баланы башка ата-энеге бер³³ м³мк³н болбогондо же ата-эне-
синин эк¼¼ те¾ ата-энелик укуктарынан ажыратылган учурда
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анын м³лк³ менен турак жай аянты ³й-б³л¼н³ жана балдарды 
колдоо боюнча б¼л³мд³н к¼з¼м¼лч³л³г³н¼ ¼тк¼р³п берилет.

155 Камкорчунун (к¼з¼м¼лч³н³н) кароосунда болгон балдар турак 
жайга менчик укугунун же турак жайды пайдалануу укугуна, 
ал эми турак жайы жок болсо, турак жай мыйзамына ылайык 
турак жай алуу укугунун сакталышына укуктуу.

156 Ата-энесинин к¼з¼м¼лч³л³г³н¼н ажырап, тарбиялоо ме-
кемелеринин, дарылоо мекемелеринин, калкты социалдык 
жактан коргоо мекемелеринин жана ушуга окшош дагы башка 
мекемелердин кароосунда болгон балдар турак жайга менчик 
укугуна же турак жайды пайдалануу укугуна, ал эми турак жайы 
жок болсо турак жай мыйзамдарына ылайык турак жай алуу 
укугуна укуктуу.

161 Багып алуучу ³й-б³л¼г¼ ¼тк¼р³п берилген бала (балдар) ага 
тиешел³³ болгон алимент, пенсия, ж¼л¼кпул жана башка со-
циалдык т¼л¼¼л¼рд³ алуу укугун, ошондой эле турак жайга 
менчик укугун же турак жайдан пайдалануу укугун сактап калат, 
турак жайы жок болбогондо турак жай мыйзамына ылайык ал 
турак жай алуу укугуна ээ болот.

К¼рс¼т³лг¼н ченемдерге талдоо ж³рг³з³³ мыйзам чыгаруучу жетим 
балдарга жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга алардын эки 
ата-энеси те¾ ата-энелик укуктан ажыратылган учурда турак жайга менчик 
укугун бекиткендигин к¼рс¼т³п турат. Мыйзамда аталган категориядагы 
балдардын м³лк³н жана турак жайын ³й-б³л¼н³ жана балдарды колдоо 
боюнча б¼л³мд³н (²БКБ) камкордугуна ¼тк¼р³п бер³³ каралат, ошондой 
эле турак жай мыйзамына ылайык турак жайы жок болгон учурда алардын 
аны алууга укугу чагылдырылган. Ошондой болсо да так ж¼нг¼ салынган 
мыйзам жок, ал жетим балдарга жана ата-энесинин камкордугусуз калган 
балдарга турак жайды биринчи кезекте алуу критерийлерин, аны алуу 
механизмдерин, бер³³ убактысын ж.б. аныктоо менен турак жай бер³³ 
тартибин чагылдырмак.

Ошондой эле бала балдар ³й³нд¼ ж³рг¼н мезгилде жетим балдар-
дын бир б¼л³г³н¼ укугу бар турак жай к¼п учурда сатылып кетет. Жетим 
балдардын м³лк³н¼ биологиялык жактан туугандарынын ак ниетсиз 
мамиле кылган жана алардын укуктарын бузган фактылар бар. Мында 
балага кандайдыр бир ордун толтуруп бер³³ болбойт Ошондуктан сатуу-
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га камак салуу жана башка методдор аркылуу болгон турак жай аянтына 
баланын укуктарын мамлекет тарабынан коргоо механизмин к³ч¼т³³ 
зарыл. Балдардын турак жайга укуктарынын бузулушунун аныкталган 
фактыларына байланыштуу 2010-жылы Ысык-К¼л облустук мамлекеттик 
администрация сы тарабынан жетим ата-энелеринин м³лк³н¼ балдардын 
укуктарын басмырлабоо фактыларына жол берб¼¼ ж¼н³нд¼ токтом кабыл 
алынган. Бул токтомго ылайык райондук мамлекеттик администрация 
башчыларына, Каракол жана Балыкчы шаарларынын мэрлерине, айылдык 
округдардын башчыларына т¼м¼нк³л¼р ж³кт¼лг¼н:

�� эрезеге жете элек жетим балдардын м³лк³н биологиялык жактан 
туугандарынын же камкорчуларынын сатышына тыюу салуу;
�� жетим балдардын ата-энелеринин м³лк³н (³й, жер ³л³ш³, батир, 

мал, машина ж.б.) инвентаризациялоо ж³рг³з³³;
�� балдар ³й³н³н ар бир тарбиялануучусунун ³л³ш³н аныктоо.

Иш тажрыйбасында балдар ³й³н¼ кабыл алууда к¼пт¼г¼н балдардын 
аларга таандык м³лк³ тууралуу маалымкаты жок, бул маселе боюнча тие-
шел³³ контролдоо ж³рг³з³лб¼йт. Андан тышкары, так мыйзам ченемдери 
жок, ал жетим балдарга жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарга 
турак жайды биринчи кезекте алуу критерийлерин, аны алуу механизм-
дерин, бер³³ убактысын ж.б. аныктоо менен турак жай бер³³ тартибин 
ча гыл дырмак.

КР £км¼т³ тарабынан «Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼ караштуу 
Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик комиссиясынын Мамле-
кеттик турак жай курулуш департаментинин атайын эсебинин тоголок же-
тим балдар ³ч³н субсчету ж¼н³нд¼ жобону бекит³³ тууралуу» токтом кабыл 
алынган1. Бул токтом менен бекитилген жобо жетим балдар ³ч³н атайын 
субсчетту т³з³³ жана иштет³³ тартибин ж¼нг¼ салат, бул тоголок жетим 
балдардын окуудагы (мектепте, башталгыч кесиптик билим бер³³ окуу 
жайларында окууну аяктаган), спорттогу жеке жетишкендиктеринин жана 
алардын иш-аракетинин Кыргыз Республикасы ³ч³н келечект³³л³г³н³н 
негизинде аларга жа¾ы турак жай же болбосо экинчилик рыноктон алы-
нуучу (бир б¼лм¼л³³ батир) турак жай бер³³г¼ багытталган.

Бул Жобонун 1.3-пунктуна ылайык субсчет боюнча каражаттарды 
максаттуу пайдаланууга жана уюштуруу жана методикалык иштерге жал-
пы жетекчилик кылууга контроль Кыргыз Республикасынын Финансы 
министрлиги тарабынан ж³рг³з³л¼т.

1 КР £км¼т³н³н 2004-жылдын 24-майындагы ¹378 токтому менен бекитилген 
Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼ караштуу Архитектура жана курулуш 
боюнча мамлекеттик комиссиясынын Мамлекеттик турак жай курулуш депар-
таментинин атайын эсебинин тоголок жетим балдар ³ч³н субсчету ж¼н³нд¼ 
жобо.
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Жобонун 3.2-пунктуна ылайык жа¾ы турак жайды же болбосо экин-
чилик рыноктон сатып алынган (бир б¼лм¼л³³ батир) турак жайды 
тоголок жетим балдар ³ч³н б¼л³шт³р³³ т¼м¼нк³л¼рд³н ¼к³лд¼р³ кура-
мында кирген комиссия тарабынан ж³рг³з³л¼т: Кыргыз Республикасынын 
Премьер-министринин Аппаратынын социалдык-маданий ¼н³кт³р³³ 
б¼л³м³н³н; Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин; Кыргыз 
Республикасынын Билим бер³³ министрлигинин; Кыргыз Республика-
сынын Эмгек жана социалдык жактан коргоо министрлигинин; Кыргыз 
Республикасынын £км¼т³н¼ караштуу Архитектура жана курулуш боюнча 
мамлекеттик агенттигинин; Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼ караштуу 
Кыймылсыз м³лкк¼ укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин; 
балдар мекемелеринин туулган жери боюнча жергиликт³³ ¼з алдынча 
башкаруу органдарынын.

Коомдук контролдоону к³ч¼т³³ максатында аталган комиссияны 
бал дардын укуктарын коргоо жаатындагы £ЭУлардын ¼к³лд¼р³ менен 
толуктоону сунуштайбыз.

Бул Жобонун 2-главасында бул субсчетту т¼м¼нк³л¼рд³н эсебинен 
топтоо булактары чагылдырылган:

�� тоголок жетим балдарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча 
ин ве стициялык долбоорлорду ишке ашыруу ³ч³н инвестицияларды 
тартуудан;

�� жеке жана юридикалык жактардын, анын ичинде чет ¼лк¼л³к жак-
тардын кайрымдуулук каражаттарынан;

�� Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган кайрымдуу-
лук акцияларын, марафондорду жана башка иш-чараларды ¼тк¼-
р³³н³н жана т³ш³³л¼рд³н эсебинен.

Жобонун 5-главасына ылайык Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼ 
караштуу Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттигинин 
Мамлекеттик турак жай курулуш департаменти субсчетко т³шк¼н каражат-
тар жана чыгымдар ж¼н³нд¼ маалыматтарды жылдын жыйынтыгы боюнча 
отчетто чагылдырат жана аларды Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼ 
жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине берет.

Бирок бул ченемдик укуктук акт иш ж³з³нд¼ ишке ашырылбайт.
Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) 

2011-жылдагы «Жетим балдар ³ч³н жеткиликт³³ турак жай» деген Ата-
йын баяндамасында к¼рс¼т³лг¼нд¼й 2007-жылдан тартып жетим балдар 
категориясынан эрезеге жеткендигине байланыштуу 300д¼н ашык бала 
чыккан, алардын ичинен бири да жеткиликт³³ турак жайга укукту камсыз 
кылуу б¼л³г³нд¼ 2010-жылга чейин «Жа¾ы муун» Балдардын укуктарын 
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ишке ашыруу боюнча мамлекеттик программасы менен камтылган эмес.1. 
Бул жетим балдарды алар мекемени б³т³р³п кеткенден кийин максаттуу 
багытталган социалдык колдоонун жоктугун к¼рс¼т³п турат. 2009-жыл-
дагы баяндамадагы мисалдарды келтирели.

 Мисал

Ош облусу. Б³г³нк³ к³нд¼ жетим балдар ³ч³н атайын эсеп ачыла 
элек, жетим балдар турак жай куруу ³ч³н жер участоктору менен 
камсыз кылынган эмес. Бирок ар жылдык кайрымдуулук акцияларын 
жана марафондорду ¼тк¼р³³ к¼рс¼т³л¼т. Эсептин жоктугу атал-
ган кайрымдуулук акцияларынын алкагында алынган кандайдыр бир 
акча каражаттарынын т³шп¼г¼нд³г³ же алардын башка максатта 
пайдаланылгандыгы тууралуу айтып турат.

Ош шаарынын мэриясы. 2008-жылы бир жетим баланын 
атына эсеп ачылган, ал ушул шаардагы мурдагы батирдин эсебинен 
7 500 АКШ доллары суммасына толтурулган.

Ч³й облусу. Ч³й обладминистрациясынын маалыматы боюнча 
жетим балдар ³ч³н атайын эсептер Сокулук атайын интернатында 
жана Беловодск мектепке чейинки балдар ³й³нд¼ ачылган, бирок бул 
маалымат ырасталган жок.

Жалал-Абад облусу. Майлуу-Суу шаарында турак жай-тири-
чилик комиссиясынын чечими менен тоголок жетим балдар турак 
жай менен камсыз кылынат. Калган райондордо жана шаарларда бул 
маселе жергиликт³³ органдардын м³мк³нч³л³г³н¼ жараша чечилет.

Ысык-К¼л облусу. Облмамадминистрациянын маалыматы 
боюн ча тоголок жетим балдарды колдоо максатында кайрымдуулук 
акцияларын, марафондорду ¼тк¼р³³н³н иш-чаралар планы т³з³л¼т.

Нарын облусу. Обладминистрациянын маалыматы боюнча 
райондук администрациялардын арасында т³ш³нд³р³³ иштери 
ж³рг³з³л¼т, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу финан-
сылык каражаттарды тартуу ³ч³н эсеп ачылган жана макала 
даярдалган.

Келтирилген мисалдардан к¼р³н³п тургандай, республиканын т³рд³³ 
облустарында жетим балдар ³ч³н атайын эсеп ачуу жана турак жайды 
каржылоо каражаттарын тартуу боюнча иштер факт ж³з³нд¼ 2009-жыл-
дан тартып башталган. 2004-жылдан (документ кабыл алынган дата) 

1 Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын (Омбудсменинин) «Жетим балдар 
³ч³н жеткиликт³³ турак жай» деген атайын баяндамасы. – Бишкек, 2011. – 19-б.
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2009-жылга чейинки аралыкта бул багытта кандайдыр бир ж³рг³з³лг¼н 
иштер тууралуу айтылган эмес.

2005-жылы мамлекеттик жана муниципалдык каражаттардын эсе-
бинен батирлерди куруу жалпы турак жай курулушунун болжол менен 
5%ын, 2010-жылы – 2,7%ды т³зг¼н. Бирок жетим балдарга бир да батир 
берилген эмес.

 Мисал

К¼т¼р³л³п жаткан маселенин актуалдуулугунун к¼р³н³кт³³ 
далили болуп Красноречкадагы жетим балдар ³ч³н мектеп-интерна-
тынын б³т³р³³ч³с³ Игорь Беляевдин мисалы саналат. Игорь – жетим 
бала. Ал ¼з³н³н ата-энесин ¼м³р³ к¼рг¼н эмес. Бир жашында Бишкек 
балдар ³й³н¼ келген, андан кийин аны Беловодскидеги мектепке 
чейинки балдар ³й³н¼, кийин Военно-Антоновка, Сокулук, Ч³й интер-
наттарына которушкан, с³йл¼¼ речинде дефекти болгондуктан 
12 жашынан тартып Красноречкадагы к¼м¼кч³ мектеп-интерна-
тынын тарбиялануучусу болуп калган.

«Мен интернатта окуп ж³рг¼нд¼ эле, б³тк¼нд¼н кийин мен кайда 
жашап, кайда иштейм деп ойлончумун, – дейт Игорь. – Бизди 17 жа-
шыбызда эле «эркиндикке» чыгарышат эмеспи. Интернат Канттагы 
¹25 кесиптик лицейинде шыбакчы-малярга гана окууга жиберет. 
Бирок к¼пч³л³кт¼р бул адистикти алышып, андан кийин жумушка 
орношо алышпайт, жумуш тапкан к³нд¼ да эмгек акысы ижарага 
алган батирине т¼л¼¼г¼ жетпейт. Айла кеткенде мурдагы жетим 
балдар уурулукка барат же денесин сатат. Мен ак ниет менен эм-
гектенип акча тапкым келет».

Бул жаш бала ар кайсы министрликтерде жана ведомстволор-
до учу-кыйры жок тентиреп ж³рг¼нд¼н кийин бардык жерден ага 
мыйзамда каралган турак жайды бер³³ м³мк³н эместиги ж¼н³нд¼ 
бирдей жооп алган.

«Колдонуудагы турак жай мыйзамына ылайык турак жайга мук-
таж жарандарды эсепке алуу жана камсыз кылуу иштеген жери же 
жашаган (катталган) жери боюнча райондук администрациялар-
дагы кезект³³л³к тизмесине ылайык ж³рг³з³л¼т, – деп жооп берди 
борбордук муниципалитеттин вице-мэри Б.Д³йш¼мбиев. – Беляев 
Бишкекте жашабагандыктан, анын ички иштер органдарында ту-
руктуу каттоосу болбогондуктан жана ал турак жай шарттарын 
жакшыртууга муктаж болгондордун каттоосунда жок болгонду-
гунун айынан борбор шаардын мэриясы ага батир бере албайт». Ал 
эми Ысык-Ата социалдык коргоо башкармалыгы алар «Красноречка 



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык42

I  б ¼ л ³ м

айылдык округуна суроо-талап ж¼н¼т³п, паспортто к¼рс¼т³лг¼н да-
рек боюнча жаран Беляев жашабагандыгы тууралуу жооп алышкан. 
Красноречкадагы мектеп-интернатынан ал 2005-2010-жылдары бул 
мекемеде окугандыгы, аны б³тк¼нд¼н кийин Бишкекке кеткендиги 
тууралуу маалымкат келген. Ал Ысык-Ата районунун аймагында 
жашабагандыктан, ага материалдык жардам к¼рс¼т¼ албайбыз» 
деп жооп берген.

Социалдык ¼н³г³³ министринин орун басары Г.Дербишевага жана 
²й-б³л¼г¼ жана балдарга социалдык кызмат к¼рс¼т³³н³ ¼н³кт³р³³ 
боюнча башкармалыгынын жетекчиси Е.Хорошманга к¼п ирет кай-
рылуулардан кийин, мага Ысык-Ата районунан участок б¼л³п бер³³г¼ 
с¼з беришти. Бирок чиновниктер мен кайсы акчама ³й салаарымды 
ойлонушкан эмес, андан дагы участок борбордон алыс жайгашкан»1 
дейт Игорь.

Мисалга алсак, Россия Федерациясында камкордукка алуу система-
сынын б³т³р³³ч³л¼р³н¼ турак жай кезексиз берилет. Ар бир региондо 
жетим балдардын турак жайга укугун ж¼нг¼ салуучу ченемдик укуктук 
актылар бар. Мында турак жайлар социалдык жалдоо келишими боюнча 
жаш адамдарга берилет. Казакстан Республикасынын ар бир облусунда 
жетим балдар мекемени аяктагандан кийин аларга турак жай берилет. 
Алматы шаарында Камкордукка алуу системасынын б³т³р³³ч³л¼р³ ³ч³н 
к¼н³кт³р³³ борбору курулган, анда Жаштык ³й³ жана Жаштар ³й³ бар. 
Жаштык ³й³нд¼ 2 жыл бою жаш адамдар – камкордукка алуу системасы-
нын б³т³р³³ч³л¼р³ жашайт, андан кийин алар Жаштар ³й³н¼ которулат, 
ал жерде да 2 жыл жашайт.

Кыргызстан тууралуу айта кетсек, камкордукка алуу системасынын 
б³т³р³³ч³л¼р³ ³ч³н турак жай маселесин убактылуу чеч³³ боюнча о¾ 
мисал болуп бул категориядагы жаш адамдар ³ч³н социалдык мейманкана 
саналат. Азыркы учурда Бишкек шаарынын алдындагы Багуусуз калган 
балдарды реабилитациялоо борборунда ушундай мейманкана курулуп 
жатат, ал «Rotary club of Bishkek» уюму тарабынан каржыланууда.

Албетте, бул азыркы учурда 104 мамлекеттик жана менчик балдар 
³й³нд¼ 20 ми¾дей бала бар экендигин жана жыл сайын 500д¼н ашык 
жаш адам мекемени б³т³р¼¼р³н эске алганда, ¼лк¼д¼ камкордукка алуу 
системасынын б³т³р³³ч³л¼р³н³н бардык топтолгон турак жай маселе-
лерин чечпейт.

1 Мамбеталиева А., Ходыкина А. Айласы кеткендер. – 2012-жылдын 27-январын-
дагы «Вечерний Бишкек» гезити.
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Ошентип, жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз кал-
ган балдарды турак жай менен камсыз кылуу азыркы убакта ¼т¼ курч 
проблемалардын бири болуп саналат. Камкордукка алуу системасынын 
б³т³р³³ч³л¼р³, эреже катары, мекемени б³тк¼нд¼н кийин ¼з алдынча 
тиричилик кылууга жетишт³³ де¾гээлде даяр эмес болгон фактыны эске 
алганда, алардын абалы туруктуу жашаган жери болбогондуктан кыйла 
татаалдашат. £з кезегинде турак жайдын жок болушу жаш адамдарга ту-
руктуу каттоого турууга м³мк³нд³к бербейт, бул айрым социалдык укук-
тарды ишке ашырбайт, селсаяктыкка алып келет, укук бузууларды жасоого 
т³ртк³ болот.

Сунуштар

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼

1. Жетим балдар мекемени аяктагандан кийин аларга турак жай бер³³н³н, 
ошондой эле балдарды турак жай менен камсыз кылуу боюнча ведом-
стволор аралык координациялоонун так механизмин иштеп чыгуу.

2. Жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды 
резиденциалдык мекемелерге жана асыранды ³й-б³л¼л¼рг¼ ж¼н¼т³³д¼ 
алардын м³лкт³к укуктарынын сакталышын, ошондой эле мекемени 
аяктагандан кийин аларга кезексиз т³рд¼ турак жай бер³³ аркылуу 
контролдоону к³ч¼т³³.

Кыргыз Республикасынын Социалдык ¼н³г³³ министрлигине

1. Камкордукка алуу жана к¼з¼м¼лд³к кылуу органдары тарабынан кам-
кордукка алуу системасынын б³т³р³³ч³л¼р³н эсепке алуунун, ошон-
дой эле аларды социалдык коштоп ж³р³³н³н так механизмин ишке 
киргиз³³.

2. Жетим балдар ³ч³н атайын эсептерди ачуу жана аларды турак жай 
менен камсыз кылуу ³ч³н зарыл каражаттарды тартуу боюнча жерги-
ликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдарынын жана тиешел³³ мамлекет-
тик органдардын ишин к³ч¼т³³.

Кыргыз Республикасынын Билим бер³³ жана илим министр-
лигине

 Резиденциалдык мекемедеги ар бир бала ³ч³н ал мекемени аяктагандан 
кийин колдоно ала турган атайын эсеп ачуу.
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К. Сабырова,
«²й-б³л¼ жана ынактык» КФсынын  

директору, ю.и.к., КР £км¼т³н¼ караштуу  
Кыргыз мамлекеттик юридикалык  

академиясынын доценти

²й-б³л¼н³ жана энеликти 
конституциялык-укуктук коргоонун 
кээ бир аспекттери 

«²й-б³л¼ жашоо-турмушту толуктайт, 
³й-б³л¼ бакыт алып келет, бирок ар бир 
³й-б³л¼ ... барыдан мурда мамлекеттик 
мааниге ээ болгон чо¾ иш болуп саналат».

А. С. Макаренко

1948-жылдын 10-декабрында БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан 
кабыл алынган Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 16-беренеси-
нин 3-пунктунда: «²й-б³л¼ коомдун табигый жана негизги уюткусу болуп 
саналат жана коом менен мамлекет тарабынан корголууга укуктуу» деп 
айтылган.

КР Конституциясында ³й-б³л¼, ата болуу, эне болуу, балалык – б³тк³л 
коомдун камкордугуна алынаары жана мыйзам менен артыкчылыктуу 
корголоору белгиленген1. Ошентип балалык, эне болуу жана ата болуу 
атайын корголууга тийиш болгон социалдык маанил³³ баалуулук катары 
таанылган.

«2012-жылды – ³й-б³л¼, тынчтык, ынтымак жана кечиримд³³л³к жылы 
деп жарыялоо ж¼н³нд¼» КР Президентинин 2012-жылдын 26-январындагы 
¹17 ПЖ Жарлыгында айтылгандай: «Мамлекеттин туруктуулугунун жана 
¼н³г³ш³н³н негизги факторлорунун бири болуп ³й-б³л¼ институту сана-
лат. <…> Улууларды урматтоо, аял кишини сыйлоо салттары менен тыгыз 
байланышта ³й-б³л¼ жалпы адамзаттык баалуулуктарды, маданиятты жана 
муундардын тарыхый жолун жолдоону сактоочу болгон жана азыр да ошол 

1 2010-жылдын 27-июнундагы КР Конституциясы, 36-бер.
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бойдон калууда. Кыргызстандын ³й-б³л¼л¼р³нд¼ тынчтык жана ынтымак 
болсо мамлекет ¼н³г¼т, адамдардын бакубаттуулугу жогорулайт»1.

²й-б³л¼н³н социалдык ма¾ызы ал коомдук к¼р³н³ш болуп туруп, 
коом дук жашоо-турмуштун мыйзамдарына толугу менен баш ийгенди-
гинде камтылган. Бул К.Маркстын аныктамасында жакшы айтылган: «Эч 
ким никеге турууга мажбурланбайт, бирок ар ким никеге тургандан ки йин, 
никенин мыйзамына баш ий³³г¼ мажбурланууга тийиш. Нике кыйып жат-
кан адам, нике жаратпайт, аны ойлоп таппайт, ал суучул суунун жана 
салмактын табиятын жана мыйзамдарын аз жаратып, ойлоп тапкандай 
эле. Нике ошондуктан никеге тургандардын ээн баштыгына баш ийиши 
м³мк³н эмес, никеге тургандын ээн баштыгы никенин ма¾ызына баш 
ийиши керек»2.

²й-б³л¼г¼ социалдык зарылдык чынында эле к¼р³н³п турат, ал жок 
болуп кетсе адамзаттын болушу коркунуч алдында болот, башкача айт-
канда Ф.Адлер айткандай: «²й-б³л¼ – бул миниатюрадагы коом, б³т³нд¼й 
чо¾ адамзаттык коомдун коопсуздугу анын б³т³нд³г³н¼ жараша болот»3.

Ушуга байланыштуу ³й-б³л¼н³н негизги функцияларынын ма¾ызын 
жоготпой турган коомдук маанисине к¼¾³л бурса болот, аларга салттуу 
т³рд¼ т¼м¼нк³л¼р кирет: репродуктивд³³ (балдардын т¼р¼л³ш³ жана 
жашоо-турмушту сактоо); экономикалык (адамдардын к³н³мд³к элемен-
тардык керект¼¼л¼р³н канааттандыруу ³ч³н белгиленген бир материалдык 
база т³з³³ жана колдоо), социалдык-маданий жана тарбия бер³³ч³ 
(топтолгон социалдык тажрыйбаны жана маданиятты муундан муунга 
¼тк¼р³п бер³³, анын ичинде балдарды социалдаштыруу).

Репродуктивд³³ укуктардын концепциясы адам укуктарына арналган 
бир катар эл аралык укуктук документтер менен декларацияланган, аларга 
1948-жылдын 10-декабрындагы Адам укуктарынын жалпы декларациясы, 
1966-жылдын 16-декабрындагы Экономикалык, социалдык жана маданий 
укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пакт, 1979-жылдын 18-декабрындагы БУУнун 
Аялдарга карата бардык т³рд¼г³ басмырлоону жоюу ж¼н³нд¼ конвенция-
сы, 1989-жылдын 20-ноябрындагы БУУнун Баланын укуктары ж¼н³нд¼ 
конвенциясы кирет.

1 Биздин к¼з карашыбыз боюнча биздин республикадагы майрамдардын катарына 
²й-б³л¼ к³н³н киргиз³³ керек. Россияда 1998-жылдан тартып жыл сайын 8-июл-
да ²й-б³л¼, с³й³³ жана ынактык к³н³ белгиленет; бул майрам дагы 15 мамлекетте 
белгиленет. Жыл сайын 15-майда Эл аралык ³й-б³л¼ к³н³ белгиленет. Бул май-
рамдар бизге ³й-б³л¼н³н мааниси жана ролу, салттуу ³й-б³л¼л³к баалуулуктарды 
сактоо жана популяризациялоо ж¼н³нд¼ эскертип турат.

2 Ковалев С. В. Азыркы ³й-б³л¼н³н психологиясы: «²й-б³л¼л³к турмуштун этикасы 
жана психологиясы» курсуна маалыматтык-усулдук материалдар. – М., 1988, – 4-б.

3 Ошол эле жерде.
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Репродуктивд³³ укуктарды андан ары ¼н³кт³р³³ калк жана ¼н³кт³р³³ 
боюнча ³ч эл аралык конференциянын (Бухарес, 1974, Мехико, 1985, Каир, 
1995) жана Аялдардын абалы боюнча д³йн¼л³к конференциянын (Пекин, 
1995) жыйынды документтеринде орун алган. Бул конференциялардын 
иш-аракеттер программалары репродуктивд³³ укуктар адам укуктары 
боюн ча улуттук жана эл аралык юридикалык документтерде таанылган 
адам укуктарынын ажырагыс б¼л³г³ болуп саналаарын алгачкы жолу 
аныктаган.

Адамдын репродуктивд³³ укугу КР Конституциясында бекитилген: 
жашоо укугуна (21-бер.); ден соолукту коргоого укукка (47-бер.); жеке 
кол тийбестикке укукка (24-бер.); жеке турмушунун кол тийбестигине, 
ар-намысынын корголушуна укукка (29-бер.); ³й-б³л¼н³, ата болууну, эне 
болууну жана балалыкты коргоо укугуна (36-бер.) т³зд¼н-т³з тиешеси бар.

Репродуктивд³³ укуктар жаатындагы укуктук мамилелерди ж¼нг¼ са-
луу принциптери «Жарандардын репродуктивд³³ укуктары жана аларды 
ишке ашыруунун кепилдиктери ж¼н³нд¼» 2007-жылдын 10-августундагы 
¹147 КР Мыйзамында камтылган, ал репродукция жаатында мазмуну 
жана юридикалык к³ч³ боюнча кыйла маанил³³ документ болуп саналат, 
жарандардын репродуктивд³³ укуктары жаатындагы коомдук мамилелерди 
ж¼нг¼ салат, мамлекеттин кепилдиктерин ишке ашыруу боюнча аларды 
аныктайт жана жарандардын, мамлекеттин, уюмдардын репродуктивд³³ 
ден соолукту коргоого кызыкдар жана жоопкерчиликт³³ мамилесин 
к³ч¼т³³г¼ багытталган.

Репродуктивд³³ ден соолук – бул ж¼н гана оорулардын же репро-
дуктивд³³ системанын, анын функцияларынын жана процесстеринин 
кеселдеринин жоктугу эмес, толук дене бой, акыл-эс жана социалдык 
бакубаттык абалы, ал эми репродуктивд³³ ден соолукту коргоо – бул 
репродуктивд³³ ден соолукту сактоого жана чы¾доого багытталган ме-
тоддор менен кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н айкалышы, алар адамдарга качан 
жана канча балалуу болуу ж¼н³нд¼ чечимди эркин жана жоопкерчиликт³³ 
кабыл алууга м³мк³нд³к берет1.

Тилекке каршы, Кыргызстанда жакшы репродуктивд³³ ден соолукка 
т¼м¼нк³л¼рг¼ байланыштуу бир аз аялдар гана ээ болууда:

�� репродуктивд³³ ден соолук жаатында талаптардын тиешел³³ эмес-
тиги, маалыматтардын сапатсыздыгы же жеткиликсиздиги;

1 Калк жана ¼н³кт³р³³ боюнча эл аралык конференция (Каир, 1994-ж.) Иш-ара-
кеттер программасын кабыл алган, анда репродуктивд³³ ден соолук концепция-
сы баяндалган. Анда биринчи жолу репродуктивд³³ укуктардын аныктамасы 
берилген, ошондой эле калк жаатында саясаттын максаттары жана милдеттери 
белгиленген.
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�� репродуктивд³³ ден соолук жаатында сапаттык кызмат к¼рс¼т³³л¼рг¼ 
жана тейл¼¼г¼ жет³³н³н м³мк³н эместиги;
�� кооптуу формадагы сексуалдык ж³р³м-турумдун жана жыныстык 

жол менен берил³³ч³ инфекциялардын жайылышы;
�� к¼пт¼г¼н кыздардын жана аялдардын жашоо-турмушунда алдында 

турган тандоонун чектелгендиги.
Репродуктивд³³ курактагы аялдардын ден соолугу начар. Бул т¼м¼нк³ 

жашоо де¾гээли, тиричиликтин жайланышпагандыгына алып кел³³ч³ 
ички жана тышкы миграция, калктын жалпы ден соолугунун т¼м¼нк³ 
де¾ гээли, биздин жарандардын туура тамактануу, сергек жашоо м³н¼з³ 
ж¼н³нд¼ маалымдалбагандыгы менен байланышта. Айыл жергесинде 
жашаган биздин аялдардын арасында бир т³рд¼г³ эле тамак-аш иче бер-
гендиктен, тамактан кийин дароо эле чай ичкендиктен, м¼м¼л¼рд³, жа-
шылчаларды, с³т азыктарын, балыкты ж.б. аз жегендиктен анемия оорусу 
жайылган. Андан дагы Кыргызстан жогорку коркунучта йод жетишпеген 
абалда турган зонага кирет, ал башка факторлор менен катар жа¾ы т¼р¼л-
г¼нд¼рд³н тубаса аномалиясына алып келет.

Аял киши боюна б³т³п калганга чейин ¼з³н³н организмин чы¾дап, 
тек шер³³д¼н ¼т³п жана зарыл болсо дарыланышы керек. Бул жерде да 
биздин менталитет байкалат. К¼пч³л³к аялдар ¼зд¼р³н экинчи орунга 
коюп, алар биринчи кезекте жубайынын, балдарынын, тууган-туушканда-
рынын курсагын тойгузуп, тамак калса, анан ¼зд¼р³ жейт. Андан тышкары, 
экономикалык фактор да мааниге ээ: ар бир эле аялдын боюна б³тк¼нг¼ 
чейин доктурга кел³³г¼ финансылык м³мк³нч³л³г³ жок, жыйынтыгында 
кош бойлуу аялдын кошумча оорулары козголот, ал балага да, энеге да 
коркунуч туудурат. Кээде аял врачтын ке¾ештерин тоотпой коет. Бардык 
аталган факторлор т¼р¼тк¼ таасир этет, натыйжада дени сак эмес балдар 
т¼р¼л¼т, бул кээде баланын ¼л³м³н¼ алып келет, аялдын ¼з³ ³ч³н т¼р¼¼ 
процесси татаалдашат1. Бул цифралар менен да ырасталат: бир ооруган 
аялдын реанимациялык иш-чараларына чыгымдар к¼п учурда эки-³ч 
б¼л³мг¼ кеткен чыгымдардан да ашып кетет.

Аялдардын ден соолугунун дагы бир маанил³³ проблемасы болуп 
жы ныстык жол менен берил³³ч³ инфекциялар (ЖЖБИ) саналат, ага тез 
ылдамдыкта жайылган ВИЧ/СПИД оорусу кирет.

Кыргызстандын аймагында жыныстык жол менен берил³³ч³, кый-
ла к¼п катталган инфекция болуп сифилис саналат. 1993-1997-жылдар 
ичинде аялдар арасында сифилис менен ооруу 93т¼н (100 ми¾ калкка 
4,0) 3 721ге чейин (100 ми¾ калкка 156,3) ¼ск¼н. 2010-жылы сифилис 

1 Т¼р¼т – бул ¼т¼ оор процесс, кыргыздарда «Бир т¼р¼т аял ³ч³н ¼л³мг¼ барабар»; 
«Аялдын бир ажалы т¼р¼тт¼н» деген макалдар бекеринен айтылбаса керек. 
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менен ооруу де¾гээли 100 ми¾ калкка 22,3т³ т³зг¼н, 2011-жылдын 6 ай 
ичинде 100 ми¾ калкка 7,91. 2006-жылга салыштырмалуу аялдар арасында 
сифилис менен ооругандык азайып бараткандыгы байкалууда – 2,1 эсеге 
жана эркектер арасында 100 ми¾ калкка 1,9 эсеге2.

1996-жылга чейин Кыргызстан ВИЧ-инфекция менен аз де¾гээлде 
ооруган ¼лк¼л¼рг¼ кирген, жыл сайын жылына 5тен 20га чейин ооруган 
учурлар аныкталган. Бирок 2007-жылы ВИЧ-инфекция менен ооругандык-
тын 388 учуру катталган. 2010-жылы – ВИЧ-инфекция менен ооругандык 
3 232. 2011-жылдын 1-октябрына карата ВИЧ-инфекция жуктуруп алуунун 
3 743 учуру катталган.3.

2010-жылы ВИЧ-инфекция жуктуруп алган 554 адам аныкталган, 
алардын ичинен 120сына СПИД диагнозу коюлган, анын ичинде Ч³й 
облусунда – 200 адам, Ош облусунда – 102 адам, Бишкек шаарында – 91, 
Ош шаарында – 76, Жалал-Абад облусунда – 61, Ысык-К¼л облусунда – 8, 
Нарын облусунда – 6, Талас жана Баткен облустарында 5 адамдан. Акыр-
кы жылдары жыныстык жол менен берил³³ч³ инфекцияларды жуктуруу 
(жалпы аныкталган адамдардын 33,2%ы), ошондой эле энеден балага ВИЧ 
жуктуруу (3,6%ы) де¾гээли ¼с³³д¼4.

ЖЖБИ аялдардын да, эркектердин да жыныстык органдарында ¼н¼к¼т 
болуп калган сезгент³³ч³ процесстерди жаратат, бул к¼пч³л³к учурларда 
тукумсуздукка алып келет. ЖЖБИни жуктуруп алуу эркектерге караганда 
аялдар ³ч³н кыйла олуттуу. Мындай оорулар т¼р¼тт³ оордотот, инфекция 
жуктурат жана т³й³лд³кт¼ тубаса инфекция пайда кылат, жатындан тыш-
кары бойго б³т³³г¼, бойдон т³ш³п калуусуна жана ¼л³³ т¼р¼¼г¼, ошондой 
эле тукумсуздукка алып келет.

Б³г³нк³ к³нд¼ бойдон алдыруу олуттуу проблема болуп саналат. £н³к-
к¼н ¼лк¼л¼рд¼ кош бойлуулукту жасалма жол менен токтотууга эмес, 
боюна б³т³п калуунун алдын алууга, контрацепцияларга барышаарын 
бел гилей кет³³ зарыл. Аялдардын болжол менен 80%ы контрацептив 
колдонгон Европа ¼лк¼л¼р³нд¼ КМШ ¼лк¼л¼р³н¼ караганда баланын 
т¼р¼л³ш³ жогору. Мисалы, сексуалдык билим бер³³ мектеп программасы-
на киргизилген, ал эми презервативдер ¼сп³р³мд¼рг¼ акысыз таратылган 

1 КР Улуттук статистика комитети. – Бишкек, 2011-ж. http://www.med.kg сайтынан 
окуса болот.

2 Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери. Гендердик-б¼л³шт³р³лг¼н 
статистика жыйнагы. КР Улуттук статистика комитети. – Бишкек, 2011. – 67-б.

3 КР Улуттук статистика комитети. – Бишкек, 2011-ж. http://www.med.kg сайтынан 
окуса болот.

4 Кыргыз Республикасынын аялдары жана эркектери. Гендердик-б¼л³шт³р³лг¼н 
статистика жыйнагы. КР Улуттук статистика комитети.– Бишкек, 2011. – 37-б.
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(башкача айтканда, эрте куракта жыныстык турмуш т³з³³г¼ тыюу жок) 
Швецияда ¼сп³р³мд¼рд³н боюнан алдыруусу дээрлик жок. Жалпысынан 
да боюнан алдыруу де¾гээли д³йн¼д¼ ¼т¼ т¼м¼н (боюнан алдыруу расмий 
т³рд¼ тыюу салынган ¼лк¼л¼рд³ кошо алганда): аялдар да, эркектер да 
¼з³н³н жашоосуна жана ден соолугуна жоопкерчиликт³³ мамиле кылат1.

Биздин ¼лк¼д¼ ¼з³н пландалбаган кош бойлуулуктан сактоону баары 
эле билбейт, ал эми аны кантип токтотуп калуу тууралуу маалыматты баа-
ры, анын ичинде 15 жашка чейинки ¼сп³р³м кыздардан бери билет. Кыр-
гызстанда жыл сайын 12-19 курактагы болжол менен 1,5 ми¾ ¼сп³р³м кыз 
кош бойлуулугун жасалма жол менен токтотот. Расмий катталгандардан 
тышкары мыйзамсыз боюнан алдыруу да бар экендигин эстен чыгарбоо 
керек, алар тез арада ооруканага жаткырууну талап кылган кошумча оору-
лар келип чыккан учурда гана статистикага туш болушат.

Кыргыз Республикасынын мыйзамдары ¼т¼ либералдуулардын бири 
болуп саналат, анткени факт ж³з³нд¼ т³й³лд³кт³н каалаган ¼н³г³³ ста-
диясында кош бойлуулукту жасалма жол менен токтотууну мыйзамдаш-
тырып, жеткиликт³³ кылган. «Жарандардын репродуктивд³³ укуктары 
жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери ж¼н³нд¼» КР Мыйзамынын 
16-беренесине ылайык м¼¼н¼т³ 12 жумадан ашпаган кош бойлуулукту жа-
салма жол менен токтотуу (бойдон алдыруу) операциясы аялдын каалоо-
су боюнча жасалат. Социалдык к¼рс¼тк³чт¼р2 боюнча кош бойлуулукту 
жасалма жол менен токтотуу кош бойлуулук 22 жумага чейинки м¼¼н¼тт¼ 
жубайлардын эк¼¼с³н³н же никеде турбаган аялдын макулдугу менен, ал 
эми медициналык к¼рс¼тк³чт¼р боюнча – кош бойлуулуктун м¼¼н¼т³н¼ 
карабастан ж³рг³з³л¼ берет. Кош бойлуулукту жасалма жол менен токто-

1 Гореликова Д. Высокое разрешение. // Cosmopolitan, 2005-жылдын октябры. – 
187-б.

2 Социалдык к¼рс¼тк³чт¼р болуп т¼м¼нк³л¼р саналат: к³й¼¼с³ I-II топтогу майып 
болсо; аялы кош бойлуу болуп турган учурда к³й¼¼с³ каза болсо; к³й¼¼с³ же аялы 
эркиндигинен ажыратуу жерлеринде болсо; ата-энелик укуктан ажыратуу же 
чект¼¼ ж¼н³нд¼ соттун чечими болсо; аялдын же анын к³й¼¼с³н³н жумушсуздук 
боюнча расмий статусу болсо; аялда качкындын же аргасыз к¼чк¼н адамдын 
расмий статусу болсо; кош бойлуу болуп турган учурда ажырашса; зордуктоонун 
натыйжасында боюна б³тс¼; к³й¼¼с³ жок к¼п балалуу (балдардын саны 3 жана 
андан ашык) болсо; ³й-б³л¼д¼ майып бала бар болсо; материалдык жактан 
камсыз болбосо (киреше ³й-б³л¼н³н 1 м³ч¼с³н¼ расмий белгиленген жашоо 
минимумунан аз табылса). – Социалдык к¼рс¼тк³чт¼р боюнча кош бойлуулукту 
жасалма жол менен токтотуу операциясын ж³рг³з³³ тартиби ж¼н³нд¼ жобо. 
КР Саламаттык сактоо министрлигинин 2009-жылдын 24-августундагы ¹618 
буйругу менен бекитилген. http://www.toktom.kg сайтынан окуса болот.
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тууну ж³рг³з³³н³н шарттары менен тартиби жана кош бойлуулукту жа-
салма жол менен токтотуу ³ч³н медициналык к¼рс¼тк³чт¼рд³н тизмеси1 
Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан, 
ал эми социалдык к¼рс¼тк³чт¼рд³н тизмеси Кыргыз Республикасынын 
£км¼т³ тарабынан аныкталат. «Жарандардын репродуктивд³³ укуктары 
жана аларды ишке ашыруунун кепилдиктери ж¼н³нд¼» КР Мыйзамынын 
16-беренесинин мазмунуна к¼¾³л коюп талдоо ж³рг³зс¼к, мыйзам бою-
нан алдыруу боюнча бардык эле социалдык мамилелерди эмес, алардын 
айрымдарын гана ж¼нг¼ салаары т³ш³н³кт³³ болот. Бул мыйзам менен 
кош бойлуулукту жасалма жол менен токтотуу (бойдон алдыруу) ушундай 
катары мыйзамдаштырылган. Мыйзам чыгаруучу, биринчиден, 22 жумадан 
баштап эмбриондун постулатталган турмушка ж¼нд¼мд³³л³г³н¼ укуктук 
баа бер³³н³ белгилейт. Экинчиден, эне менен келечектеги баланын жа-
шоо-турмушун тандоо зарылдыгы болсо, эненин турмушуна артыкчылык 
берилет.

Албетте бул эркектер менен аялдардын биологиялык айырмачылыкта-
рынын социалдык натыйжаларын т³з¼т³³г¼ багытталган абдан маанил³³ 
укуктук ченем, атап айтканда мыйзамдын ченемдери менен аныкталган 
аялдын «¼з³н³н денесин ¼з³ бил³³» укугун мыйзамдык коргоо. Аны менен 
мыйзам чыгаруучу потенциалдуу же кош бойлуу болуп калган кырдаалда 
аялдын репродуктивд³³ тандоо м³мк³нд³г³н к³н мурун белгилебестен 
эле, белгиленген бир социалдык керект¼¼ катары аялдын репродуктивд³³ 
эркиндигине баа берет.

Аял киши боюнан алдыруу укугун колдоно алган мыйзамда айтылган 
чект¼¼л¼р аял киши ³ч³н боюнан алдыруу жеткиликт³³ болгон шарттар-
ды билдирет. Социалдык жана медициналык к¼рс¼тк³чт¼р боюнча кош 
бойлуулукту токтотуу боюнча медициналык мекемелерге келген аялдар 
амбулатордук жана стационардык де¾гээлде негизги оорусунун клини-
калык к¼рс¼тм¼л¼р³ боюнча акысыз медициналык-санитардык жардам 

1 Кош бойлуулукту токтотууга медициналык к¼рс¼тк³чт¼р ²ДТнын врачы жана 
кош бойлуунун оорусуна (абалына) тиешел³³ болгон адистиктеги врач, меди-
циналык к¼рс¼тк³чт¼р боюнча кош бойлуулукту токтотууга муктаж кош бойлуу 
аял болгон саламаттык сактоо уюмунун врачтары тарабынан белгиленет. Кош 
бойлуунун медициналык к¼рс¼тк³ч³ болсо, ²БТнын врачы кош бойлуулукту 
жасалма жол менен токтотуу м³мк³нд³г³ ж¼н³нд¼ маселени чеч³³ ³ч³н толук 
клиникалык диагноз менен корутунду жана кош бойлуулукту токтотуу боюнча 
комиссияга жолдомо берет. Кара: Медициналык к¼рс¼тк³чт¼р боюнча кош 
бойлуулукту токтотуу ³ч³н оорулардын (абалдын) тизмеси. КР Саламаттык 
сактоо министрлигинин 2009-жылдын 24-августундагы ¹618 буйругу менен 
бекитилген. http://www.toktom.kg сайтынан окуса болот.
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алууга укуктуу жарандардын категориясына киргизилгендигин белгилей 
кет³³ зарыл1. Биздин ¼лк¼д¼ «акысыз боюнан алдыруу» к¼пт¼н бери сейрек 
учуроочу нерсе болуп калгандыгы жашырын сыр эмес. Бойдон алдыруу 
бир катар себептер боюнча мыйзамда каралган жагдайларда тиешел³³ 
тейл¼¼н³н жеткиликт³³л³г³ жогорку талаптарды дайыма эле канааттан-
дыра бербейт, материалдык жактан камсыздалган аялдар квалификациялуу 
медициналык жардам алуу максатында к¼б³нч¼ жекече иштеген врачтарга 
кайрылат. Мындай м³мк³нч³л³г³ жок жана каалоосуз кош бойлуу болуп 
калган к¼пт¼г¼н аялдар коопсуз эмес бойдон алдыруу боюнча тобокелдик 
тобуна кирет. Мындай топко калктын алыскы райондордо жашаган, со-
циалдык аялуу абалда болгон же к³й¼¼г¼ тие элек, ¼сп³р³мд³к курактагы 
жакыр катмары кирет. Бул категориядагы аялдар сексуалдык мажбурлоо-
нун жана зомбулуктун курмандыктары болуп, алардын маалыматка эле 
эмес, ошондой эле репродуктивд³³ ден соолукту коргоо кызматтарына 
да жет³³с³ начар, андан дагы алар кош бойлуулукту жасалма жол менен 
токтотуу ж¼н³нд¼ маселени ¼з убагында эмес чеч³³н³ баштап, башка 
аялдарга салыштырганда, бойдон алдыруунун коопсуз эмес методдоруна 
ишен³³г¼ жана жетишт³³ эмес квалификациялуу медиктерге кайрылууга 
аргасыз болушат.

2005-жылдан тартып Кыргызстанда 15-17 курактагы аялдардын бала 
т¼р¼¼с³н³н туруктуу ¼с³ш³ байкалууда: 2005-жылы – ушул курактагы 
1 000 аялга 4,5 баладан баштап 2010-жылы – 6,0 балага чейин. Ч³й об-
лусунда кыйла жогору к¼рс¼тк³ч байкалган (ушул курактагы 1 000 аялга 
11,4 бала), бул республикалык де¾гээлден дээрлик 3 эсеге жогору. Бул реги-
ондо к¼рс¼тк³чт³н жогору болушу ³й-б³л¼н³ пландоо ж¼н³нд¼ жетишт³³ 
билими жок айыл жаштарынын ичинен ички мигранттардын жапырт 
келиши, ошондой эле ¼сп³р³мд¼р менен жаштар ³ч³н саламаттык сактоо-
нун адекваттуу кызмат к¼рс¼т³³л¼р³н³н жоктугу менен байланышкан2.

Кыргыз Республикасында никеге туруунун минималдык курагы КР 
²й-б³л¼ кодекси менен белгиленген – эркектер ³ч³н да, аялдар ³ч³н да 

1 2011-жылга Кыргыз Республикасынын жарандарын медициналык-санитардык 
жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктер программасы 
боюнча акысыз медициналык-санитардык жардам алууга укугу бар жарандар-
дын категориясынын тизмеси, КР £км¼т³н³н 2011-жылдын 1-июлундагы ¹350 
токтому менен бекитилген. КР £км¼т³н³н 2012-жылдын 12-январындагы ¹28 
токтомунун редакциясында. http://www.toktom.kg сайтынан окуса болот.

2 2010-жылы эненин ¼л³м³ боюнча каза болгон 75 катталган аялдын ичинен 5 аял 
15-19 куракта каза болгон, алардын ичинен 2 аял – Ысык-К¼л облусунда жана 
1 аял – Ош, Талас жана Ч³й облустарында.
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18 жаш1. Ошол себептен улам аялдын 18 жашка чейинки курагы бала т¼р¼¼ 
³ч³н эрте деп аныкталган.

Жаш муундун жашоо стилин жана м³н¼з³н ¼зг¼рт³³ никеге чейин-
ки курактагы (15-17 жаш) аялдардын бала т¼р¼¼с³н³н санын азайтууну 
болжолдогон, бул 2006-жылга чейин республикада байкалган. Бул аялдар 
эрте куракта эне болгондуктан, алардын базалык билим алышы чек-
телип калат.

Акыркы бир нече муундун ичинде коомдун никеге, толук ³й-б³л¼л¼рг¼ 
жана жадагалса ³й-б³л¼л³к бакытка карата мамилесинин ¼зг¼р³ш³ жал-
гыз бой энелердин ¼т¼ к¼б¼й³ш³н¼ алып келди. Жа¾ы т¼р¼лг¼н бал-
дардын болжол менен ³чт¼н бири – катталган никеде турбаган энелердин 
балдары (2010-жылы – 30,9%). Никесиз т¼р¼лг¼н балдардын ичинен 
2010-жылы 55%ы ата-энесинин биргелешкен арызы боюнча катталган 
жана 45%ы – энесинин арызы боюнча гана, бул балдар атасыз ³й-б³л¼д¼ 
тарбияланат. Негизинен 30 жашка чейинки курактагы энелер никесиз 
бала т¼р¼ш¼т (никесиз т¼р¼¼н³н 75%ы)2.

Коомду сексуалдаштыруу жана ¼н¼кт¼шт³к ырайымсыз жана к¼¾³л 
ачуучу сексти жашоо эрежеси катары к¼р³³3, ошондой эле сексуалдык аз-
чылыктардын ¼к³лч³л³кт¼р³н³н кескин к¼б¼й³ш³ ³ч³н к³н¼¼ жалгыз бой 
энелерден мурда, мамлекеттин моюнунда. Журналдардын беттериндеги 
жана телек¼рс¼т³³л¼рд¼г³ порнографиянын болушу, зомбулуктун жана 
ырайымсыздыктын катуу агымы ¼с³п келе жаткан муунга жана жаштарга 
бузуку таасирин тийгизет. Баштан аяк коммерциялашкандык жана кан-

1 Ж³й¼л³³ себептер болгондо никеге турууну каалаган адамдардын жашаган жери 
боюнча жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруунун аткаруучу-теск¼¼ч³ органдары 
бул адамдардын ¼т³н³ч³ боюнча ³й-б³л¼н³ жана балдарды колдоо боюнча 
б¼л³мд¼рд³н комиссиялык корутундусунун негизинде эркектер жана аялдар 
³ч³н нике курагын бир жылдан ашырбастан т¼м¼нд¼т³³г¼ укуктуу (КР ²й-б³л¼ 
кодексинин 14-бер. 2-п. 2011-жылдын 26-июлундагы ¹147 КР Мыйзамынын 
редакциясында). 

2  Мурда жалгыз бой энелер ¼з³н³н социалдык абалынан салттуу т³рд¼ уялышкан, 
азыр болсо алар мындай абалды жашоо эрежеси катары эсептеп, ал турсун «£з³м 
³ч³н т¼р¼д³м!» деп к¼к³р¼г³н чапкылашат. Тиешел³³ т³рд¼, никесиз боюна 
б³т³³ к³н¼¼ (уят кылуучу) катары кабыл алынган бир чектин ордуна, башка бир 
чек келди – ушул сыяктуу «социалдык азчылыктарды» – жалгыз бой энелерди 
мамлекеттин колдоосу. Натыйжада бир нече муундун ичинде инстинктивд³³ 
жакындашуу эрежеси дээрлик туруктуу болуп калды, жалгыз бой эненин культу 
пайда болду окшойт, ал эркектерди жек к¼р³³г¼ жана жадагалса анын жашоодогу 
ролун т³ш³нб¼¼г¼ – «Деги эле ³й-б³л¼д¼ эркек кишинин кереги эмне?» деген 
т³ш³н³кк¼ алып келди.

3  Натыйжада к¼пт¼г¼н бойдок кыздар аялы бар эркектер менен т³рд³³ сексуалдык 
жана м³лкт³к аферага тартылышат.
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дайдыр бир идеологиянын жоктугу ээн баштыктын жана бузукулуктун 
¼рк³нд¼ш³н¼ алып келди, к¼пт¼г¼н ЖМКлар секс жаатындагы «кызмат 
к¼рс¼т³³л¼рд³н» «¼с³п-¼н³г³ш³н¼» жардам бер³³д¼1. Жарнама жайылтуу-
чулардын моралдык жана юридикалык жоопкерчилиги ж¼н³нд¼ маселени 
к¼т¼р³³ зарыл. «Жарнаманын мазмунуна жарнама бер³³ч³ жооп берет» 
деген шилтеме болбогон кеп, анткени «Жарнама ж¼н³нд¼» 1998-жыл-
дын 24-декабрындагы ¹155 КР Мыйзамына ылайык жарнама чыгаруучу 
жана жарнама жайылтуучу жоопкерчилик тартат. Эфирде ушул сыяктуу 
жарнамаларды к¼рс¼т³³г¼ чект¼¼ киргиз³³ (т³нк³ мезгилде к¼рс¼т³³) 
же сексуалдык кызмат к¼рс¼т³³ жарнамасынан акча табуу м³мк³нд³г³н 
чектеп, ЖМКлар ³ч³н жазалоону к³ч¼т³³ керек. Интернет да олуттуу про-
блема болуп саналат, анда позитивд³³ жана прогрессивд³³ нерселер менен 
катар эле терс жактар да бар, ал коомдун моралдык жана адеп-ахлактык 
негизине терс таасир эт³³ менен чагылдырылат.

Кыргызстан XXI кылымга, жогорку технологиялар, билим жана маалы-
мат кылымына эненин жана ымыркайлардын ¼л³м³ боюнча КМШ жана 
Орто Азия ¼лк¼л¼р³н³н арасында лидер болуп кирди. 2010-жылы т³рд³³ 
оорулардан, уулануудан жана жаракат алуудан 3,3 ми¾ жа¾ы т¼р¼лг¼н бала 
к¼з жумду. 2004-жылдан тартып ымыркайлардын ¼л³м³н³н к¼рс¼тк³ч³н³н 
¼с³ш³ ¼лк¼н³н тир³³ т¼р¼¼ критерийине ¼т³ш³ менен байланышта (жана 
тиешел³³ т³рд¼, ымыркайлардын ¼л³м³, ДСУ тарабынан сунушталган), 
мында ЖААК органдарында салмагы аз (500 граммдан баштап) жана тир³³ 
экендигинин кошумча белгилери бар балдардын ¼л³м³н каттоо башталган. 
2005-2007-жылдары бул к¼рс¼тк³чт³н ¼с³ш³ кыйла де¾гээлде ¼лк¼н³н 
тир³³ т¼р¼¼н³н жа¾ы критерийлерине уланма ¼т³ш³ менен байланыш-
кан, анда республиканын дарылоо-алдын алуу уюмдарында бул талаптарга 
ылайык чарчап калган жа¾ы т¼р¼лг¼н балдарды эсепке алуу системасын 
ж¼нг¼ салуу улантылган.

2010-жылы тир³³ т¼р¼лг¼н 100 ми¾ балага энелердин арасында 
¼л³мд³н 51,3 учуру туура келген. Эненин ¼л³м³н³н дээрлик 80%ы айыл 
жергесинде катталат. Акыркы 15 жылдын ичинде биздин ¼лк¼д¼ эненин 
¼л³м³н³н коэффициенти 1,5 эсеге ¼ст³, бул болсо б³тк³л д³йн¼д¼ (Африка 

1 Жалпыга маалымдоо басма каражаттарында сексуалдык м³н¼зд¼г³ макалалар 
жана кулактандыруулар к¼п болгондуктан, б³т³нд¼й ¼лк¼ «эс алып» жаткандай 
сезилет – суроо-талап сунуш жаратат эмеспи. Интернет-сайттарда ойнош изд¼¼ 
максатында таанышуу тууралуу кулактандыруулар толуп жатат (к¼б³нч¼ «жал-
гыздыктан кыйналган» эркектер, аларда никеде турат жана анысын жашырбайт). 
К¼пт¼г¼н телекомпаниялар жылышма саптардагы кулактандыруулардан жана 
ачык сексуалдык кызмат к¼рс¼т³³ жарнамасынан жакшы акча табышат. Кээ бир 
радиокомпаниялардын каражат табуу ³ч³н негизги иши жана м³мк³нч³л³г³ 
болуп таанышуу тууралуу SMS-чаттар саналат.
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¼лк¼л¼р³н¼н тышкары) 2-3 эсеге кыскарган. Мисалга алсак, Ирландияда 
аял ³ч³н эненин ¼л³м коркунучу 48 000ден 1 учурду т³з¼т, б.а. Кыргыз 
Республикасына караганда 35 эсеге т¼м¼н.

Улуттук мыйзамдарга талдоо ж³рг³з³³ ал факт ж³з³нд¼ т³й³лд³кт³н 
каалаган ¼н³г³³ стадиясында кош бойлуулукту жасалма жол менен ток-
тотууну мыйзамдаштырып, жеткиликт³³ кылат деп корутунду жа соого 
м³м к³нд³к берет. Ошол эле убакта медициналык жол-жоболордун жет-
киликт³³л³г³ жана сапаты начар.

Саламаттык сактоо системасы ¼н¼к¼т жетишсиз каржылоону башы-
нан ¼тк¼р³³д¼ жана мындай шарттарда бойдон алдыруу КР Саламаттык 
сактоо министрлиги жана саламаттык сактоо системасынын органдары 
тарабынан саламаттык сактоого каражаттардын кем чыгуусун толтуруу 
³ч³н каналдардын бири катары каралууда.

Албетте, калкка медициналык жардам к¼рс¼т³³н³н сапатына медици-
налык кызматкерлердин кесиптик де¾гээли таасир этет, анын де¾гээли 
дайыма эле жогору боло бербейт. Андан тышкары, саламаттык сактоо 
системасында олуттуу кадрдык кризис байкалууда, анын себеби болуп 
салыштырмалуу т¼м¼н эмгек акы жана айрыкча айыл жергесинде дем 
бер³³н³н жоктугу саналат.

К¼пт¼г¼н дарылоо мекемелеринде материалдык-техникалык база аб-
дан начар. £лк¼д¼г³ ооруканалардын ³чт¼н экиси 25 жыл мурда курулган. 
Имараттардын к¼пч³л³г³ борбордук жылытуу, ысык суу жана канализация 
менен жабдылган эмес. Б³т³нд¼й саламаттык сактоо системасында ква-
лификациялуу медициналык кызматкерлер, ошондой эле дары-дармек 
каражаттары жана медициналык жабдыктар жетишпейт. Эксплуатация-
лануучу медициналык жабдыктардын негизги б¼л³г³ техникалык жактан 
эскирген, о¾доону талап кылат, бул диагноз коюунун жана дарылоонун 
сапатына таасир этет.

Мамлекет калктын репродуктивд³³ ден соолугун коргоо максатында 
медициналык, социалдык, санитардык, гигиеналык маанидеги чараларды 
мыйзамдык ж¼нг¼ салат жана ишке ашырат, б.а. адамдын репродуктивд³³ 
процесстерине дем бер³³ч³ кийлигиш³³л¼рд³ ж³рг³з³³д¼ мамилелерди 
укуктук жактан ж¼нг¼ салат.

Мамлекет демографиялык саясатка карама-каршы келбеген б¼л³г³нд¼ 
гана репродуктивд³³ укуктарды пропагандалоону камсыз кылууга мил-
детт³³ деген фактка к¼¾³л³б³зд³ буралы. Имплементациялоонун багыт-
тарынын бири катары к¼п балалуу, аз камсыз болгон ³й-б³л¼л¼рд³ соци-
алдык колдоону, жаштардын программаларын ишке ашырууну к¼рс¼т³³г¼ 
болот.

Жарандардын репродуктивд³³ укуктарын ишке ашыруу мамлекет та-
раптан колдоого т³зд¼н-т³з жараша болот, анткени баланын т¼р¼л³ш³н¼ 
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жалгыз эле ³й-б³л¼ менен мамлекет эмес, ошондой эле жалпысынан коом 
да кызыкдар. Ошондуктан мамлекеттин негизги милдети болуп каалаган 
жана дени сак баланын т¼р¼л³ш³ ³ч³н жагымдуу социалдык-экономика-
лык шарттарды т³з³³ саналат, алар ¼з³н¼ т¼м¼нк³л¼рд³ камтыйт:

�� айрыкча бала т¼р¼лг¼нд¼ жаш ³й-б³л¼л¼рд³ колдоо боюнча чара-
лардын жана мыйзам актыларынын системасын;
�� медициналык да, социалдык да планда кош бойлуу аялдын ден 

соолугун коргоону, ошондой эле коопсуз энелик ³ч³н шарттарды 
т³з³³н³;
�� жарандарга ¼зд¼р³н³н репродуктивд³³ укуктарын ишке ашырууга 

м³мк³нд³к бер³³ч³ шарттарды т³з³³н³: ³й-б³л¼н³ пландоо жана 
репродукция борборлору, жаштар борборлору, генетикалык кон-
сультациялар, тукумсуздукту дарылоо клиникалары ж.б. сыяктуу 
медициналык кызматтарды уюштурууну, алар бардык жарандарга 
жеткиликт³³ болот;
�� репродуктивд³³ ден соолукту коргоо жана ³й-б³л¼н³ пландоо жаа-

тында калкты жеткиликт³³ жана анык маалымат менен, ошондой 
эле учурдагы контрацепция каражаттарына жет³³н³ камсыз кылуу.

1948-жылдагы Адам укуктарынын жалпы декларациясы жеке тур-
мушка укукту, анын ичинде ³й-б³л¼л³³, укум-тукумдуу (жарандык абалга 
карабастан) болууга укукту, ушул маселелерди чеч³³д¼ ¼з алдынчалыкты, 
саламаттык сактоо органдарын кошо алганда, ¼км¼тт³к органдардын 
кийлигишп¼¼с³н адамдын э¾ негизги укуктарынын бири катары посту-
латтаган. Ошентип к¼м¼кч³ репродуктивд³³ технологиялар адамдын 
репродуктивд³³ укуктарын ишке ашыруу, ага жеке турмушунда тандоо 
эркиндигин камсыз кылуу жолу катары каралышы м³мк³н.

Аялдын ¼з³н³н энелиги тууралуу маселени ¼з³ чеч³³ укугун тааны-
ган ченемдерди т³з³³ адамдын жеке ¼з алдынча башкаруусу ч¼йр¼с³нд¼ 
демократиялык укуктардын айкын к¼р³н³ш³ болуп саналат. Коомдук 
мамилелердин бул ч¼йр¼с³н т³з³³ жана аларды укуктук камсыз кылуу 
негизинен эл аралык уюмдардын иши менен демилге кылынган, алар 
к¼пт¼г¼н ¼лк¼л¼рд¼ саламаттык сактоо, билим бер³³ сыяктуу социалдык 
жыргалчылыктарга жет³³ жыныстардын ортосундагы те¾ укуктуулук жана 
адилетт³³л³к принциптерин бузуу менен ишке ашырылып жаткандыгы-
нан чочулаган.

Жогоруда баяндалгандарга байланыштуу т¼м¼нк³л¼рд³ сунуш кылууну 
максатка ылайык деп эсептейбиз:

Биринчиден, эненин жана ымыркайлардын ¼л³м³н³н жогорку 
к¼рс¼тк³ч³ бар Кыргызстан ³ч³н калктын, биринчи кезекте аялдардын 
репродуктивд³³ ден соолугун коргоо – бул репродуктивд³³ жана демогра-
фиялык потенциалды сактоо. Ошондуктан КР £км¼т³ жарандардын 
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репродуктивд³³ ден соолугун коргоо боюнча ¼лк¼н³н Мамле-
кеттик программасын иштеп чыгып, аны бекитиши керек, ал 
т¼м¼нк³л¼рд³ камтыйт:

�� т¼р¼тт¼н кийинки мезгилде кош бойлууларды жана аялдарды ме-
дициналык тейл¼¼ боюнча маалымат бер³³ жана кызмат к¼рс¼т³³;
�� жа¾ы т¼р¼лг¼н баланы эмчек менен эмиз³³н³ жана багууну камсыз 

кылуу;
�� бойдон алдыруунун, мыйзамдуу, коопсуз бойдон алдыруу боюнча 

кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н жана бойдон алдыруунун натыйжаларын 
дарылоонун алдын алуу;
�� ³й-б³л¼н³ пландоо жана жооптуу ата-энелик боюнча консультация, 

маалымат бер³³ жана кызмат к¼рс¼т³³;
�� жыныстык жол менен берил³³ч³ инфекциялардын, ВИЧ/СПИДдин, 

репродуктивд³³ системанын гинекологиялык жана онкологиялык 
ооруларынын алдын алуу жана дарылоо.

Экинчиден, ички миграциянын ¼с³ш³ жашаган жери боюнча 
катталбаган аялдардын категориясынын пайда болушуна алып 
келет, алар тиешел³³ т³рд¼ медициналык каттоого турушпайт. 
2011-жылга Кыргыз Республикасынын жарандарын медициналык-сани-
тардык жардам менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдиктер 
программасына1 ылайык кош бойлуу аял каттоого тургандыгы бар 
же жок экендигине карабастан акысыз катталууга тийиш; аялдар 
т¼р¼тк¼ т³шк¼нд¼ акысыз медициналык-санитардык жардам алуу 
укугуна ээ; ушундай эле укуктар т¼р¼тт¼н кийин 10 жуманын ичин-
де т¼р¼тт¼н кийинки кошумча оорулар менен т³шк¼н аялдарга да 
берилген; бирок, тилекке каршы, калк бул тууралуу ¼т¼ т¼м¼н де¾гээлде 
маалымдалган.

²ч³нч³д¼н, эркектердин жана аялдардын репродуктивд³³ ден соолугу-
нун керект¼¼л¼р³ к¼л¼м³ жана м³н¼з³ боюнча айырмаланса да, эркектер 
аялдардын репродуктивд³³ ден соолугунда ¼зг¼ч¼ роль ойнойт. 
Бирок к¼пч³л³к эркектер репродуктивд³³ ден соолук жаатында аялдар-
дын керект¼¼л¼р³н жакшы билишпейт жана буга тиешел³³ т³рд¼ к¼¾³л 
бурбайт. Ошондуктан бардык программалар жана кызматтар да репро-
дуктивд³³ ден соолукту сактоо маселелеринде эркектин ролуна 
жана жоопкерчилигине ¼зг¼ч¼ к¼¾³л бурушу керек.

Т¼рт³нч³д¼н, ³й-б³л¼н³ пландоо кызматтары бардыгын кам-
тыган жана жеткиликт³³ маалыматты берип, ар бир адамдын 

1 КР £км¼т³н³н 2011-жылдын 1-июлундагы ¹350 токтому менен бекитилген. 
КР £км¼т³н³н 2012-жылдын 12-январындагы ¹28 токтомунун редакциясында. 
http://www.toktom.kg сайтынан окуса болот.
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репродуктивд³³ ден соолук ч¼йр¼с³нд¼ маалымат алууга жана 
³й-б³л¼н³ пландоо жаатында кызмат к¼рс¼т³³л¼рг¼ жетиши-
не кепилдик бер³³н³ камсыз кылууга тийиш. Бул ар бир адамга 
алардын жеке керект¼¼л¼р³н, ошондой эле ¼з³н³н ³й-б³л¼с³н³н жана 
коомдун керект¼¼л¼р³н эске алуу менен жоопкерчиликт³³ аракеттен³³г¼ 
м³мк³нд³к берет. Аялдын ден соолугун, ¼зг¼ч¼ анын репродуктивд³³ ден 
соолугун коргоо т³г¼йд³ т³зг¼н эркектин да, аялдын да бул ж¼н³нд¼ 
биргелешип кам к¼р³ш³н, бири-бирине жардам бер³³г¼ умтулуусун 
талап кылат.

Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап, биз ченемдик укуктук база-
нын болушу – каралып жаткан проблемаларды чеч³³д¼ болгону алгач-
кы кадам, мыйзамдарды ишке ашыруу механизмдерин бекемд¼¼ жана 
¼рк³нд¼т³³ боюнча тиешел³³ чараларды к¼р³п, ал эми мыйзамдык ак-
тылардын де¾гээлинде – алардын милдетт³³ т³рд¼ аткарылышын камсыз 
кылуу керек деген тыянакка келдик. Эненин, ымыркайлардын жана бал-
дардын ¼л³м³н, бойдон алдыруунун санын азайтуу, жыныстык жол менен 
берил³³ч³ оорулардын де¾гээлин т¼м¼нд¼т³³, улуттун репродуктивд³³ 
ден соолугун чы¾доо алга умтулган экономикалык ¼с³шк¼ жана турук-
туу ¼н³г³³г¼ алып келет, ал адамдын бардык укуктарын ишке ашырууга 
т³ртк³ болот.

Сунуштар

Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке¾ешине

1. К¼п балалуу ³й-б³л¼л¼рг¼ жана жаш ³й-б³л¼л¼рг¼, айрыкча бала т¼-
р¼л г¼нд¼ колдоо к¼рс¼т³³ боюнча мыйзам актыларын иштеп чыгуу 
жана бекит³³.

2. Коомчулуктун к¼¾³л³н ³й-б³л¼ проблемасына буруу ³ч³н Кыргыз Рес-
публикасынын мамлекеттик майрамдарынын катарына ²й-б³л¼ к³н³н 
киргиз³³.

3. ЖМКлардын жана жарнамалык кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н ишин ж¼нг¼ са-
луучу мыйзамга сексуалдык кызмат к¼рс¼т³³ боюнча жарнама бер³³г¼ 
тыюу салууну жана жоопкерчиликке тартууну киргиз³³.

4. Жаштарды жана ¼с³п келе жаткан муунду Интернет-ресурстардагы 
зом булуктан, ырайымсыздыктан жана порнографиядан коргоого 
багыт талган мыйзамдык чаралар системасын иштеп чыгуу.

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼

 Жарандардын репродуктивд³³ ден соолугун коргоо боюнча мамлекет-
тик программаны иштеп чыгуу жана бекит³³.
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ЖЕКЕ (ЖАРАНДЫК) САЯСИЙ  
ЖАНА СОЦИАЛДЫК УКУКТАР

Н. Алымбаев,
юрист, «ALYMBAEV» юридикалык  

фирмасынын директору

Жарандардын шайлоо укугу 
жана 2011-жылдагы Кыргыз 
Республикасынын Президентин 
шайлоо

Президентти шайлоо демократиянын атрибуттарынын бири, анын 
маанил³³ м³н¼зд³³ ¼зг¼ч¼л³г³ болуп саналат. Элдин эгемендиги жана 
анын бийлик бутагы катары ролу шайлоолор аркылуу чагылдырылат, 
алар шайлоо кампанияларына катышуу аркылуу, натыйжада элдин эркин 
билдир³³с³ менен биздин жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашы-
руу формасын билдирет. 1948-жылдын 10-декабрында БУУнун Башкы 
Ассамблеясы тарабынан кабыл алынган Адам укуктарынын жалпы де-
кларациясынын 21-беренесинде белгиленгендей: «Элдин эрки ¼км¼тт³н 
бийлигинин негизи болууга тийиш; бул эрк мезгилд³³ жана бурмаланбаган 
шайлоолордо билдирил³³г¼ тийиш, алар жалпы жана те¾ шайлоо укугу 
аркылуу, жашыруун добуш бер³³ жолу менен же добуш бер³³н³н эркинди-
гин камсыз кылуучу башка ар кандай бирдей маанидеги формалар менен 
ж³рг³з³л³³г¼ тийиш»1.

Жалпы декларацияда баяндалган жарандык жана саясий укуктар 
1966-жылы кабыл алынган жана 1976-жылы к³ч³н¼ кирген Жарандык 
жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пактта такталган жана конкрет-

1 Эл аралык шайлоо стандарттары. Документтердин жыйнагы. – М., 2004. – 41-б.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык 59

Н. Алымбаев

тештирилген. Бул документтин 25-беренесинде ар бир жарандын: «шай-
лоочулардын эркин ой билдир³³л¼р³н камсыз кылган жана жашыруун до-
буш бер³³д¼ жалпы жана те¾д³³ шайлоо укугунун негизинде ж³рг³з³лг¼н 
чыныгы мезгилдик шайлоолордо шайланууга жана шайлоого» укугу 
жарыяланган1.

2010-жылдын 27-июнундагы референдумда (б³тк³л элдик добуш 
бер³³д¼) кабыл алынган КР Конституциясында: «Кыргызстандын эли 
эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бий-
ликтин бирден-бир булагы болуп саналат» (2-бер. 1-п.); «Кыргызстандын 
эли ¼з бийлигин т³зд¼н-т³з шайлоолордо жана референдумдарда ж³з¼г¼ 
ашырат» (2-бер. 2-п.) деп к¼рс¼т³лг¼н.

2011-жылдын 30-октябрында болгон КР Президентин шайлоо к¼р-
с¼т³лг¼н эл аралык жана конституциялык принциптерге канчалык ылайык 
келди, жа¾ы шайлоо мыйзамынын кайсы жоболору ¼з³н актады, кандай 
кемчиликтер аныкталды жана аларды жоюу боюнча кандай сунуштар бар? 
Бул макалада ушул суроолорго жооп бергенге аракет кылалы.

Ченемдик укуктук база

Бул алгачкы президенттик шайлоо болгондугун белгилей кет³³ зарыл, 
ал шайлоо системасын реформалоонун натыйжасында кабыл алынган 
жа¾ы шайлоо мыйзамынын алкагында ¼тк¼р³лг¼н. Жа¾ы ченемдик укук-
тук база ¼з³н¼ т¼м¼нк³л¼рд³ камтыйт, атап айтканда:

�� 2010-жылдагы Конституция;
�� «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республи-

касынын Жогорку Ке¾ешинин депутаттарын шайлоо ж¼н³нд¼» 
2011-жылдын 2-июлундагы ¹68 конституциялык Мыйзамы (мын-
дан ары – Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзам); 
�� «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум ¼тк¼р³³ бо-

юнча шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 30-июнундагы 
¹62 КР Мыйзамы (мындан ары – Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ 
мыйзам);
�� Шайлоо жана референдум ¼тк¼р³³ боюнча борбордук шайлоо 

комиссиясынын (мындан ары – БШК) актылары жана чечимдери.
«Таза Шайлоо» Ассоциациясынын жыйынды отчетунда 2011-жылы 

Президентти шайлоого к¼з карандысыз байкоо ж³рг³з³³н³н жыйынтык-
тары боюнча «шайлоонун алдында кабыл алынган мыйзам жалпысынан 
шайлоону даярдоо сапатына жана техникалык жактан камсыз кылууга 
белгиленген бир т³рд¼ таасир этти. Жа¾ы шайлоо мыйзамын иш ж³з³нд¼ 

1 Эл аралык шайлоо стандарттары. Документтердин жыйнагы. – М., 2004. – 61-б.
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сыноодон ¼тк¼р³³ максималдуу темп менен ж³рг³з³лг¼н. Жа¾ы шайлоо 
мыйзамын кабыл алуу менен шайлоо датасынын, ошондой эле БШКнын 
тиешел³³ мыйзамдык актыларын кабыл алуунун ортосундагы убакыттын 
тардыгына байланыштуу шайлоо процессинин к¼пт¼г¼н катышуучула-
рында аларды толук изилдеп чыгуу ³ч³н м³мк³нч³л³к болгон эмес, бул 
биздин к¼з карашыбызда айрым укук бузуулардын себеби болгон. Ошону 
менен катар жа¾ы мыйзамда камтылган кээ бир механизмдер натыйжалуу 
болгондугун жана к¼пт¼г¼н потенциалдуу укук бузууларга жол бербеген-
дигин белгилей кет³³ керек» деп к¼рс¼т³лг¼н.

Шайлоо комиссияларынын ишинде  
к¼з карандысыздык принциби ж¼н³нд¼ 

Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамдын 12-беренесинин 3-б¼л³г³н¼ ылайык 
шайлоо комиссиялары ¼з ишин к¼з карандысыздык принцибине ылайык 
ж³рг³з¼т. Ушул сыяктуу принцип Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мый-
замдын 3-беренесинин 1-б¼л³г³нд¼ камтылган.

БШК ¼з³н³н б³т³нд¼й иши бою саясий жана коомдук кысымга алын-
гандыгын белгилей кет³³ зарыл. КР Жогорку Ке¾ешинин 2011-жылдын 
30-сентябрындагы пленардык жыйынында КР президенттигине койгон кээ 
бир талапкерлерге карата БШКнын иш-аракеттери ж¼н³нд¼ маселенин 
талкууланышы кыйла ачык мисал болуп саналат1. Бул маселени кароону 
КР Жогорку Ке¾ешинин депутаттары Н.Т³леев жана Турсунбай Бакир уулу 
демилге кылган, алар президенттин кызмат ордуна ¼з³н³н талапкерлигин 
к¼рс¼тк¼н. Депутаттар ¼з³н³н кызматтык абалынан пайдаланып, Шайлоо 
ж¼н³нд¼ мыйзамдын 21-беренесинин 2-б¼л³г³нд¼г³ талаптарды бузган-
дай болуп калды, ага ылайык мамлекеттик кызмат орундарын ээлеген 
талапкерлер ¼зд¼р³н³н кызмат ордунун же кызмат абалдарынын артык-
чылыктарын пайдаланууга укуксуз.

Шайлоо комиссияларынын ишине мамлекеттик органдар, кызмат 
адамдары тарабынан кийлигиш³³г¼ болбой тургандыгы айдан ачык к¼-
р³н³п турат. Мыйзамсыз кийлигиш³³н³н ар бир фактысы боюнча шайлоо 
комиссияларына мыйзамда каралган чараларды к¼р³³н³ жана коомчулук-
ту маалымдоону талап кылуу менен прокуратура органдарына кайрылуу 
сунушталат.

Шайлоо комиссияларынын иши тууралуу

Жа¾ы шайлоо мыйзамы шайлоо комиссияларынын ³ч де¾гээлдик 
системасын белгиледи: Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК), аймактык 

1 КР Жогорку Ке¾ешинин 2011-жылдын 30-сентябрындагы ¹ 1088-V токтому.
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(АШК) жана участкалык шайлоо комиссиясы (УШК). Облустук шайлоо 
комиссиялары АШКны кайталаган звено катары жоюлган.

Шайлоо комиссияларын т³з³³ тартибинин укуктук негизи болуп Шай-
лоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын 19-беренеси жана БШКнын ток-
тому менен бекитилген Шайлоо комиссияларын т³з³³ жана жоюу тартиби 
ж¼н³нд¼ жобо саналат. Шайлоо мезгилинде БШКнын сайтында эмнегедир 
бул документтин эки версиясы жайгаштырылгандыгын белгилей кет³³ 
керек: 2011-жылдын 8-июлундагы ¹7 жана 2011-жылдын 29-июлундагы 
¹68 токтомдордун редакциясында.

Мыйзамга ылайык шайлоо комиссиясынын курамынын жарымы саясий 
партиялардын ¼к³лд¼р³н¼н, экинчи жарымы жергиликт³³ ке¾ештердин 
¼к³лд¼р³н¼н т³з³л¼т. Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзам шайлоо 
комиссияларынын курамына ¼к³лд¼рд³ к¼рс¼т³³ тартибин ж¼нг¼ сал-
байт. Ошондуктан саясий партиялардын жана жергиликт³³ ке¾ештердин 
¼к³лд¼р³н к¼рс¼т³³ партиялардын уставдарына жана БШКнын жогоруда 
к¼рс¼т³лг¼н Жобосуна ылайык ж³рг³з³лг¼н. Коомчулук ³ч³н бул процесс 
ачык-айкын болгон жок. Андан тышкары, кээ бир шайлоо комиссияла-
рынын курамына адамдар капысынан эле кирип калган, алар натыйжада 
¼з³н³н каалоосу боюнча комиссиянын курамынан чыгышкан же комис-
сиянын м³ч¼с³н³н милдеттерин аткаруудан т³рд³³ жолдор менен качы-
шып, чыгып калышкан (бул тууралуу т¼м¼нд¼ кененирээк айтылат).

Шайлоо мезгилинде шайлоо комиссиялары негизинен ачык-айкын 
иштеген. Кезексиз жыйындарга жана график боюнча жыйындарга баруу 
кыйынчылыктарды жараткан. Жыйындар графиги иш процессинде ке-
лип чыккан маселелерге байланыштуу дайыма ¼зг¼р³п турган. Кезексиз 
жыйын дардын датасына жана убактысына к¼п учурда байкоо ж³рг³з³³ 
м³мк³н эмес эле, анткени чоочун адамдарга бул маалымат белгисиз болгон.

Шайлоолорду маалыматтык камсыз кылуу ¼з³н¼ шайлоочуларга 
маа лымдоону жана шайлоо алдында ³г³т ж³рг³з³³н³ камтыйт, алардын 
¼з учурунда болгондугу жана аныктыгы жарандардын баамдаган эркин 
билдир³³с³н¼ жана шайлоолордун ачык-айкындуулугуна жардам бериши 
керек. Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамга ылайык шайлоочуларга маалымдоону 
шайлоо комиссиялары да ишке ашырышы керек, алар жарандарга ¼з 
учурунда жана анык маалымдоо ³ч³н жоопкерчилик тартат. Шайлоо бул 
багытта шайлоо комиссиялары тараптан иштин жетишсиз уюштурулган-
дыгын к¼рс¼тт³.

Салт боюнча шайлоо комиссияларынын ¼зд¼р³н³н жайы болбойт1, 
аларды байланыш, зарыл жабдыктар, транспорт менен камсыз кылуу боюн-

1 Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын 4-беренесинин 3-б¼л³г³нд¼ «бор-
бордук шайлоо комиссиясы ¼з³нч¼ администрациялык имаратта жайгаштыры-
лат» деген жобо капысынан камтылган эмес.
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ча кепилдиктер жок. Шайлоо комиссияларынын материалдык-техникалык 
жабдуу де¾гээли ар т³рд³³ болгон. Бул факторлор шайлоо комиссияларын 
райондук мамлекеттик администрацияларга жана жергиликт³³ ¼з алдынча 
башкаруу органдарына т³зд¼н-т³з к¼з каранды кылып койгондугу шексиз, 
бул алардын ишинин к¼з карандысыздык принцибине ылайык келбейт, 
алардын статусун жана аларга ишенимди жогорулатпайт.

Алсак, УШКнын к¼пч³л³г³ маданият ³йл¼р³н³н, орто мектептердин, 
бала бакчалардын, айыл ¼км¼тт¼р³н³н имараттарында жайгаштырылган. 
Комиссиялар милициянын имараттарында жайгаштырылган фактылар 
бар.

Эгерде УШК мектептин имаратында жайгаштырылса, ал жерде сабак 
¼т³л¼т же мугалимдер б¼лм¼с³ же актовый зал бар. К¼б³нч¼ ушул эле 
мектептин мугалимдери шайлоо комиссияларынын м³ч¼л¼р³ болгон. 
Алар бир эле учурда сабак ¼т³п турушкан, андан дагы окуучулар шайлоо 
стенддеринде жайгаштырылган материалдарды жулуп же алардын бетине 
жазып салыштары м³мк³н эле. Албетте, бул комиссиянын иши ³ч³н бел-
гиленген бир кыйынчылыктарды жараткан.

УШКнын ишине байкоо ж³рг³з³³ процессинде, айрыкча шайлоого 
даярдануу мезгилинде т¼м¼нк³д¼й эреже бузуулар аныкталган: эшиктин 
бетинде комиссия м³ч¼л¼р³н³н ишт¼¼ жана н¼¼м¼т графиги жайгаш-
тырылгандыгына карабастан, жай жумуш мезгилинде жабык болгон; 
комиссия жарым к³н иштеп, эшикти жаап алат же жайды ачык таштап 
кетип калышат. Бул учурлар шайлоочулардын укуктарын т³зд¼н-т³з бу-
зуу болуп саналат, алар ¼зд¼р³н шайлоочулардын тизмесинде текшер³³ 
м³мк³нч³л³г³н¼н ажыратылган.

Жайлар шайлоо ¼тк¼р³³н³ туура уюштурууга ылайык келбеген учурлар 
белгил³³, аларда бир эле эшиктен кирип-чыгып жатышкан1. Бул шайлоо 
к³н³ эшиктен ¼т³³д¼ шайлоочулардын топтолушун жаратып, алардын 
кыжырын кайнатып, уруш т³зг¼н.

К¼пч³л³к УШКлардын шайлоолорго даярдануу мезгилинде телефон 
байланышын камсыз кылуу боюнча начар иштегендиги белгиленген: бай-
ланыш ³зг³лт³кс³з иштеген эмес, номерлер эки-³ч телефонго бир берил-
ген, телефондор «Кыргызтелеком» ААКсына кошулган эмес, телефондук 
аппараттар болгон эмес. Комиссия м³ч¼л¼р³ уюлдук байланышка, ке¾се 
товарларын (кагаз, дептер, папка) сатып алууга, ксерок¼ч³рм¼г¼ ¼зд¼р³н³н 
ч¼нт¼г³н¼н акча чыгарышкан. Бул фактылар УШКны жетишсиз, бирдей 
эмес же ¼з убагында эмес каржылоо ж¼н³нд¼ айтып турат.

1 2011-жылы КР Президентин шайлоого к¼з карандысыз байкоо ж³рг³з³³н³н 
жыйынтыктары боюнча «Таза Шайлоо» Ассоциациясынын жыйынды отчетунан.
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Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамга ылайык УШКнын т¼рага-
сына жана катчысына гана шайлоо ¼тк¼р³³ мезгилинде сый акы т¼л¼н¼т 
(2 500 сом). УШКнын т¼рагасы жана катчысы ³ч³н сый акы ¼з убагында 
т¼л¼н³п берилбеген учурлар белгил³³. УШКнын м³ч¼л¼р³ алар акы-
сыз ишт¼¼г¼ мажбур болгондуктарына даттанышкан. Бул к¼п убакытты 
коротуу менен татаалдашкан, анткени шайлоо мезгили талаада т³ш³м 
жыйноого туура келген.

Мындан ары шайлоо кампанияларынын бюджетинде комиссия м³ч¼-
л¼р³ ³ч³н уюлдук байланышка финансылык каражаттарды, интернетти, 
материалдардын к¼ч³рм¼с³н чыгарууга чыгымдардын ордун толтурууну, 
транспорттук каражаттарды ж.б. кароо зарыл.

Кээ бир УШКлар БШКнын ченемдик, нускамалык жана усулдук акты-
лары жок болгондуктан Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзам жана Шайлоо комис-
сиялары ж¼н³нд¼ мыйзам менен гана жабдылгандыгын белгилей кет³³ 
керек. БШК буга к¼¾³л буруп, АШКны жана УШКны ченемдик жана усулдук 
адабияттар менен ¼з убагында жана жетишт³³ де¾гээлде камсыз кылуу 
боюнча чараларды к¼р³³г¼ тийиш.

Жогоруда к¼рс¼т³лг¼н факторлор шайлоого даярдануу мезгилинде 
белгиленген бир терс таасирин тийгизди жана андан ары шайлоо комис-
сияларынын ишинин сапатына да таасир к¼рс¼тт³.

Кыска м¼¼н¼тт³³ тренингдерди, семинарларды уюштуруу, брошю-
раларды жана башка маалыматтык материалдарды чыгаруу аркылуу 
шай лоо комиссияларынын м³ч¼л¼р³н, резервди, шайлоо процессинин 
башка катышуучуларын (партиялардын м³ч¼л¼р³н жана ¼к³лд¼р³н, та-
лапкерлерди, ЖМКларды, байкоочуларды ж.б.) ³зг³лт³кс³з окутуу зарыл. 
Окутууну ¼тк¼р³³ ³ч³н мыйзамда тыюу салынбаган республикалык бюд-
жеттен, БШКнын атайын фондунан жана башка каржылоо булактарынан 
каражаттарды б¼л³³ керек.

Комиссия курамынын «токтобогондук»  
фактылары тууралуу

Шайлоо комиссия м³ч¼л¼р³ ¼з³н³н каалоосу боюнча арыз бер³³ 
аркылуу анын курамынан ыктыярдуу чыгып кеткен к¼п учурлар менен 
айырмаланды. Бул фактыларга талдоо ж³рг³з³³ чыгуунун негизги себеп-
тери болуп т¼м¼нк³л¼р саналгандыгын к¼рс¼тт³:

�� саясий партиянын ¼к³л³н³н ал комиссия м³ч¼с³ катары кирги-
зилгендиги тууралуу маалымдар болбогондугу: ал комиссиянын 
курамына белгиленген бир саясий партиянын ¼к³л³ катары кирип 
жаткандыгын билген эмес;
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�� комиссия м³ч¼с³н³н ¼з³н³н ишине ак ниетсиз мамиле кылуусу;
�� иштин (милдеттердин) ¼т¼ к¼пт³г³; чо¾ жоопкерчиликт³³л³к; 

комиссия м³ч¼с³ ³ч³н каралган ишти аткаруу ³ч³н убакыттын 
жетишсиздиги;
�� негизги жумушунда иштин к¼пт³г³;
�� адекваттуу материалдык дем бер³³н³н жоктугу (акчалай сыйлоо, 

эмгек акы);
�� шайлоо кампаниясынын т³ш³м жыйноо мезгилине туш болушу;
�� ¼лк¼н³н чегинен сырткары иштеп акча табууга кет³³ зарылдыгы;
�� т³рд³³ ³й-б³л¼л³к жагдайлар;
�� ден соолугу боюнча;
�� мезгилсиз д³йн¼д¼н кайтуу.

Мыйзам боюнча шайлоо комиссиясынын м³ч¼с³ анын курамынан 
чыкканда, анын орду резервден ээленет. Бирок резервде да киши жок 
болуп калган учурлар болот.

АШК/УШКнын м³ч¼л¼р³н³н «токтобогондугун» азайтуу ³ч³н талап-
керликке к¼рс¼т³³ мезгилинде талапкерлерди сапаттуу тандоо ж³рг³з³п, 
комиссия м³ч¼л¼р³н¼ дем бер³³ ыкмаларын карап, м³ч¼л¼рд³н арасында 
ишти бирдей б¼л³шт³р³³ керек.

Саясий партиялар тараптан к¼рс¼т³л³³ч³  
комиссия м³ч¼л¼р³н³н иши тууралуу

Партиялардан чыккан комиссия м³ч¼л¼р³ УШКнын ишинде кыйынчы-
лыктарды жараткан, анткени эреже катары, комиссиянын жыйындарына 
келген эмес. Комиссияларда аларды координаттары болбогон учурлар 
болгон жана алардын ж³рг¼н жерин аныктоо м³мк³н эмес эле. УШКнын 
айрым ¼к³лд¼р³ комиссиянын кээ бир м³ч¼л¼р³н ¼¾³н¼н тааныган эмес, 
анткени алар бири-бирин бир да жолу к¼рг¼н эмес. Кээ бир м³ч¼л¼р 
³йм¼-³й кыдырууну жана офистерде н¼¼м¼т кылууну каалаган эмес.

Саясий партиялардан чыккан комиссия м³ч¼л¼р³н³н сапатсыз ишт¼¼-
с³н³н негизги себептери болуп т¼м¼нк³л¼р саналган:

�� партиялардан чыккан кээ бир комиссия м³ч¼л¼р³н³н т¼м¼н де¾-
гээлде даярдыгы жана кесипк¼йл³г³, шайлоо мезгилинде иш таж-
рыйбасынын жоктугу;
�� саясий партиялардан чыккан УШКнын м³ч¼л¼р³нд¼ алар комис-

сиянын курамына к¼рс¼т³лг¼нд³г³ тууралуу маалыматтын жоктугу;
�� комиссия м³ч¼л¼р³н³н короткон убактысы менен эмгек акысынын 

ылайык келбегендиги (кээде такыр эле акы т¼л¼нб¼г¼нд³г³);
�� партиялык контролдун жана тартиптин, к¼рс¼т³лг¼н м³ч¼л¼рд³н 

партиянын жетект¼¼ч³ органдарынын алдында отчет бер³³ меха-
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низминин жоктугу; партия м³ч¼л¼р³н³н ¼зд¼р³н³н милдеттерине 
формалдуу мамиле кылуусу;
�� партиянын жетекчилигинин партиянын м³ч¼л¼р³ жана тарапкер-

лери менен т¼м¼н де¾гээлде иштеши;
�� партиялардын борбордук башкаруу органдарынын жер-жерлерде 

¼зд¼р³н³н баштапкы уюмдары менен начар иштегендиги.
Ошентип, кээ бир партиялар ¼зд¼р³н³н жоопкерчилигин жана ушул 

иштин зарылдыгын т³ш³нг¼н жок, башкалары ¼зд¼р³н³н ¼к³лд¼р³н тан-
доого жана комиссиялардын курамына к¼рс¼т³³г¼ ак ниетсиз мамиле 
кылды. Ал эми ³ч³нч³л¼р³ иш ж³з³нд¼ шайлоо мыйзамдарынын саама-
лыгын кол донууга даяр эмес болчу.

Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын 22-беренесинин 8 жана 
10-б¼л³кт¼р³н¼ ылайык АШК жана УШК т¼м¼нк³д¼й учурларда жогоруда 
турган шайлоо комиссияларынын чечими боюнча ыйгарым укуктарынын 
м¼¼н¼т³ аяктаганга чейин ¼зд¼р³н³н милдеттерин аткаруудан бошотулат:

�� тиешел³³ шайлоо комиссиясынын к¼рс¼тм¼с³н³н негизинде, 
шайлоо комиссиясынын м³ч¼с³н бекиткен жогору турган шайлоо 
комиссиясынын чечими менен ¼з³н³н милдеттерин жана тапшыр-
маларды системалуу т³рд¼ аткарбагандыгын таануу;
�� милдеттерин жана тапшырмаларды системалуу т³рд¼ аткарбаган-

да – тиешел³³ аймактык же участкалык шайлоо комиссиясынын 
к¼рс¼тм¼с³ боюнча.

Келбегендиги ж¼н³нд¼ УШКнын м³ч¼л¼р³ акт т³зг¼н учурлар иш 
ж³з³нд¼ болгон. Андан кийин УШКнын т¼рагалары кош к¼¾³л м³ч¼л¼рд³ 
комиссиянын курамынан протокол менен чыгарган. Протокол резервден 
жа¾ы м³ч¼л¼рд³ к¼рс¼т³³ ³ч³н тиешел³³ АШКга ж¼н¼т³лг¼н.

Келечекте айтылган к¼р³н³шт¼рд³ болтурбоо ³ч³н партиялар жана 
шайлоо комиссияларынын курамына к¼рс¼т³лг¼н алардын ¼к³лд¼р³ 
³ч³н администрациялык же финансылык жоопкерчиликти кароо зарыл.

Саясий партияларга партиянын баалуулугун жана идеясын те¾ б¼л³ш-
к¼н, комиссиянын калыс м³ч¼с³ катары шайлоо процессине ¼з³н³н 
са лымын кошууга даяр болгон партиянын активд³³ м³ч¼л¼р³н шайлоо 
комиссияларынын м³ч¼л³г³н¼ к¼рс¼т³³н³ сунуштаса болот. Парламен-
таризм маданиятын жана шайлоолорго катышуу маданиятын ¼н³кт³р³п, 
партиялык потенциалды шайлоо ¼тк¼р³³ мезгилинде эле эмес, ошондой 
эле шайлоо аралык мезгилдерде да к³ч¼т³³ керек.

Шайлоочулардын тизмелери жана шайлоочунун 
бузулган укуктарын калыбына келтир³³ тууралуу 

Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамга ылайык добуш бер³³ к³н³ шайлоочулар-
дын тизмесине киргизилген жарандар гана добуш бер³³г¼ укуктуу. Шай-
лоочулардын тизмесин т³з³³, шайлоо аралык мезгилде катталган шайлоо-
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чулар тууралуу маалыматтарды т³з³³ жана тактоо БШКнын милдети болуп 
саналат. Шайлоочулардын тизмеси шайлоочулардын укуктарын ишке 
ашырууга шарттарды т³з³³ жана добуш бер³³ ³ч³н аларга м³мк³нч³л³кт³ 
камсыз кылуу максатында т³з³л¼т.

Курамына УШКнын м³ч¼с³н³н, жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу 
органынын, ¼км¼тт³к эмес уюмдардын бир ¼к³л³ кириши керек бол-
гон мобилд³³ топторду уюштуруу аркылуу ¼лк¼н³н б³тк³л аймагында 
шайлоочулардын тизмесин тактоо боюнча ишти ¼зг¼ч¼ белгилей кет³³ 
зарыл. Чыгымдардын катарына процесстин жетилбеген уюштурулушун, 
жетишсиз каржылоону киргизсе болот. Андан тышкары, бул иш бир аз 
кечиг³³ менен башталган, анын натыйжасында комиссиянын к¼пт¼г¼н 
м³ч¼л¼р³ тиешел³³ т³рд¼ бул жол-жобого даярдана албай калышкан. Акы 
т¼л¼¼ болбогондуктан комиссия м³ч¼л¼р³ шайлоочулардын тизмелерин 
тактоо боюнча ³йм¼-³й кыдырууга к¼¾³л³ келбей катышкан.

Андан ары шайлоо кампанияларынын бюджетинде шайлоочулардын 
тизмелерин тактоо боюнча иштерди ж³рг³з³³г¼ финансылык каражат-
тарды кароо керек.

«Шайлоо дареги» боюнча шайлоочуларды каттоо жол-жобосу шайлоо 
мыйзамынын новелласы болуп калды. Иш ж³з³нд¼ белгиленген бир про-
блемалар аныкталган. Шайлоо дареги боюнча добуш бер³³н³ каалаган 
шайлоочулар каттоо башталган учурдан тартып УШКга ¼зд¼р³н³н арыз-
дарын жана паспортторунун к¼ч³рм¼л¼р³н беришкен. Арыздарды кабыл 
алуу процессинде проблемалар башталган, анткени УШКнын м³ч¼л¼р³ 
шайлоочулардан кошумча документтерди (иштеген, жашаган жеринен 
маалымкат ж.б.) бер³³н³ суранышкан. Комиссия м³ч¼л¼р³ к¼ч³р³³ч³ ап-
паратта тонердин жана ушул максатка финансылык каражаттардын жок-
тугунун айынан паспорттордун к¼ч³рм¼л¼р³н тез арада даярдай алышкан 
эмес. К¼п учурларда жарандардын арыздарында ИНН к¼рс¼т³лг¼н эмес, 
анын негизинде жалпы тизмеден кайталанган шайлоочулар алып салынат. 
Бул кемчиликтер шайлоочулардын нааразылыгын жараткан жана добуш 
бер³³ к³н³нд¼ алардын укуктары бузулган.

Жогоруда баяндалгандарды эске алуу менен БШК т¼м¼нк³л¼рд³ су-
нуштайт:

�� тез арада чеч³³н³ талап кылуучу маселелер боюнча чечимдерди 
¼з убагында кабыл алуу; АШК/УШКнын ченемдик м³н¼зд¼г³ к¼р-
с¼тм¼л¼р³н жазуу ж³з³нд¼ гана таризд¼¼ жана аларга тез арада 
маалымдоо, айрыкча добуш бер³³ к³н³;

�� иштин юридикалык коштолуусунун сапатына к¼¾³л буруу;

�� шайлоо укуктарын ишке ашыруу ³ч³н бардык жарандарга бирдей 
м³мк³нч³л³кт¼рд³ камсыз кылуу;
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�� шайлоо, шайлоочулардын тизмелерин т³з³³ маселелери боюнча 
калк арасында системалуу негизде маалыматтык-т³ш³нд³р³³ ишин 
ж³рг³з³³.

Шайлоочулардын тизмелерин масштабдуу т³рд¼ жа¾ылоо аракети 
к¼р³лг¼нд³г³н таануу керек. Ошону менен катар тигил же бул себептер 
боюн ча тизмеге т³шп¼й калган шайлоочулар ³ч³н мыйзам бузулган 
шайлоо укуктарын калыбына келтир³³ механизмин караган эмес. Факт 
ж³з³нд¼ алар добуш бер³³ укугунан ажыратылган.

Сотко кайрылуу аркылуу шайлоочулардын тизмесине кирбей калган 
жарандардын бузулган укуктарын калыбына келтир³³ механизмин кароо 
сунушталат. Тизмеге кирбей калган жарандар соттун чечиминин негизин-
де добуш бер³³ к³н³ добуш бере алат.

Мыйзамдагы кемчиликтерди жоюу жана иш сапарга тез арада кетиш 
керек болгон шайлоочулар ³ч³н добуш бергенге чейин 10 к³н калганда, 
ошондой эле добуш бер³³ к³н³ – биздин ¼лк¼н³н аймагында добуш бер³³ 
м³мк³нд³г³н бер³³ сунуш кылынат.

Мыйзамдардагы ¼зг¼р³³л¼рг¼ ылайык жайдан сырткары жерде до-
буш бер³³ добуш бер³³ к³н³н¼ чейин бир к³н калганда ж³рг³з³лг¼н, б.а. 
2011-жылдын 29-октябрында. Мыйзам чыгаруучу бул ченемди добуш 
бер³³ к³н³ УШКнын м³ч¼л¼р³н¼ жумуштун оордугун азайтуу максатында 
киргизген. К¼пт¼г¼н шайлоочулар бул м³мк³нч³л³к ж¼н³нд¼ кабардар 
болгон эмес. Шайлоочулардын тизмелерин комиссияга ¼з убагынан 
кечиктирип алып кел³³ да терс роль ойногон. Жайдан тышкары добуш 
бер³³ башталган жана аяктаган убакытта баш аламандык келип чыккан 
(9:00д¼н 18:00г¼ чейин же 8:00д¼н 19:00г¼ чейин). Айрым комиссиялар 
¼з учурунда маркерлер менен камсыз кылынган эмес. УШКнын м³ч¼л¼р³ 
машинада бош орун жок деген шылтоо менен жайдан тышкары добуш 
бер³³н³ байкоочуларсыз ¼тк¼р³³ ³ч³н кеткен учурлар болгон.

Алыскы жана жет³³г¼ оор райондордо жайгашкан жерлерде, алыс-
кы жайыт участкаларында убактылуу жашаган шайлоочулар, калктуу 
конуштардан алыс жайгашкан жерлердеги аскердик б¼л³кт¼рд¼ добуш 
бер³³ к³н³ кызматын ¼т¼г¼н аскер кызматчылары добуш бер³³ ³ч³н 
жайдан тышкары жерлерде добуш берген. Бирок мыйзам чыгаруучу бул 
категориядагы шайлоочулар ³ч³н жайдан тышкары жерде добуш бер³³ 
механизмин киргиз³³ менен жет³³г¼ оор жана алыскы райондор ³ч³н 
убактылуу факторду эске алган эмес, анткени ушундай жерлерде жашаган 
бардык шайлоочуларды бир к³нд³н ичинде кыдырып чыгуу м³мк³н эмес. 
Мындай шайлоочулар ³ч³н м¼¼н¼т³н¼н мурда добуш бер³³ (добуш бер³³ 
к³н³н¼ чейин 9-1 календардык к³н мурда) механизмин киргиз³³н³ кароо 
сунушталат.
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Шайлоо процессинин катышуучуларынын 
жоопкерчилиги тууралуу

Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамдын текстинде т³рд³³ субьекттердин: шайлоо 
комиссияларынын, президенттин кызмат ордуна талапкерлердин, саясий 
партиялардын, мамлекеттик органдардын, жергиликт³³ ¼з алдынча баш-
каруу органдарынын, жалпыга маалымдоо каражаттарынын ж.б. жоопкер-
чилигине тиешел³³ шилтеме жоболор кездешет.

Бул жоболорго талдоо ж³рг³з³³ бир катар проблемаларды аныктады. 
Алардын негизгиси болуп шайлоо мыйзамын бузгандыгы ³ч³н тигил же 
бул адамдарды жоопкерчиликке тартуунун татаалдыгы саналат. Келип 
чыккан проблемаларды чеч³³ ³ч³н т¼м¼нк³л¼р сунушталат:

�� укук бузуунун курамын аныктоо, субьекттин кайсы аракети же ара-
кетсиздиги шайлоо мыйзамын бузуу деп таанылат;
�� жоопкерчиликке тартылышы м³мк³н болгон субьектти аныктоо 

(мисалы, шайлоо комиссиясы, шайлоо комиссиясынын т¼рагасы 
же м³ч¼с³);
�� мыйзамдын текстинде жоопкерчиликтин т³р³н аныктоо жана 

к¼рс¼т³³: администрациялык, кылмыш-жаза, жарандык, финансы-
лык, тартиптик;
�� башка мыйзамдарга тиешел³³ ¼зг¼рт³³л¼рд³ киргиз³³: КР Кылмыш-

жаза кодексине, КР Администрациялык жоопкерчилик ж¼н³нд¼ 
кодексине, КР Граждандык кодексине ж.б.;
�� шайлоо процессинин катышуучулары ³ч³н Колдонмо т³р³нд¼ 

пособие иштеп чыгуу, ал укук бузуу фактыларын далилд¼¼ ³ч³н 
документтерди топтоо жана баа бер³³ тартибин, документтердин-
далилдердин тизмесин, аларды таризд¼¼, алуу, талап кылуу ж.б. 
тартибин аныктайт;
�� окутуучу модулдарды иштеп чыгуу жана шайлоо процессинин ка-

тышуучулары ³ч³н окутуу ¼тк¼р³³.

Кайталоочу жоболорду алып салуу тууралуу

Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамдын жана Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ 
мыйзамдын тексттеринде бири-бирин кайталаган жоболор камтылган. 
Ченемдердин к¼пт³г³н алып салуу ³ч³н т¼м¼нк³ жоболорду алып салуу 
сунушталат:
1) Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамдын 12-беренесинин 2-б¼л³г³н, анткени ал 

Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын 1-беренесин кайталайт;
2) Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамдын 12-беренесинин 3-б¼л³г³н, анткени ал 

Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын 3-беренесинин 1-б¼л³г³н 
кайталайт;
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3) Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын 22-беренесинин 
10-б¼л³г³н³н 10-пунктун, анткени ал ушул эле берененин 10-б¼л³г³н³н 
8-пунктун кайталайт.
Жыйынтыктап жатып 2011-жылы КР Президентин шайлоонун ж³р³-

ш³нд¼ жа¾ы шайлоо мыйзамын колдонуу тажрыйбасы биздин ¼лк¼д¼ 
шайлоо процесси маанил³³ ¼зг¼р³³л¼рд³ башынан ¼тк¼р³п жаткандыгын, 
ал анын ачык-айкындуулугуна жана адилетт³³л³г³н¼ т³ртк³ болоорун 
к¼рс¼тт³ деп айтып кетсе болот. Бул жа¾ы саясий элитаны, лидерлерди, 
саясий ишмерлерди тандоого жана т³з³³г¼ к¼м¼к берет. Андан тышкары, 
шайлоолор калктын саясий жана укуктук маданиятын жогорулатат. Шай-
лоо мезгилинде активд³³ саясий турмушка карапайым жарандар тартылат, 
алар ¼зд¼р³н³н маанил³³л³г³н, мамлекеттик бийликке жана кызмат адам-
дарына таасир эт³³н³ сезе баштады. Ошондуктан 2011-жылы ¼тк¼р³лг¼н 
КР Президентин шайлоо бизге колдонуудагы шайлоо мыйзамдарына 
калыс баа бер³³г¼ жана аны андан ары ¼н³кт³р³³ ³ч³н зарыл сабак алуу-
га м³мк³нд³к бергендиги маанил³³. Шайлоонун ж³р³ш³нд¼ жана андан 
кийин келип чыккан маселелер жана проблемалуу жагдайлар ченемдик 
укуктук актыларда кемчиликтерди аныктоого м³мк³нд³к берип, улуттук 
мыйзамга зарыл т³з¼т³³л¼рд³ киргиз³³г¼ м³мк³нч³л³к берди.

Сунуштар

Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке¾ешине

1. Шайлоо кампаниясынын бюджетинде шайлоочулардын тизмесин так-
тоо боюнча иштерди ж³рг³з³³г¼ жетишт³³ финансылык каражаттарды 
кароо.

2. £з³н³н милдеттерин жана тапшырмаларды системалуу т³рд¼ аткар-
багандыгы ³ч³н саясий партиялар жана шайлоо комиссияларынын 
ку рамына к¼рс¼т³лг¼н алардын ¼к³лд¼р³ ³ч³н администрациялык же 
финансылык жоопкерчиликти белгил¼¼ м³мк³нд³г³н кароо.

3. Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамга толуктоолорду киргиз³³, алар биздин 
¼л к¼н³н аймагы боюнча иш сапарга шашылыш кетип жаткан шайлоо-
чуларга добуш бер³³г¼ чейин 10 к³н мурда, ошондой эле добуш бер³³ 
к³н³ добуш бер³³г¼ м³мк³нд³к берет.

4. Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамга толуктоолорду киргиз³³, алар жет³³г¼ оор 
жана алыскы райондордо жашаган шайлоочуларга м¼¼н¼т³н¼н мурда 
добуш бер³³ (добуш бер³³ к³н³н¼ чейин 9-1 календардык к³н мурда) 
м³мк³нд³г³н берет.

5. Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамга толуктоолорду киргиз³³, алар шайлоо 
мый замдарын бузгандыгы ³ч³н к³н¼¼л³³ адамдардын жоопкерчилигин 
конкреттештирет жана к³ч¼т¼т.
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6. Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамдын текстинен т¼м¼нк³ жоболорду алып 
салуу:
�� Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамдын 12-беренесинин 2-б¼л³г³н, анткени 

ал Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын 1-беренесин кай-
талайт;
�� Шайлоо ж¼н³нд¼ мыйзамдын 12-беренесинин 3-б¼л³г³н, анткени 

ал Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын 3-беренесинин 
1-б¼л³г³н кайталайт;
�� Шайлоо комиссиялары ж¼н³нд¼ мыйзамдын текстинен 22-бере-

ненин 10-б¼л³г³н³н 10-пунктун алып салуу, анткени ал ушул эле 
берененин 10-б¼л³г³н³н 8-пунктун кайталайт.

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдумдарды 
¼тк¼р³³ боюнча борбордук шайлоо комиссиясына

1. Бардык жарандарга шайлоо укуктарын ишке ашыруу ³ч³н бирдей 
м³мк³нч³л³кт¼рд³ камсыз кылуу.

2. Шайлоо комиссияларын тиешел³³ материалдык-техникалык жабдууну 
камсыз кылуу.

3. Шайлоо мезгилинде тез арада чеч³³н³ талап кылган маселелер боюнча 
чараларды ¼з убагында кабыл алуу. Мисалы, АШК/УШКнын ченемдик 
м³н¼зд¼г³ к¼рс¼тм¼л¼р³н жазуу ж³з³нд¼ гана таризд¼¼ жана аларга 
маалымдоо, айрыкча добуш бер³³ к³н³.

4. Шайлоо комиссияларынын ишинин юридикалык коштолуусунун са-
патына к¼¾³л буруу.

5. Шайлоо, шайлоочулардын тизмелерин т³з³³ маселелери боюнча 
калк арасында системалуу негизде маалыматтык-т³ш³нд³р³³ ишин 
ж³рг³з³³.

6. Шайлоо процессинин катышуучулары ³ч³н Колдонмо т³р³нд¼ пособие 
иштеп чыгуу, ал укук бузуу фактыларын далилд¼¼ ³ч³н документтерди 
топтоо жана баа бер³³ тартибин, документтердин-далилдердин тиз-
месин, аларды таризд¼¼, алуу, талап кылуу ж.б. тартибин аныктайт.

7. Кыска м¼¼н¼тт³³ тренингдерди, семинарларды уюштуруу, брошю-
раларды жана башка маалыматтык материалдарды чыгаруу аркылуу 
шайлоо комиссияларынын м³ч¼л¼р³н, резервди, шайлоо процессинин 
башка катышуучуларын (партиялардын м³ч¼л¼р³н жана ¼к³лд¼р³н, 
талапкерлерди, ЖМКларды, байкоочуларды ж.б.) ³зг³лт³кс³з окутуу.

Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларына

1. Мыйзамсыз кийлигиш³³н³н ар бир фактысы боюнча к³н¼¼л³³ адам-
дарга карата мыйзамда каралган чараларды к¼р³³н³ талап кылуу менен 
прокуратура органдарына кайрылуу.
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2. Мыйзамсыз кийлигиш³³н³н ар бир фактысы боюнча коомчулукка тез 
арада маалымдоо.

3. Шайлоолорду маалыматтык камсыз кылуу боюнча атайын иш-чаралар 
планын кабыл алуу.

4. Шайлоо комиссияларынын м³ч¼л¼р³н³н арасында ишти бирдей 
б¼л³шт³р³³.

Саясий партияларга жана алардын лидерлерине

1. Парламентаризм маданиятын жана шайлоого катышуу маданиятын 
¼н³кт³р³³.

2. Шайлоо ¼тк¼р³³ мезгилинде эле эмес, ошондой эле шайлоо аралык 
мез гилдерде да партиялык потенциалды к³ч¼т³³.

3. Партиянын баалуулугун жана идеясын те¾ б¼л³шк¼н, комиссиянын 
ка лыс м³ч¼с³ катары шайлоо процессине ¼з³н³н салымын кошууга 
даяр болгон партиянын активд³³ м³ч¼л¼р³н шайлоо комиссиялары-
нын м³ч¼л³г³н¼ к¼рс¼т³³.

4. Партиялардан АШК/УШКнын курамына к¼рс¼т³лг¼н комиссия м³ч¼-
л¼р³н¼ дем бер³³ ыкмаларын кароо.

З. Чотаев, 
философия доктору, «Манас» Кыргыз- 

Т³рк университетинин «Эл аралык мамилелер»  
кафедрасынын улук окутуучусу, Борбордук 

 Азиядагы Изилд¼¼ борборунун  
директорунун орун басары

Кыргызстанда этностук 
азчылыктардын укуктарын  
коргоонун укуктук аспекттери

Эл аралык укукта этностук азчылыктардын укуктарын коргоо кон-
цепциясын ¼н³кт³р³³ процесси XIX кылымда башталган жана мамлекет-
тердин ортосундагы эки тараптуу макулдашуулардан тартып Бириккен 
Улуттар Уюмунун алкагында адам укуктарын коргоонун универсалдуу 
системасына чейинки жолду басып ¼тк¼н. Заманбап этапта этностук аз-
чылыктардын укуктарын коргоо проблемасы социалисттик блок кулап, 
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Чыгыш Европа жана мурдагы СССР ¼лк¼л¼р³ к¼з карандысыздыкты алган-
дан кийин ¼зг¼ч¼ актуалдуу болуп калды. Кыргызстанда мурдагы Советтер 
Союзунун башка республикаларындагыдай эле этностук азчылыктардын 
укуктарын коргоо проблемасы улуттук кайра жаралуу жана к¼з каранды-
сыз улуттук мамлекетти куруу процессинин активдеш³³с³н¼ байланыштуу 
чыга баштады. Кыргызстандын т³шт³г³нд¼ 1990-жылы болгон этностор 
аралык чыр-чатак жана 2010-жылдын июнундагы этностук чыр-чатактар 
¼лк¼д¼ этностор аралык кырдаалды бир кыйла де¾гээлде курчутту жана 
этностор аралык мамилелер жаатында социалдык жана саясий кырдаал-
ды турукташтыруу максатында бул проблемага шашылыш кийлигиш³³н³ 
талап кылды. Ошентип адам укуктарын жана эркиндиктерин, ошондой 
эле этностук азчылыктардын укуктарын коргоону камсыз кылуу заман-
бап этапта мамлекеттерди ¼н³кт³р³³д¼ маанил³³ проблема болуп туруп, 
Кыргызстанда этностор аралык кырдаалды нормалдаштыруу процессинде 
абдан актуалдуу аспект болууда.

Бул макаланын максаты болуп этностук азчылыктардын укуктарын 
коргоонун негизги аспекттерин, ошондой эле аларды Кыргызстандын 
аймагында иш ж³з³нд¼ ишке ашыруу проблемаларын кароо ³ч³н Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына талдоо ж³рг³з³³ саналат.

Кыргызстанда этностук азчылыктардын 
укуктарын коргоону ¼н³кт³р³³ процесси

Советтер Союзун т³з³³ мезгилинде улуттук белгиси боюнча мамлекет-
ти жасалма т³рд¼ аймактык жактан б¼л³³ ж³рг³з³лг¼н, ал союздук жана 
автономдуу республикаларды, ошондой эле башка администрациялык 
т³з³мд¼рд³ т³з³³ менен элдин ¼з тагдырын ¼з³ чеч³³ укугуна негизденген. 
£лк¼д¼ улуттук идентификациялоону – «советтик жаранды» куруу аракети 
болгон, СССРдин элдери ³ч³н билим бер³³ жана маданий саясатты ишке 
ашыруу каралган жана улуттук азчылыктардын укуктарын коргоо систе-
масы т³з³лг¼н. Бирок социалдык-экономикалык кырдаалдын начарлашы 
жана ачыктык (либералдаштыруу) процессинин ¼н³г³ш³ менен СССРдин 
улуттук саясаты ¼з³н³н алсыз жактарын к¼рс¼т¼ баштады, бул локалдуу 
этностор аралык чыр-чатактар менен коштолгон улуттук маанайды жана 
этностор аралык чы¾алууну к³ч¼т³³г¼ алып келди. Бул процесстин бир 
натыйжасы болуп 1990-жылдагы Кыргызстандын т³шт³г³нд¼ болгон эт-
ностор аралык чыр-чатак болду.

СССР тарап, к¼з карандысыз улуттук мамлекет т³з³лг¼нд¼н кийин 
улуттук азчылыктардын социалдык-экономикалык жана маданий укукта-
рын камсыз кылуунун советтик системасы иштей берген, бирок этностор 
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аралык ынтымакты камсыз кылуу боюнча жагдай начарлаган. Ушундан 
улам Кыргызстандын ту¾гуч Президенти А.Акаев 1994-жылы «Кыргыз-
стан – жалпыбыздын ³й³б³з» деген доктринаны жарыялап, мультимаданий 
коомду куруу аракетин к¼рг¼н. Ошол эле жылы жарандык бирдейликти 
т³з³³ боюнча программаны илгерилет³³ ³ч³н биринчи Курултай чакы-
рылган, Кыргызстан калкы Ассамблеясын т³з³³ чечилген, ал «улуттук 
этностук кызыкчылыкты билдир³³г¼ жана коргоого, этносторду бир-
дикт³³ жалпылыкка – Кыргызстандын к¼п улуттуу жана к¼п маданияттуу 
элин интеграциялоого чакырылган»1. Курамына 30дай маданий борбор 
кирген Ассамблея консультациялык-ке¾ешме органынын статусун алган. 
Миграциялык агымды турукташтыруу ³ч³н 2001-жылы КР Конституция-
сына орус тилине «расмий тилдин» статусун бер³³ ж¼н³нд¼ ¼зг¼рт³³ 
жана толуктоо киргизилген2, ошондой эле Кыргыз Республикасында 
миграциялык процесстерди турукташтыруу жана тартипке салуу боюнча 
ведомстволор аралык комиссия т³з³лг¼н3. 2003-2005-жылдардагы мезгил 
маданий интеграцияга багытталган саясат менен м³н¼зд¼л¼т, бул жылда-
ры Кыргыз Республикасынын этностук ¼н³кт³р³³ концепциясын иштеп 
чыгуу демилге кылынган4.

Эксперттердин ой-пикири боюнча 2005-жылдан баштап этностор 
аралык мамилелер ч¼йр¼с³нд¼ кырдаал начарлай баштаган. Жалпы элдик 
жана саясий мейкиндиктен «Кыргызстан – жалпыбыздын ³й³б³з» деген 
ураандын жок болуп кетиши республиканын к¼пт¼г¼н жарандарынын 
коопсуздук сезимин кыйла т¼м¼нд¼тт³ жана элитанын да, ошондой эле 
жалпысынан б³т³нд¼й калктын да саясий ж³р³м-турумунун да контекстин 
¼зг¼ртт³»5. КР Президенти К.Бакиевди 2010-жылдын апрелинде бийлик-
тен т³ш³р³³ бийликтин боштугун т³з³³г¼ жана Кыргызстанда коом-
дук-саясий кырдаалды туруксуздаштырууга себеп болду. £тк¼¼л мезгил 
шартында 2010-жылдын май айында Маевка айылында этностор аралык 

1 Элебаева А., Мусабаева А., Курманов З. ж.б. Жаран таануу. ЖОЖдордун окутуучу-
лары ³ч³н окуу-усулдук пособие. / А. Ш. Фаттахованын жалпы ред. астында. – 
Бишкек, 2009. – 111-б.

2 «Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесине ¼зг¼рт³³л¼рд³ 
киргиз³³ ж¼н³нд¼» 2001-жылдын 4-декабрындагы ¹112 КР Мыйзамы.

3 Кара: КР Президентинин 2002-жылдын 12-декабрындагы ¹372 ПЖ Жарлыгы.
4 Бул ж¼н³нд¼ кененирээк: Элебаева А., Мусабаева А., Курманов З. ж.б.. Жаран таа-

нуу. ЖОЖдордун окутуучулары ³ч³н окуу-усулдук пособие. / А. Ш. Фаттахованын 
жалпы ред. астында. – Бишкек, 2009. – 109-112-б.

5 Этностук ч¼йр¼д¼ иштеген уюмдардын жана т³з³мд¼рд³н Консультациялык 
ке¾ешмеси ³ч³н «Кыргызстан-Сорос» фондунун «Этностук ¼н³г³³» аттуу эксперт-
тик топ тарабынан даярдалган материалдар. – Бишкек, 2006-жылдын 14-марты.
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негизде кагылышуулар болду, ал эми июнь айында Ош жана Жалал-Абад 
шаарларында этностор аралык чыр-чатак от алды, ал шаарлардын инфра-
структурасын талкалап, 500д¼й адамдын ¼м³р³н алып кетти. Бул кырсык 
Кыргызстандын улуттук коопсуздугуна башкы коркунучтардын бири бо-
луп, этностор аралык мамилелердин узакка созулган туруксуздашуусунун 
себеби болду жана ¼лк¼д¼ этностук азчылыктардын укуктарын коргоо 
боюнча ишти активдештир³³ зарылдыгын жаратты.

Кыргыз Республикасынын этностук 
азчылыктардын укуктарын ишке ашыруу 
ч¼йр¼с³нд¼г³ мыйзамдары

Улуттук мыйзамдарга талдоо ж³рг³з³п, Кыргызстанда этностук азчы-
лыктардын укуктарын коргоо жаатында бир нече негизги багыттарды 
белгилеп кет³³г¼ болот:

�� сабырдуулукту илгерилет³³ жана этностук терсаяктын тамырына 
балта чабуу;

�� те¾ укуктуулукту камсыз кылуу жана басмырлоого тыюу салуу;

�� мамлекеттик жана расмий тилди, ошондой эле эне тилин сактап 
калуу укугун колдонуу.

Этностук азчылыктардын укуктарын коргоо ч¼йр¼с³нд¼г³ бул 
багыттар ¼з³н³н тематикасы боюнча окшош жоболорго ээ болуу 
менен Кыргыз Республикасынын т¼м¼нк³д¼й ченемдик укуктук 
актыларында чагылдырылган: КР Конституциясы, КР Кылмыш-жа-
за кодекси (КР КЖК), КР Жазык-процесстик кодекси (КР ЖПК), КР 
Граждандык-процесстик кодекси (КР ГПК), КР Администрациялык 
жоопкерчилик ж¼н³нд¼ кодекси (КР АЖК), КР Эмгек кодекси (КР ЭК), 
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили ж¼н³нд¼» 2004-жылдын 
2-апрелиндеги ¹54 КР Мыйзамы, «Жалпыга маалымдоо каражаттары 
ж¼н³нд¼» 1992-жылдын 2-июлундагы ¹938-XII КР Мыйзамы, «Кыр-
гыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын 
Жогорку Ке¾ешинин депутаттарын шайлоо ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 
2-июлундагы ¹68 КР конституциялык Мыйзамы ж.б.

Кыргызстандын аймагында Кыргыз Республикасынын кошулган эл 
аралык келишимдердин жоболору да колдонулаарын белгилей кет³³ за-
рыл. КР Конституциясынын 6-беренесинин 3-пунктунда т¼м¼нк³д¼й ка-
ралган: «Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда 
белгиленген тартипте к³ч³н¼ кирген эл аралык келишимдер, ошондой эле 
эл аралык укуктун жалпы кабыл алынган принциптери менен ченемдери 
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Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажыралгыс б¼л³г³ болуп 
саналат. Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин ченемдери 
т³зд¼н-т³з колдонулат жана башка эл аралык келишимдин ченемдерине 
караганда артыкчылыкка ээ».

Этностук сабырдуулукту илгерилет³³ жана 
терсаяктыктын тамырына балта чабуу

Б³г³нк³ к³нг¼ карата Кыргызстанда улуттук азчылыктардын укуктарын 
коргоонун негизи болуп КР Конституциясы саналат, анда адам укуктары 
жана эркиндиктери беренелер боюнча берилген1. Алсак, КР Конститу-
циясы 1-беренесинде Кыргызстанды «эгеменд³³, демократиялык, укук-
тук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган, унитардык, социалдык 
мамлекет» катары жарыялап, 4-беренесинде «диний, этностук негизде 
саясий партияларды т³з³³г¼, диний бирикмелердин саясий максаттарды 
к¼зд¼ш³н¼» (3-п.), ошондой эле иш-аракети социалдык, расалык, улут ара-
лык, этностор аралык жана диний касташууну тутандырууга багытталган 
максаттарды к¼зд¼г¼н саясий партиялардын иштешине» тыюу салат (5-п.).

КР Конституциясынын 30-беренесинин 4-пунктунда «улуттук, этнос-
тук, расалык, диний жек к¼р³³ч³л³кт³, гендердик жана башка социалдык 
³ст¼мд³кт³ ³г³тт¼п, кодулоого, касташууга же к³ч колдонууга чакырган 
³нд¼¼л¼рг¼» тыюу салынат. Бул тенденция «Жалпыга маалымдоо кара-
жаттары ж¼н³нд¼» 1992-жылдын 2-июлундагы ¹938-XII КР Мыйзамынын 
23-беренесинде толук каралат, анда калкка жайылтууга жатпаган маалы-
маттардын тизмеси берилген. Ошентип, жалпыга маалымдоо каражатта-
рында т¼м¼нк³л¼рг¼ жол берилбейт:

�� согушту, зомбулукту жана ырайымсыздыкты, улуттук, диний обо-
чолонууну жана башка элдерди жана улуттарды жек к¼р³³н³ на-
саттоого;

�� элдердин граждандык ар-намысын мазактоого;

�� динге ишенгендердин жана дин кызматкерлеринин диний сезим-
дерин мазактоого2.

КР КЖКсында улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты 
козутуу ³ч³н жаза каралган бир катар берене каралган. Алсак, КР КЖКсы-
нын 299-беренеси «улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты 
козутууга, улуттук ар-намысты басмырлоого багытталган аракеттер, ошого 

1 Кара: 2010-жылдын 27-июнундагы КР Конституциясы, «Адамдын жана жарандын 
укуктары менен эркиндиктери» деген экинчи б¼л³м³.

2 «Жалпыга маалымдоо каражаттары ж¼н³нд¼» КР Мыйзамы, 1993-жылдын 8-ма-
йын дагы ¼зг¼рт³³л¼р³ менен.
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тете жарандардын динге карата мамилесинин, улуттук же расалык таан-
дуулугунун белгилери боюнча ¼зг¼ч¼л³г³н, артыкчылыгын же болбосо 
начардыгын пропагандалаганда, эгерде бул жосундар эл алдында же 
массалык маалымат каражаттарын пайдалануу менен жасалса» кылмыш 
катары тааныйт. КР КЖКсынын 97-беренесинин 2-б¼л³г³н³н 9-пунктунда 
оордотуучу жагдайлар катары кылмыштын субьективд³³ жагынын ква-
лификациясы к¼рс¼т³л¼т: «улуттар аралык, расалык, же болбосо диний 
к¼р¼ албастык же касташуу негизинде киши ¼лт³р³³», мында 12 жылдан 
тартып ¼м³р бою эркиндигинен ажыратууга чейин жазалоо каралган. 
2009-жылдын 20-февралындагы КР Мыйзамына ылайык КР КЖКсына 
299-1-кошумча берене киргизилген, ал «улуттук, расалык, диний же регион 
аралык кастыкты козутууга багытталган уюшкан иш-аракет» ³ч³н жазаны 
к³ч¼т³³н³ карайт (3-5 жылдан 5-7 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу).

КР КЖКсынын «Тынчтыкка жана адамзат коопсуздугуна каршы кыл-
мыштар» деген 34-главасынын 373-беренесинде геноцид ³ч³н жаза карал-
ган: «Улуттук, этностук, расалык же диний топту, ошол топтун м³ч¼л¼р³н 
¼лт³р³³, алардын саламаттыгына оор залал келтир³³, балалуу болууга 
зомбулук менен тоскоолдук кылуу, балдарды мажбурлап башкаларга бер³³, 
зомбулук менен к¼ч³р³³ же болбосо бул топтун м³ч¼л¼р³н³н ¼л³п жок 
болушуна эсептелген турмуштук башка шарттарды т³з³³ жолу менен толук 
же жарым-жартылай жок кылууга багытталган аракеттерди жасоо».

Те¾ укуктуулукту камсыз кылуу  
жана басмырлоого тыюу салуу

КР Конституциясы адамдын жана жарандын укуктары менен эркин-
диктерин ачып, аларды те¾ укуктуу негизде ишке ашырууну камсыз 
кылат жана Кыргызстандын аймагында басмырлоонун бардык т³р³н¼ 
тыюу салат. Ушуга байланыштуу КР Конституциясынын 16-беренесинде 
т¼м¼нк³л¼р каралган: «Кыргыз Республикасы ¼з аймагынын чегинде, 
¼з³ н³н юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктары менен 
эркиндиктерин урматтайт жана камсыз кылат», ошондой эле «жынысы, 
расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыктыгы, туткан дини, курагы 
боюнча» басмырлоого тыюу салат.

Мамлекет Кыргызстандын ар бир жаранынын ¼з³н³н этностук тийиш-
т³³л³г³н эркин аныктоо жана к¼рс¼т³³ укугун камсыз кылат. Алсак, КР Кон-
ституциясынын 38-беренесинде «эч ким ¼з³н³н этностук тийишт³³л³г³н 
аныктоого жана к¼рс¼т³³г¼ мажбурланбашы керек» деп айтылган. КР 
Конституциясынын 53-беренесинин 4-пунктунда мамлекеттик жана муни-
ципалдык кызматка кир³³д¼, кызматка к¼т¼р³л³³д¼ бирдей укуктар жана 
бирдей м³мк³нч³л³кт¼р каралган; ал эми 112-берененин 1-пунктунда 
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«жергиликт³³ ке¾ештердин депутаттары тийишт³³ административдик-
аймактык бирдиктин аймагында жашаган жарандар тарабынан мыйзамда 
белгиленген бирдей м³мк³нч³л³кт¼рд³ сактоо менен шайланат» деп бел-
гиленген. Ушул сыяктуу жобо «Жергиликт³³ ке¾ештердин депутаттарын 
шайлоо ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 14-июлундагы ¹98 КР Мыйзамында да 
камтылган, анын 3-беренесинин 3-пунктунда «жергиликт³³ жамааттар-
дын м³ч¼л¼р³ жергиликт³³ ке¾ештердин депутаттарын шайлоого те¾ 
негизде катышаары» каралган. Жергиликт³³ де¾гээлде шайлоо про-
цессинде жарандардын бирдей укуктарын камсыз кылуучу баяндоонун 
мындай кыскалыгы негизинен Кыргызстандын к¼пч³л³к региондорунун 
моноэтностук курамына байланышкан, анда басмырлоого тыюу салууга 
байланышкан кыйла толук жоболорду кароонун ж¼н³ жок.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку Ке¾ешинин депутаттарын шайлоо ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 
2-июлундагы ¹68 КР конституциялык Мыйзамында те¾ укуктуулук жана 
басмырлабоо принциптери камтылган. Аталган Мыйзамдын 3-беренеси-
нин 2-б¼л³г³нд¼ «Кыргыз Республикасынын жарандары тегине, жыны-
сына, расасына, этностук тиешел³³л³г³н¼, майыптыгына, билимине, 
кыз маттык жана м³лкт³к абалына, туткан динине, саясий жана башка 
ишенимдерине карабастан шайлоого, шайланууга укуктуу» экендиги ка-
ралган. Бирок бул конституциялык Мыйзамда «позитивд³³ басмырлоо» 
принциби да камтылган, ал парламенттик шайлоолорго катышуучу саясий 
партиялардын тизмесинде гендердик, курактык жана этностук топтор ³ч³н 
милдетт³³ минимум квоталарды карайт. Бул Мыйзамдын 60-беренесинин 
3-б¼л³г³нд¼ «талапкерлердин тизмесин аныктоодо саясий партия <...> ар 
кандай улуттарга таандык жарандардын 15 пайыздан кем болбоосун эске 
алууга милдетт³³» деп айтылган.

КР ЭКсынын 9-беренесинде эмгек ч¼йр¼с³нд¼ басмырлоого тыюу 
салынат жана Кыргыз Республикасынын жарандары жынысына, расасына, 
улутуна, тилине, тегине ж.б. карабастан «¼з³н³н эмгек укуктарын жана эр-
киндиктерин ишке ашыруу ³ч³н бирдей м³мк³нч³л³кт¼рг¼ ээ» экендиги 
каралган. Бул жобо жалпысынан эмгек мамилелеринде басмырлоого тыюу 
салуу ж¼н³нд¼ тенденцияны ырастайт.

Мыйзамдын ченемдерин кыйла натыйжалуу аткаруу, те¾ укуктуу-
лукту камсыз кылуу жана басмырлоого тыюу салуу ³ч³н КР КЖКсынын 
134-беренесинде жынысына, расасына, улутуна, тилине, тегине, м³лкт³к 
же кызматтык абалына, жашаган жерине, диний жана башка ынанымда-
рына, коомдук бирикмелерге таандык болгондугуна карата адамдын жана 
жарандын укуктары жана эркиндиктери тикелей же кыйыр т³рд¼ бузул-
ганда, бул граждандын мыйзамдуу таламдарына зыян келтиргенде болуучу 
жарандардын те¾ укуктуулугун бузгандык ³ч³н жоопкерчилик камтылган.
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КР ЖПКсынын 16-беренесинде сот адилеттигин ж³рг³з³³ процессинде 
«жарандардын тегине, социалдык, м³лкт³к, кызматтык абалына, расалык 
жана улуттук белгилерине, жынысына, билимине, тилине, динге мамиле-
сине, к¼з карашына, коомдук бирикмелерге кирээр-кирбесине, жашаган 
жерине жана башка жагдайларга карабастан бирдейлиги камтылган». 
Ушул сыяктуу жобо КР ГПКсынын 7-беренесинде да камтылган, анда 
«жарандык иштер боюнча сот адилеттиги жынысына, расасына, улутуна, 
тилине, диний ынанымдарына, саясий жана диний к¼з караштарына ... 
карабастан мыйзам жана сот алдында те¾ укуктуулугунун башталышында 
ишке ашырылат».

Мамлекеттик жана расмий тилдерди  
жана эне тилин сактап калууга укукту колдонуу

Кыргызстан 1991-жылы к¼з карандысыздыкка ээ болгондон кийин 
укуктук, диний эмес мамлекеттин башталышында т³з³лг¼н эгеменд³³, 
уни тардык, демократиялык Республиканын ¼н³г³³ жолун жарыялады1. Бул 
процесс кыргыз этносун к¼з карандысыз «улуттук мамлекетти» курууга 
багытталган Кыргызстандын к¼п улуттуу элин т³з³³н³н негизи катары 
карайт2. Ушундан улам 1993-жылдагы Конституциянын преамбуласында 
т¼м¼нк³д¼й айтылган: «Биз, Кыргызстандын эли, <...> кыргыз элинин 
улуттук кайра жаралышын, кыргыз эли менен бирдикте Кыргызстандын 
элин т³зг¼н бардык улуттардын ¼к³лд¼р³н³н кызыкчылыктарын коргоону 
жана ¼н³кт³р³³н³ камсыз кылууга аракет жасап; <...> ушул Конституцияны 
кабыл алабыз»3.

Кыргыз мамлекетт³³л³г³н³н кайра жаралуу жолдорунун бири болуп 
кыргыз тилин ¼н³кт³р³³г¼ умтулуу саналат. Мындай ниет КР Консти-
туциясынын 10-беренесинде чагылдырылган, анда кыргыз тили «мам-

1 1993-жылдагы КР Конституциясы, 1-бер.
2 «Улуттук мамлекет» же «мамлекет-улут» деген концептуалдык т³ш³н³кт¼р мамле-

кеттин конституциялык-укуктук статусунун же улуттун ¼з³н-¼з³ аныктоосунун 
саясий формасынын т³ш³н³г³н¼ негизденген: «Улуттук мамлекет белгиленген 
бир аймакта жыш жашаган, саясий ¼з³н ¼з³ аныктоо укугун ашыруунун натый-
жасында улут (мамлекеттин эли) тарабынан т³з³л¼т». Кара: «Академик» энци-
клопедиялык с¼зд³г³. http://dic.academic.ru сайтынан окуса болот.

3 Ушул сыяктуу т³ш³нд³р³³л¼р 2006 жана 2007-жылдардагы Конституциялардын 
преамбулаларында камтылган, бирок 2010-жылдагы трагедиялуу июнь окуя-
ларынан кийин 2010-жылдагы КР Конституциясынын преамбуласында кыйла 
жумшартылган т³ш³н³кт³ байкайбыз: «Биз, куттуу Кыргызстандын эли, <...> кыр-
гыз мамлекетт³³л³г³н ¼н³кт³р³п-¼ст³р³³г¼, бекемд¼¼г¼, анын эгеменд³³л³г³н, 
элинин биримдигин сактоого бекем ишенгендигибизди жана майтарылбас 
эркибизди билдирип; <...> ушул Конституцияны кабыл алабыз».
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лекеттик» катары таанылат (1-п.). Бирок Башкы мыйзамда орус тилин 
«расмий» катары колдонуу да каралган (2-п.). Бул берененин 3-пунктунда 
«Кыргызстан элин т³зг¼н бардык этностордун ¼к³лд¼р³н¼ эне тилин 
сактоо, аны окуп-³йр¼н³³ жана ¼н³кт³р³³ ³ч³н шарттарды т³з³³ укугу» 
бекитилген. «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили ж¼н³нд¼» 
2004-жылдын 2-апрелиндеги ¹54 КР Мыйзамынын 1-беренесинде ушул 
сыяктуу жоболор камтылган, анда: «Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын 
мамлекетт³³л³г³н³н негизги у¾гусунун бири катары мамлекеттик жана 
жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу ишинин бардык ч¼йр¼л¼р³нд¼ ушул 
Мыйзамда жана Кыргыз Республикасынын дагы башка мыйзамдарында 
каралган тартипте милдетт³³ т³рд¼ иштейт. Кыргыз Республикасында рас-
мий тил катары орус тили колдонулат. Кыргыз Республикасы Кыргызстан 
элин т³зг¼н бардык улуттардын ¼к³лд¼р³н¼ эне тилинин сакталышына, 
анын ³йр¼н³ш³н¼ жана ¼с³п-¼н³г³ш³н¼ шарт т³з³³ кепилдигин берет. 
Мамлекеттик же расмий тилдерди билбегендиги ³ч³н жарандардын укук-
тары менен эркиндиктерин чект¼¼г¼ жол берилбейт» деп к¼рс¼т³лг¼н1.

КР АЖКсынын 64-беренеси менен «жарандардын тарбиялоодо жана 
окутууда тилди эркин тандап алуу укугун бузуу, тилди пайдаланууга тос-
коолдуктарды жана чект¼¼л¼рд³ коюу, мамлекеттик тилди, ошондой эле 
Кыргыз Республикасында жашаган улуттар менен элдердин башка тилде-
рине тоотпой мамиле кылуу» айып салууга алып келет2.

Жалпыга маалымдоо каражаттарында тил колдонуу ч¼йр¼с³нд¼ 
мамлекеттик ж¼нг¼ салуу «Телек¼рс¼т³³ жана радиоуктуруу ж¼н³нд¼» 
2008-жылдын 2-июнундагы ¹106 КР Мыйзамында камтылган, бул жур-
налисттердин, укук коргоочулардын жана эл аралык уюмдардын олуттуу 
т³рд¼ каршы чыгуусун жаратты3. Сынга алуу обьекти аталган болуп Мый-
замдын 8-беренесинин 1-б¼л³г³ болду, анда: «ар бир телерадио уюмунун 
бер³³л¼р³н³н жалпы к¼л¼м³нд¼ жана убактысында программалардын 
жана бер³³л¼рд³н жарымынан ашууну мамлекеттик тилде ж³рг³з³л³³г¼ 
тийиш, 50 пайызынан кем эмеси ¼з³н³н продукциясы жана 60 пайыздан 

1 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили ж¼н³нд¼» КР Мыйзамы, ¼зг¼р-
т³³л¼р³ жана толуктоолору менен, 2011-жылдын 6-октябрына карата.

2 КР Администрациялык жоопкерчилик ж¼н³нд¼ кодекси, ¼зг¼рт³³л¼р³ жана 
толуктоолору менен, 2011-жылдын 18-ноябрына карата.

3 Мурзакулова А. Ж., Дятленко П. И. Кыргызстанда этномаданий к¼п т³рд³³л³кт³ 
башкаруу саясаты: ¼тк¼нд¼г³с³, азыркы учуру, келечеги? «Полис Азия» Борбо-
рунун аналитикалык отчету / П.И.Дятленконун, Э.Ногойбаеванын жалпы ред. 
астында. – Бишкек, 2012. – 29-б.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык80

I I  б ¼ л ³ м

кем эмеси – улуттук аудиовизуалдык продукт же Кыргызстандын автор-
лорунун же болбосо аткаруучуларынын музыкалык чыгармалары болууга 
тийиш» деп айтылган1.

Б³г³нк³ к³нд¼ мамлекеттик жана расмий тилди колдонуу проблемасы 
мамлекеттик бийлик органдарында расмий талкуулоолордун ж³р³ш³нд¼ 
к¼б³р¼¼к айтылууда, жалпыга маалымдоо каражаттарында кайрадан 
к¼ т¼ р³л³³д¼, жарандык сектордун уюмдарынын ¼к³лд¼р³ тарабынан 
жана академиялык ч¼йр¼д¼ каралууда. Бул проблема Кыргызстандын 
жарандарынын мамлекеттик тилди жетишсиз де¾гээлде бил³³с³ менен 
байланышта, бул акыркы 20 жылдын ичиндеги Кыргызстандын мамле-
кеттик тил саясатынын натыйжасы болуп саналат, аны ишке ашыруунун 
ж³р³ш³нд¼ кыргыз тилин ³йр¼т³³н³н начар методикалары жана аны 
ишке киргиз³³ боюнча жетишсиз чаралар колдонулган. Башка этностук 
топтордун ¼к³лд¼р³н³н мамлекеттик тилди ³йр¼н³³н³ каалабагандыгын 
да белгилей кет³³ керек. Бул жагдай к¼п учурда тил билбегендиги боюнча 
басмырлоо к¼р³н³шт¼р³н¼ алып келет2.

Кыргыз Республикасынын аймагында  
колдонулуучу эл аралык келишимдер

Этностук азчылыктардын укуктарын коргоо ч¼йр¼с³нд¼г³ улуттук 
мыйзамдарга талдоо ж³рг³з³п, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп 
саналган жана КР Конституциясына ылайык анын аймагында т³зд¼н-
т³з юридикалык к³чк¼ ээ болгон эл аралык келишимдердин ченемде-
рин да эске алышы зарыл. Этностук азчылыктардын укуктарын коргоо 
ч¼йр¼с³нд¼г³ эл аралык мыйзамдарды адамдын универсалдуу укукта-
ры жана эркиндиктери катары, ошондой эле адам укуктарын коргоо 
ч¼йр¼с³нд¼г³ кыйла тере¾детилген жана адистештирилген документтер 
катары караса болот. Кыргызстан мурдагы Советтер Союзунун бир б¼л³г³ 
болуп, адам укуктарын жана этностук азчылыктын укуктарын коргоо жаа-
тындагы негизги жоболорду жана ченемдерди мураска алган, алар 1991-
жылы СССРдин аймагында кабыл алынган жана колдонууга киргизилген. 
Бул жоболордун к¼пч³л³г³ мурдагы советтик республикалардын мый-

1 Мурзакулова А. Ж., Дятленко П. И. Кыргызстанда этномаданий к¼п т³рд³³л³кт³ 
башкаруу саясаты: ¼тк¼нд¼г³с³, азыркы учуру, келечеги? «Полис Азия» Борбо-
рунун аналитикалык отчету / П.И.Дятленконун, Э.Ногойбаеванын жалпы ред. 
астында. – Бишкек, 2012. – 29-б.

2 Жарандык активисттер ЖК спикерин тил билбегендиги боюнча басмырлаган 
депутаттарга карата чара к¼р³³г¼ чакырат. – «АКИрress» МАсы, 2012-жылдын 
12-январы. http://www.akipress.org сайтынан окуса болот.
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замдарында, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясында, 
Кылмыш-жаза кодексинде жана башка мыйзамдарында чагылдырылган.

Советтер Союзу мезгилинен бери Кыргызстанда колдонулуучу негизги 
эл аралык келишимдер болуп т¼м¼нк³л¼р саналат:

�� Геноциддин алдын алуу жана ал ³ч³н жазалоо ж¼н³нд¼ конвенция 
(1948-ж.);

�� Бардык формадагы расалык басмырлоону жоюу ж¼н³нд¼ эл аралык 
конвенция (1966-ж.);

�� Жарандык жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пакт (1966-ж.);

�� Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар ж¼н³нд¼ эл ара-
лык пакт (1966-ж.)1.

Мисал катары Жарандык жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пак-
ттын 27-беренесин келтирсе болот, анда: «этностук, диний жана тилдик аз-
чылыктар жашаган ¼лк¼л¼рд¼ мындай азчылыктарга таандык адамдардын 
ошол эле топтун башка м³ч¼л¼р³ менен бирге ¼з маданиятын колдонуу, 
¼з динине ишен³³ жана анын салтын аткаруу, ошондой эле эне тилин 
колдонуу укугуна тоскоол к¼рс¼т³лб¼ш³ керек» деп айтылат. Бул берене 
адамдын жеке укугун жана этностук азчылыктардын жамааттык укугун 
коргоо менен жалпы универсалдуу м³н¼зг¼ ээ болгон милдетти билдирет.

Геноциддин алдын алуу жана ал ³ч³н жазалоо ж¼н³нд¼ конвенциянын 
кээ бир жоболору, атап айтканда «геноцид» термининин аныктамасы 
(2-бер.) б³г³нк³ к³нд¼ КР КЖКсынын бир б¼л³г³ (373-бер.) болуп сана-
лат. Бардык формадагы расалык басмырлоону жоюу ж¼н³нд¼ эл аралык 
конвенциянын негизги жоболорун жана принциптерин да Кыргызстан-
дын Конституциясынын жана мыйзамдарынын к¼пт¼г¼н колдонулуудагы 
беренелеринен байкаса болот.

Советтер Союзу тарагандан кийин 1991-жылы этностук азчылыктар-
дын укуктарын коргоо жаатында бир катар башка эл аралык документтер 
да кабыл алынган, алар сунуш бер³³ч³ жана милдетт³³ м³н¼зг¼ ээ болгон:

�� Билим бер³³ жаатында улуттук азчылыктардын укуктары ж¼н³нд¼ 
Гаага сунуштары (1196-ж.);

�� Улуттук азчылыктардын тилдик укуктары ж¼н³нд¼ Осло сунуштары 
(1998-ж.);

�� Улуттук азчылыктардын коомдук-саясий турмушка натыйжалуу 
катышуусу ж¼н³нд¼ Лунд сунуштары (1999-ж.);

1 Мурдагы Советтер Союзу жана Чыгыш Европа ¼лк¼л¼р³н³н аймагында колдо-
нулуучу эл аралык документтер ж¼н³нд¼, кара: Фредерик Куинн. Адам укуктары 
жана сен. – Варшава: БДИЧ/ОБСЕ басмасы, 1999.
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�� Телерадиобер³³д¼ азчылыктардын тилдерин колдонуу боюнча 
сунуштар (2003-ж.)1.

1991-жылы СБСЕнин улуттук азчылыктардын маселелери боюнча экс-
перттердин ке¾ешмесинин баяндамасы даярдалган, 1992-жылы БУУнун 
Башкы Ассамблеясы тарабынан Улуттук же этностук, диний жана тилдик 
азчылыктарга таандык адамдардын укуктары ж¼н³нд¼ декларация кабыл 
алынган. Европада Коопсуздук жана кызматташтык боюнча ке¾ештин 
алкагында Улуттук азчылыктардын иштери боюнча жогорку комиссар-
дын кызмат орду т³з³лг¼н, ал «эртерээк алдын алуу» (early action) боюнча 
механизмди караган жана тиешел³³ учурларда кызыкдар тараптардын 
макулдашуусунда «шашылыш аракеттерди» к¼р³³ч³ ушул жааттагы бир 
катар сунуштарды иштеп чыккан.

Бирок бардык ушул чаралар сунуш бер³³ч³ м³н¼зг¼ ээ же soft law 
(«жумшак укук») болуп саналат. Б³г³нк³ к³нд¼ азчылыктардын укуктарын 
камсыз кылуу боюнча милдетт³³ чаралар Улуттук азчылыктарды кор-
гоо ж¼н³нд¼ алкактык конвенцияда баяндалган, ал 1995-жылы Европа 
Ке¾ешинин алкагында кабыл алынган жана 1998-жылы к³ч³н¼ кирген2. 
Бирок бул документке азыркы к³нг¼ чейин ушул уюмга м³ч¼ болгон 
бардык мамлекеттер кол кое элек же ратификациялаган жок. КР £км¼т³ 
1997-жылдын 9-июнунда ¹339 токтом кабыл алган, аны менен «Улуттук 
азчылыктарды коргоо ж¼н³нд¼» Алкактык Конвенцияга кошулуу тууралуу» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору жактырылган жана КР 
Жогорку Ке¾ешинин кароосуна ж¼н¼т³лг¼н. Бирок, б³г³нк³ к³нд¼ бул 
мыйзам долбоору Кыргызстандын парламенти тарабынан кабыл алынган 
жок.

Азыркы учурда этностук азчылыктардын укуктарын коргоону ж¼нг¼ 
салуучу жана Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулуучу эл 
аралык документ катары Улуттук азчылыктарга таандык адамдардын 
укуктарын камсыз кылуу ж¼н³нд¼ конвенцияны атаса болот, ага КМШга 
м³ч¼-¼лк¼л¼р 1994-жылдын 21-октябрында Москвада кол коюшкан. Бул 
Конвенция 2003-жылдын 1-августундагы ¹175 КР Мыйзамы менен ра-
тификацияланган, анын 2-беренесинде КМШнын Аткаруу комитетинин 

1 Сунуштардын текстин (бир нече тилде) ОБСЕнин Улуттук азчылыктардын иш-
тери боюнча жогорку комиссариатынын расмий сайтынан тапса болот: www.
osce.org/hcnm/documents/recommendations.

2 Улуттук азчылыктарды коргоо ж¼н³нд¼ алкактык конвенция – Европа Ке¾е-
шинин Конвенциясы, ага 1995-жылдын 1-февралында кол коюлган. Европа 
Ке¾еши м³ч¼-¼лк¼л¼рд³н ичинен Франция, Монако, Андорра жана Т³ркия 
кол койгон эмес, Бельгия, Греция, Исландия жана Люксембург кол коюп, бирок 
ратификациялаган эмесhttp://en.wikipedia.org/wiki/ Framework_Convention_for_
the_Protection_of_National_Minorities сайтынан окуса болот.
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«Кыргыз Республикасынын аталган Конвенциянын к³ч³н¼ кириши ³ч³н 
зарыл болгон ички мамлекеттик жол-жоболорду аткаруусу ж¼н³нд¼» 
билдир³³с³ каралган. Бул Конвенцияга кол койгон КМШга м³ч¼-¼лк¼л¼р 
анын преамбуласында адам укуктары жаатында эл аралык стандарттарды 
сакташын дагы бир ирет ырастайт, алар Адам укуктарынын жалпы деклара-
циясы, Жарандык жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пакт, Улуттук же 
этностук, диний жана тилдик азчылыктарга таандык адамдардын укуктары 
ж¼н³нд¼ декларация, Хельсинки Корутунду акты жана башкалар сыяктуу 
документтерде бекитилген1. Конвенциянын 3-беренесинде тараптар «улут-
тук азчылыктарга таандык адамдарга адам укуктары жаатындагы жалпы 
таанылган эл аралык стандарттарга жана анын мыйзамдарына ылайык 
жарандык, саясий, социалдык, экономикалык, маданий укуктарга жана 
эркиндиктерге» кепилдик берет, «¼з³н³н аймагында жарандардын улуттук 
азчылыкка таандыктыгы боюнча кандайдыр бир т³рд¼ басмырлоого жол 
берб¼¼ ³ч³н» чара к¼р¼т, ошондой эле мамлекетке карата жарандардын 
милдеттерин белгилейт. Конвенциянын 5-беренесинде мамлекеттер улут-
тук азчылыктарга таандык адамдардын «жеке же ¼з³н³н тобунун м³ч¼л¼р³ 
менен бирдикте ¼з³н³н этностук, тилдик, маданий же диний ¼з³нч¼л³г³н 
тоскоолсуз билдир³³г¼, сактоого жана ¼н³кт³р³³г¼ укугун» таануусу беки-
тилген, 6-беренеде мамлекеттер «коомдук жана мамлекеттик турмушка ка-
тышууну камсыз кылууга» милдеттенет жана улуттук мыйзамдарга ылайык 
«агартуучу, маданий жана диний м³н¼зд¼г³ т³рд³³ уюмдарды т³з³³ укугун 
берет». Конвенциянын 7-беренесинде «Келишим т³зг¼н Тараптардын ар 
бири улуттук азчылыктарга таандык адамдардын эне тилин жазуу ж³з³нд¼ 
да, оозеки т³рд¼ да тоскоолсуз колдонууга, ушул тилде маалыматка жет³³г¼, 
ушундай маалыматты жайылтууга жана аны алмашууга укуктарын, анын 
ичинде эне тилинде жалпыга маалымдоо каражаттарын т³з³³г¼ укугун» 
тааный тургандыгы каралган. «Улуттук азчылыктардын этностук, тилдик, 
маданий жана диний ¼з³нч¼л³г³н¼» жардам бер³³ максатында Конвенция-
нын 10-беренесинде мамлекеттик тилди ³йр¼н³³г¼, ошондой эле «улуттук 
азчылыктардын эне тилди ³йр¼н³ш³ жана эне тилинде билим алышы ³ч³н 
тиешел³³ шарттарды» т³з³³г¼ багытталган бир катар чаралар каралган.

Ошентип, бул Конвенция этностук азчылыктардын укуктарын коргоо 
ж¼н³нд¼ кыйла толук жоболорду камтыйт, алар Кыргыз Республикасынын 
ченемдик укуктук актыларында толугу менен чагылдырылган эмес, бирок 
ошондой болсо да, эске алынууга тийиш болгон улуттук мыйзамдардын 
бир б¼л³г³ болуп саналат.

1 Кара: Улуттук азчылыктарга таандык адамдардын укуктарын камсыз кылуу 
ж¼н³нд¼ конвенция, Москва, 1994-жылдын 21-октябры. http://www.lawrussia.ru/
texts/legal_836/doc83a860x233.htm сайтынан окуса болот.
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Кыргыз Республикасында этностук 
азчылыктардын укуктарын иш ж³з³нд¼  
ишке ашыруунун кээ бир аспекттери

2010-жылдын июнуна чейинки кырдаал

Билим бер³³ жана маданият жаатында этностук азчылыктардын укукта-
рын камсыз кылуу этностук азчылыктардын ¼к³лд¼р³ ³ч³н билим бер³³ч³, 
маданий мекемелерди жана жалпыга маалымдоо каражаттарын иштет³³ 
менен т³зд¼н-т³з байланышта. СССР тарагандан кийин бул укуктарды кам-
сыз кылууда кырдаалдын начарлашына карабастан б³г³нк³ к³нд¼ СССРдин 
мурдагы башка республикалары менен салыштырганда бул ч¼йр¼д¼ 
о¾ тенденцияны байкоого болот. КР Билим бер³³ министрлигинин 
2009-жылга карата маалыматы боюнча республикада болгон 2 191 орто 
мектептин ичинен 1 406 мектепте окуу кыргыз тилинде, 200 мектепте – 
орус тилинде, 133 мектепте – ¼збек тилинде, 3 мектепте – тажик тилинде, 
41 мектепте – ¼збек жана орус тилдеринде жана 408 мектепте – аралаш 
тилде ж³рг³з³л¼т1. £лк¼д¼: Кыргыз-Россия Славян университети, Кыргыз-
£збек университети, Кыргыз-Т³рк «Манас» университети иштейт. Билим 
бер³³ системасында иш менен камсыз болгондук маселесин карап чыгып, 
этностук азчылыктардын ¼к³лд¼р³ – окуучулардын жана окутуучулардын 
бир кыйла жогорку де¾гээлин белгилей кетсе болот. Алсак, музыкалык, 
к¼рк¼м ¼н¼р мектептеринде жана искусство мектептеринде жалпысынан 
900 кыргыз жана 329 башка улуттун ¼к³л³ сабак берет жана 9 535 кыргыз 
жана 2 680 башка улуттагы студент окуйт2. Саламаттык сактоо система-
сында улуттук азчылыктардын ¼к³лд¼р³ – медициналык кызматкерлер 
жетишээрлик жогорку де¾гээлде. Алсак, мисалы, Баткен облусунда меди-
циналык кызматкерлердин 81%ын кыргыздар т³з¼т жана 19%ы – башка 
улуттардын ¼к³лд¼р³, Ош облусунда 71%ы – кыргыздар, 29%ы – башка 

1 КР Билим бер³³ министрлигинин 2010-жылга статистикалык маалыматтары. // 
2010-жылдын июнунда республиканын т³шт³г³нд¼ болгон каргашалуу окуя-
лардын себептерин, кесепеттерин бардык тарабынан изилд¼¼ жана ал окуялар 
боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссиянын жумушчу мате-
риалдары.

2 КР Маданият жана маалымат министрлигинин 2010-жылга статистикалык 
маалыматтары // 2010-жылдын июнунда республиканын т³шт³г³нд¼ болгон 
каргашалуу окуялардын себептерин, кесепеттерин бардык тарабынан изилд¼¼ 
жана ал окуялар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссиянын 
жумушчу материалдары.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык 85

З. Чотаев

улуттардын ¼к³лд¼р³, Жалал-Абад облусунда 73%ы – кыргыздар, 27%ы – 
башка улуттардын ¼к³лд¼р³1, Ч³й жана Ысык-К¼л облустарында саламат-
тык сактоо ч¼йр¼с³нд¼ иштеген этностук азчылыктардын ¼к³лд¼р³ андан 
да жогору. КР Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына талдоо 
ж³рг³з³п жана практикалык тажрыйбага негизденип, экономикалык иш 
жана соода-сатык ч¼йр¼с³нд¼ этностук азчылыктардын ¼к³лд¼р³н³н ишке 
орношуусу жогорку де¾гээлде экендигин белгилей кетсе болот.

Бирок этностук азчылыктардын укуктарынын начарлоосундагы 
терс тенденция алардын мамлекеттик бийлик органдарындагы ¼к³лч³-
л³кт¼р³нд¼ бир кыйла билинет. Алсак, мисалы, республиканын соттук 
курамында этностук азчылыктардын ¼к³лч³л³г³ т¼м¼нк³ де¾гээлде, анда 
436 судьянын ичинен 408и кыргыздар2. Жалал-Абад, Ош жана Баткен 
облустарынын, ошондой эле Башкы прокуратуранын прокурордук ку-
рамында 53 прокурордун ичинен 4 адам гана этностук азчылыктардын 
¼к³л³ болуп саналат3. Ошондой эле облустук мамлекеттик администрация 
органдарында этностук азчылыктардын ¼к³лч³л³г³н³н т¼м¼нк³ де¾гээли 
байкалат, мисалы Ош жана Жалал-Абад облустарында4. Жергиликт³³ ¼з 
алдынча башкаруу органдары: айыл округдары жана айыл ке¾ештери жак-
шы абалда. Мисалы, Жалал-Абад облусунун айыл округдарында этностук 
азчылыктардын ¼к³лд¼р³ иштейт: Ала-Букада – 198дин ичинен 47, Базар-

1 КР Саламаттык сактоо министрлигинин 2010-жылга статистикалык маалымат-
тары // 2010-жылдын июнунда республиканын т³шт³г³нд¼ болгон каргашалуу 
окуялардын себептерин, кесепеттерин бардык тарабынан изилд¼¼ жана ал окуя-
лар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссиянын жумушчу 
материалдары.

2 КР Жогорку сотунун 2010-жылга статистикалык маалыматтары // 2010-жылдын 
июнунда республиканын т³шт³г³нд¼ болгон каргашалуу окуялардын себептерин, 
кесепеттерин бардык тарабынан изилд¼¼ жана ал окуялар боюнча сунуштарды 
иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссиянын жумушчу материалдары. 

3 КР Башкы прокуратурасынын 2010-жылга статистикалык маалыматтары // 
2010-жылдын июнунда республиканын т³шт³г³нд¼ болгон каргашалуу окуя-
лардын себептерин, кесепеттерин бардык тарабынан изилд¼¼ жана ал окуялар 
боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссиянын жумушчу мате-
риалдары. 

4 Ош облустук мамлекеттик администрациясынын жана Жалал-Абад облустук 
мамлекеттик администрациясынын 2010-жылга статистикалык маалыматта-
ры // 2010-жылдын июнунда республиканын т³шт³г³нд¼ болгон каргашалуу 
окуялардын себептерин, кесепеттерин бардык тарабынан изилд¼¼ жана ал окуя-
лар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча улуттук комиссиянын жумушчу 
материалдары.
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Коргондо – 240тын ичинен 55, Сузакта – 451дин ичинен 99, жергиликт³³ 
ке¾ештерде 341 депутаттын ичинен 44³ этностук азчылыктын ¼к³лд¼р³ 
болуп саналат1.

2010-жылдагы июнь окуяларынын кесепеттери

£лк¼н³н т³шт³г³нд¼ 2010-жылдын июнунда болгон окуялар Кыргыз-
стандын эли ³ч³н чо¾ трагедия болду жана адам укуктарын, атап айтканда, 
этностук азчылыктардын укуктарын коргоо жаатында кырдаалдын на-
чарлашынын жана республиканын жетекчилигин бир нече ирет сынга 
алуунун себеби болду. Мындай сынга алуу эл аралык уюмдардын жана 
байкоочулардын баяндамаларында да к¼рс¼т³лг¼н, мисалы, Human Rights 
Watch2 жана Киммо Кильюнен башында турган 2010-жылдын июнунда 
болгон Кыргызстандын т³шт³г³нд¼г³ окуяларды изилд¼¼ боюнча эл ара-
лык к¼з карандысыз комиссиянын3 отчетторунда берилген. Трагедиялуу 
окуялар болгон Кыргызстандын т³шт³г³нд¼ этностук азчылыктардын 
укуктарын коргоо жаатында абалдын кыйла начарлашы байкалгандыгын 
моюнга алуу керек. Бирок, экинчи жагынан, бул кырдаал этностор аралык 
чыр-чатактын натыйжасы болуп саналгандыгын т³ш³н³³ зарыл, аны, ав-
тордун ой-пикири боюнча, ¼лк¼д¼ саясий бийлик алмашкандан кийин 
Кыргызстанда кырдаалды туруксуздаштыруу максатында т³рд³³ саясий, 
экстремисттик жана криминалдык топтордун ¼к³лд¼р³ к¼к³тк¼н.

КР £км¼т³ Кыргызстандын т³шт³г³нд¼ чыр-чатактан кийинки кыр-
даалды турукташтыруу ³ч³н к³ч-кубатын жумшагандыгына карабастан, 
чыр-чатактын кесепеттери болбой койгон жок. Буга т³рд³³ фактылар 
к³б¼. Мисалы, Эл аралык институттардын, £ЭУлардын жана башка укук 
коргоочу уюмдардын ¼к³лд¼р³ тараптан жалпыга маалымдоо каражат-
тарына Кыргызстандын т³шт³г³нд¼ адам укуктарынын жана этностук 
азчылыктардын укуктарынын бузулгандыгы боюнча чындап чыгуулары 

1 Жалал-Абад облустук мамлекеттик администрациясынын 2010-жылга стати-
стикалык маалыматтары // 2010-жылдын июнунда республиканын т³шт³г³нд¼ 
болгон каргашалуу окуялардын себептерин, кесепеттерин бардык тарабынан 
изилд¼¼ жана ал окуялар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу боюнча улуттук ко-
миссиянын жумушчу материалдары.

2 Кара: Human Rights Watch доклады. 2010-жылдын июнунда Кыргызстандын 
т³шт³г³нд¼г³ улуттар аралык кагылышуулар, 2010-ж. http//:www.hrw.org сайты-
нан окуса болот.

3 Кара: 2010-жылдын июнунда Кыргызстандын т³шт³г³нд¼ болгон окуяларды 
изилд¼¼ боюнча эл аралык к¼з карандысыз комиссиянын отчету. http://www.
fergananews.com/archive/2011/kic_report_russian_final.pdf сайтынан окуса болот.
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болууда1. 2011-жылдын апрелинде Ош шаарында ЮНЕСКОнун колдоосу 
астында ¼тк¼р³лг¼н тегерек столдун жыйынынын ж³р³ш³нд¼ басмырлоо-
нун болушу маселеси боюнча ¼збек диаспорасынын ¼к³лд¼р³ тарабынан 
даттануулар жана сунуштар каралган2. Экинчи жагынан, бул жаатта Кыр-
гызстандын укук коргоо органдарынын ишинин активдеш³³с³н да бай-
коого болот. Мисалы, 2011-жылдын апрелинде ички иштер министринин 
орун басары К.Асановдун укук коргоо органдары тарабынан басмырлоого 
жол берб¼¼ максатында чараларды к³ч¼т³³ ж¼н³нд¼ чечими, ошондой 
эле КР башкы прокурору А.Салянованын 2011-жылдын 19-майындагы 
К¼рс¼тм¼с³ кабыл алынган, ал расасы, этностук таандыктыгы, туткан 
дини боюнча басмырлоону жана улуттук, этностук, расалык, диний жек 
к¼р³³ч³л³кт³ жана касташууга ³нд¼¼л¼рг¼ тыюу салуучу КР Конституция-
сынын 16, 31-беренелеринин талаптарынын аткарылышын прокурордук 
к¼з¼м¼лд¼¼н³ к³ч¼т³³г¼ багытталган3.

Б³г³нк³ к³нд¼ Кыргызстанда ¼лк¼д¼г³ этностук саясат аныктамасына 
жана аны ишке ашырууга т³рд³³ мамиле жасалып жаткандыгы байкалууда. 
2011-жылы КР Президентинин Аппараты иштеп чыккан «Мекеним Кыр-
гызстан» этностук ¼н³кт³р³³ жана коомду баш коштуруу концепциясы-
нын долбоору КР Жогорку Ке¾ешинде тийишт³³ колдоо ала алган жок, 
ал азыркы к³нд¼ жа¾ы (¼з³н³н) этностук концепциясын иштеп чыгууда4.

1 Кара: «Голос свободы» коомдук фондунун маалыматтык материалдары, 
2011-жылдын марты-июну. http://golossvobody.kloop.kg/page/4 сайтынан 
окуса болот; «Кыргызстанда адам укуктарын бузуу улантылууда» // «Азаттык» 
радиосу, 2010-жылдын 10-декабры. http://www.azattyk.kg/archive/ky_domestic_
News_in_Russian /20101210/829/3462.html?id=2244345 сайтынан окуса болот; 
ОБСЕнин адамдык ¼лч¼¼ жаатындагы милдеттенмелерди аткарышын кароо 
боюнча Ке¾ешмеде АКШнын элчиси Дэвид Джонсондун баяндамасы, Варшава, 
2011-жылдын 4-октябры. http://photos.state.gov/libraries/osce/242783/Russian/
HDIM_Session12_10-04-11_RUS.pdf сайтынан окуса болот; «Human Rights Watch 
изилд¼¼ч³л¼р³: Кыргызстанда июнь окуялары боюнча изилд¼¼л¼рд¼ эл аралык 
стандарттар сакталбагандыгы та¾ калдырат» // «АКИрress» МАсы, 2011-жылдын 
8-июну. http://www.akipress.org сайтынан окуса болот.

2 Кара: Кыргызстанда этностор аралык чыр-чатактарды болтурбоодо жана ж¼нг¼ 
салууда мамлекет менен жарандык коомдун ¼з ара аракеттен³³с³ / А. Б. Элебае-
ванын жалпы ред. астында.– Бишкек, 2011. – 12-13-б.

3 «АКИрress» МАсынын 2011-жылдын 22-апрелиндеги жа¾ылыктары, 2011-жылдын 
19-майы. http://www.akipress.org сайтынан окуса болот.

4 Этностук ¼н³г³³ концепциялары тууралуу кененирээк: Мурзакулова А.Ж., Дят-
ленко П.И. Кыргызстанда этномаданий к¼п т³рд³³л³кт³ башкаруу саясаты: 
¼тк¼нд¼г³с³, азыркы учуру, келечеги? «Полис Азия» Борборунун аналитикалык 
отчету. – Бишкек, 2011. – 39-44-б.
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Ошентип, Кыргызстанда, бир жагынан, ¼лк¼н³н коомдук-саясий жа-
шоо-турмушунда «титулдук» улуттун ³ст¼мд³к кылуусун, экинчи жагынан, 
Кыргызстанда этномаданий к¼п т³рд³³л³г³н ¼н³кт³р³³н³ колдогон т³рд³³ 
саясий к³чт¼р тарабынан улуттук маселенин саясатташуу проблемасы 
байкалууда. Улуттук маселенин саясий а¾-сезиминде т³рд³³ мамилелердин 
болушуна карабастан ¼лк¼д¼ коомдук туруктуулукту сактоо ³ч³н ¼зг¼ч¼ 
маанил³³ милдет болуп Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам-
дарын сактоо саналат.

Корутунду

Кыргыз Республикасынын адам укуктарын жана улуттук азчылыктар-
дын укуктарын коргоо ч¼йр¼с³нд¼г³ мыйзамдарына талдоо ж³рг³з³п, 
бул жаатта жетишээрлик прогрессивд³³ ченемдик-укуктук базаны белги-
лей кетсе болот. £лк¼д¼ адам укуктарын жана этностук азчылыктардын 
укуктарын коргоо системасында негизги проблема улуттук мыйзамдар-
ды иш ж³з³нд¼ ишке ашыруунун оордугу, ошондой эле калктын ¼з³н³н 
укуктары жана милдеттери, алар бузулгандагы кесепеттер тууралуу ¼т¼ 
начар маа лымдалгандыгы менен шартталган. Улуттук мыйзамдарды иш 
ж³з³нд¼ ишке ашыруу процессинде Кыргызстандын аймагында т³зд¼н-
т³з юридикалык к³чк¼ ээ болгон эл аралык келишимдерде каралган адам 
укуктарын жана эркиндиктерин жана этностук азчылыктардын укуктарын 
коргоо ж¼н³нд¼ жоболорду да эске алуу зарыл.

Ошентип, азыркы мезгилде Кыргызстанда этностук азчылыктардын 
укуктарын коргоо аны ¼лк¼д¼ иш ж³з³нд¼ ишке ашырууда т³рд³³ пробле-
малуу аспекттерге ээ. Бирок, бул жаатта болгон терс фактыларга карабас-
тан этностук азчылыктардын укуктарын коргоо системасы постсоветтик 
мейкиндиктеги кээ бир башка ¼лк¼л¼рг¼ салыштырганда кыйла пайдалуу 
абалда турат. 2010-жылдын июнунда Кыргызстанда болгон каргашалуу 
окуялар ¼лк¼д¼ адам укуктарын жана этностук азчылыктардын укуктарын 
коргоо жаатында кырдаалды кыйла начарлатты. Ушундан улам этностук 
азчылыктын укуктарын коргоону ишке ашыруу проблемасы Кыргызстан-
дын ички саясий жана тышкы саясий ¼з ара мамилелеринде ¼зг¼ч¼ курч 
турат жана жалпысынан ¼лк¼н³ социалдык жана саясий турукташтыруу 
процессине таасир этет. Кыргызстанда этностор аралык кырдаалды тигил 
же бул тараптан колдоо к¼рс¼т³³н³ мобилизациялоо ³ч³н саясий к³чт¼р 
тарабынан колдонуу улантылууда, бул белгиленген бир шарттарда социал-
дык чы¾алуунун к³ч¼ш³н¼ алып келиши ыктымал.
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Сунуштар

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼

 Этностук азчылыктардын укуктарын коргоо боюнча Кыргыз Респуб-
ликасынын мыйзамдарынын жана ¼лк¼н³н аймагында колдонуудагы 
ушул тематика боюнча эл аралык документтердин негизги жоболорун 
жалпы жарыялоо жана ачып к¼рс¼т³³.

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жана 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке¾ешине 

 Кыргызстанда, улуттук мыйзамдарда колдонулуучу этностук азчылык-
тардын укуктарын коргоо боюнча эл аралык келишимдердин жоболо-
рун чагылдыруу.

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼, жергиликт³³ ¼з алдынча 
башкаруу жана укук коргоо органдарына

 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган этностук азчы-
лыктардын укуктарын коргоо ж¼н³нд¼ жоболорду иш ж³з³нд¼ ишке 
ашыруу жана бул процесске мамлекеттик органдардын мониторинг 
ж³рг³з³³ механизмин кароо.

Аткаруу бийлик органдарына

 Этностук азчылыктардын укуктарын коргоо боюнча мыйзамдардын 
негизги жоболору тууралуу эскерткич иштеп чыгуу жана чыгаруу, мам-
лекеттик кызматчыларды жана укук коргоо органдарынын ¼к³лд¼р³н 
¼з ишинде ушул жоболорду жетекчиликке алууга милдеттендир³³.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке¾ешине жана Кыргыз 
Республикасынын £км¼т³н¼ 

 Те¾ укуктуулукту камсыз кылууга басым жасап, СССР мезгилинен бери 
келаткан этностук азчылыктардын укуктарын бекемдеп жана Кыргыз-
стандын б³т³нд¼й элин бир улутка (элге) интеграциялоого тоскоолдук 
кылуучу азчылыктардын жа¾ы артыкчылыктуу жамааттык укуктарын 
киргиз³³г¼ колдон келишинче жол бербей, негизинен адам укуктарын 
жана эркиндиктерин коргоонун универсалдуу системасын натыйжалуу 
ишке ашырууга багытталган Кыргызстанда этностук азчылыктардын 
укуктарын те¾ салмактуу коргоону камсыз кылуу.
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Т. Выговская,
политолог-конфликтолог,  

«Egalitee» (Эгалитэ)чыр-чатактарды башкаруу  
агенттигинин башкы директору

Жалпыга маалымдоо  
каражаттарынын жарыялоолорунда 
этностук маселелер боюнча  
«кастык тили»

(кыргыз тилд³³ жана орус тилд³³ ЖМКларга 
контент-талдоо ж³рг³з³³)

Этностор аралык чыр-чатактар Кыргызстандын бекем маалыматтык 
«бренди» болуп калды1. 2010-жылдын май айынан тартып, Ч³й облусунун 
Маевка айылындагы талкалоолордон жана ¼лк¼н³н Ош, Жалал-Абад жана 
Баткен облустарында болгон масштабдуу этностор аралык кагылышуулар-
дан кийин маалыматтык мейкиндиктин кеминде 10%ы ай сайын этностор 
аралык мамилелер маселесине арналган. Бул тематика убакыттын ¼т³ш³ 
менен да ¼з³н³н актуалдуулугун жоготкон жок. Орто эсеп менен алганда 
2011-2012-жылдары Кыргыз Республикасында алдыда турган 60 ЖМК ай 
сайын ушул маселелер боюнча кеминде 600 маалыматтык материал жарыя-
лайт2, бул жылына 7 200 материалды т³з¼т3. Эмне ³ч³н этностор аралык 
мамилелер темасы катуу кызыкчылык жаратат? Мындай маалыматтык 
агым эмне менен шартталган? Анын сапаты кандай? Ал ¼лк¼н³н т³рд³³ 
региондорунда жагдайга кандай таасир этет? Бул жана башка маселелер 
ушул макалада автор тарабынан каралат.

1 Макаланын автору ж³рг³зг¼н мониторингге ылайык 2010-2012-жылдар мезги-
линде чет ¼лк¼л³к ЖМКларда (КМШ ¼лк¼л¼р³, Франция, Германия, Улуу Брита-
ния, Австрия, АКШ – бардыгы 54 булак) кезиг³³ч³ Кыргызстан тууралуу 68,25% 
жарыялоодо «этностор аралык кагылышуулар» деген термин бар, ал макаланын 
¼з³нд¼ же ¼лк¼н³ баяндап жазууда кездешет.

2 Кара: Кыргызстанда этностор аралык мамилелер тематикасы боюнча маалымат-
тык мейкиндик статистикасы. «Egalitee» (Эгалитэ) КФсы. – Бишкек, 2011. www.
egalite.kg сайтынан окуса болот.

3 Ошол эле жерде.
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Т. Выговская

«Талаа» изилд¼¼л¼р³н³н маалыматы боюнча  
чыр-чатактуулук де¾гээ линин к¼рс¼тк³ч³

2012-жылдын март айында этностор аралык мамилелер абалынын ор-
точо республикалык индекси 10 баллдык шкала боюнча 4,26 балл деп анык-
талган1. Февралда – 4,3 балл, январда – 4,7 балл. Бул чыр-чатактуулуктун 
анча жогору эмес к¼рс¼тк³ч³ экендигин белгилей кетели. Салыштырмалуу 
к¼р³н³кт³³ те¾ салмак негизинен республиканын «бейтарап» облустары-
нын – Ысык-К¼л, Нарын жана Талас облустарынын эсебинен жетишилди. 
Кыргызстандын т³шт³кт¼г³ облустарынан Жалал-Абад облусу кыйла 
туруктуу болуп саналат, анын чыр-чатак потенциалы айына 4,1-4,6 балл 
де¾гээлинде турат. Ош облусунда чыр-чатак потенциалы кыйла динами-
калуу. Анын туруксуздугу аталган шкала боюнча 5,6-7,9 балл чегинде бел-
гиленген. «Egalitee» (Эгалитэ) КФсы ¼тк¼рг¼н изилд¼¼л¼рд³н ж³р³ш³нд¼ 
Кыргызстанда чыр-чатак коркунучтарына жетишт³³ т³рд¼ динамикалуу 
реакция кылган т¼рт жер аныкталган: Ош облусу, Ош шаары, Ч³й облусу 
жана Бишкек шаары. 2011-жылдын декабрында жана 2012-жылдын янва-
рында Баткен облусунда чыр-чатак потенциалынын индексинин 7 балл-
га чейин ¼с³ш³ белгиленген. Бул Андарак жана Айдаркен айылдарында 
болгон жергиликт³³ кагышуулардын айынан болгон. Жер-жерлердеги 
респонденттердин ой-пикири боюнча аларды эки негизги фактор: улут-
чулдук де¾гээлинин ¼с³ш³ жана корголбогондук жана укуксуздук сезими 
к¼б³р¼¼к тынчсыздандырат2.

Улутчулдук жана интернационалдуулук

Бул жагдайда «кастык тили» болуп «улутчулдук» жана «интернацио-
налдуулук» т³ш³н³кт¼р³ саналат, алар жакшылык менен жамандыктын 
этностук парадигмасында т³ш³н³л¼т. ЖМКлар «интернационалдуулук» 
т³ш³н³г³н ¼н³г³³ жана жарашуу стандарты катары эсептегени турат. 
Ага ачык мисал болуп КР Президенти А.Атамбаевдин шайлоо алдындагы 
ат салышуусунан баштап б³г³нк³ к³нг¼ чейинки айткан с¼зд¼р³н улам-
улам басып чыгаруу кызмат кылат. 2011-жылдын ноябрь-декабрында ин-

1 Жергиликт³³ коомчулуктардын чыр-чатак потенциалын аныктоо методикасы, 
«Egalitee» (Эгалитэ) КФсы. – Бишкек, 2011. Бул методика контенттик-индикатор-
дук мамиле кылуунун негизинде баалануучу факторлордун 16 тобу боюнча чыр-
чатак потенциалына баа бер³³н³н 10 баллдык шкаласын колдонууну сунуш кылат. 
Индикаторлордун орточо арифметикалык мааниси ¼лк¼д¼г³ чыр-чатактуулуктун 
де¾гээлинин к¼рс¼тк³ч³ менен таанылат.

2 «2011-2012-жылдары этностор аралык абалга мониторинг ж³рг³з³³» долбоору-
нун материалдары боюнча. «Egalitee» (Эгалитэ) КФсы. – Бишкек, 2012.
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тернационалдуулукка чакырууну камтыган макалалар кеминде 500 жолу 
жарыяланып, кайра басылып чыккан1. 2012-жылдын мартында интерна-
ционалдуулукка комплекст³³ чакыруулардын жа¾ы к¼р³н³ш³ байкалган, 
бирок мында Президенттин «коррупция», «улутчулдук» жана «ма¾курттук» 
деген т³ш³н³кт¼рг¼ наалат келтир³³с³ аркылуу болду.

Мамлекет башчысынын бул чыгып с³йл¼г¼н с¼зд¼р³н чагылдыруунун 
мисалында2, орус тилд³³ жана кыргыз тилд³³ ЖМКларда таптакыр т³рд³³ 
реакция кылууну, ошондой эле коомдо интернационалдуулукка кыйыр 
чакыруулардын чыр-чатак проекциясын байкоого болот.

£лк¼н³н ичинде орус тилд³³ ЖМКлар бул маалыматтык себепти жети-
шердик сабырдуулук менен чагылдырды. Жарыялоолордун э¾ к¼п б¼л³г³ 
журналисттин ой-пикирин же редакциянын позициясын камтыган эмес. 
Ага ¼лк¼н³н ичиндеги орус тилд³³ ЖМКлар эмес, россиялык маалымат-
тык мейкиндик терс к¼р³н³ш берген, ал Кыргызстандын маалыматтык 
мейкиндигинде «башкы ролду» ойнойт. Ошондой болсо да, россиялык 
маалыматтык мейкиндиктин таасири жергиликт³³ медиа-рынокту ушул 
маалыматтык себепке башка реакция кылууга т³ртк³ болду. КР Президенти 
А.Атамбаевдин 2012-жылдын февралында Москвага болгон иш сапары 
мезгилинде анын «жа¾жалдуу» чыгып с³йл¼г¼н с¼зд¼р³н¼н жана биздин 
ой-пикир боюнча ички саясаттагы ордунан чыкпаган экзерсистерден3 
кийин, ал Манастын эстелигин ачууда жана кыргыз элинин улуулугу, анын 
тарыхый мейкиндиктеги жана «т³рк элдеринин т³пк³ тегиндеги» ролу 
тууралуу билдир³³л¼р³нд¼ чагылдырылган, ушундан кийин жергиликт³³ 
басма с¼з ¼тк¼н мезгилге талдоо ж³рг³з³³ аракетин к¼рд³. Талдоо ж³рг³з³³ 
Президенттин, анын ке¾ешчилеринин жана спичрайтерлеринин дарегине 
мактаган с¼зд¼рд³ айткан эмес. Бул мамлекет башчысынын аппаратынын 
басма-с¼з кызматын эле эмес, ошондой эле тышкы саясат б¼л³м³н³н 
башчысын да «тышкы саясатта жеке жолдору», «Президенттин ¼зг¼ч¼ 
ниети» жана «атайын план» тууралуу билдир³³с³ менен чыгып с³йл¼¼г¼ 
т³ртк³ болду, алар бардыгы чогуу жана ар бири ¼з-¼з³нч¼ калган бардык 
тышкы саясий к³т³³с³зд³кт¼р менен бирдикте ушундай билдир³³л¼рд³н 
негиздемеси болуп саналат4.

1 Кара: 2011-жылдын ноябрында жана декабрында Кыргыз Республикасында 
этностор аралык мамилелер абалына мониторинг ж³рг³з³³г¼ жарыялоолорду 
тандоо. «Egalitee» (Эгалитэ) КФсы. – Бишкек, 2011.

2 http://www.osce.org/bishkek/78829 сайтынан окуса болот.
3 Экзерсис (фр. еxercise – к¼н³г³³) – бир нерседе ¼рк³нд¼¼ ³ч³н к¼н³г³³л¼р сис-

темасы. Термин политологияга к¼рк¼м илимдерден келген. Кара: Ефремова И. 
Толковый словарь. – М., 1999.

4 Атамбаевдин проактивд³³ саясаты. – «Чалкан.kg» МАсы, 2012-жылдын 14-марты. 
http://www.chalkan.kg/2012/03/ proaktivnaya-politika-atambaeva/ сайтынан окуса 
болот.
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Дал ушул жерден «кастык тили» деп аталган нерсе башталат. Кыргыз 
тилд³³ басма с¼з бул окуяга таптакыр башкача к¼р³н³ш берди. Анда эмо-
ционалдуулук, чечкинд³³ ой-пикирлер, Президенттин иш-аракеттерин, 
«мынакей, биз Россияга жана б³т³нд¼й д³йн¼г¼ улуу кыргыздар ким экен-
дигин к¼рс¼т³п жатабыз» деп айткан с¼зд¼рд³ колдоо1, кыргыз элинин 
улуулугуна адилетт³³ урмат-сыйды калыбына келтир³³д¼ Президенттин 
ролу ж¼н³нд¼ ой-пикирлер ж.б.у.с. к¼п болгон.

Бизде ЖМКлар эркин жана окуялар менен билдир³³л¼рг¼ ¼зд¼р³ каа-
лагандай т³ш³н³к бере алат, андан дагы тышкы саясаттын этностор аралык 
мамилелерге эч кандай тиешеси жоктой к¼р³нч³. Бирок бул андай эмес 
экен. Калктын бир б¼л³г³ – орус тилд³³ – Президенттин иш-аракеттерин 
сынга алса, ал эми кыргыз тилд³³ б¼л³г³ колдоо к¼рс¼т³п турду. Каршы 
туруу, биринчи кезекте, социалдык тармактардын жана блог ч¼йр¼л¼р³н³н 
«социалдык медиа» деп аталуучу маалыматтык аянттарда к¼рс¼т³лд³. 
Интернет-мейкиндикти жабынып алып окурмандардын ой-пикирлери 
жана кызыкчылыктары каршы келди. Тышкы саясаттын натыйжалуулугун 
талкуулоо ¼зд¼р³н «патриоттор» деп атаган топ менен «бардык калган-
дар» тобунун ортосунда тантык териштир³³г¼ айланды, Президенттин 
дарегине сын-сын-пикирлер «кыргыздарды жек к¼рг¼нд³к» деп айтылып, 
ар кандай далилдер аргументтин мазмуну боюнча эмес, ал далилди кел-
тирген адамдын улуту боюнча бааланган. Реалдуу мейкиндикте буз тезис 
жетишердик ке¾ири талкууланган, бирок д³рк³р¼г¼н реакцияны жарат-
кан эмес, анткени «бетме бет» с³йл¼ш³³д¼ этностор аралык т³з³³ч³л¼р 
ж¼н³нд¼ айтууга болбойт2.

Бул мисал интернационалдуулукка чакыруулар эле саясий популизм-
ден башка эч нерсе болуп саналбастыгынын ачык к¼рс¼тт³, ага азыр 
саясатчылардын ¼зд¼р³ менен ЖМКлардан тышкары, факт ж³з³нд¼ эч 
ким к¼¾³л бурбайт. £км¼т башында тургандар ке¾ири пропагандалоочу 
жана орус тилд³³ ЖМКлар тарабынан жакшы чагылдыруучу интернацио-
налдуулук идеологиясы биздин коом ³ч³н актуалдуу эместигине башка 
далилдер да бар. Ага мисал болуп КР Президентинин Аппараты сунуштаган 
Этностук ¼н³г³³ концепциясынын чагылдырылышына коомдук реакция-
нын болбошу, элдин достугу ³ч³н ¼тк¼р³л³³ч³ маданий жана спорттук иш-
чаралар тууралуу жа¾ылыктарга жана «достук жана боордоштук – биздин 
байлыгыбыз» деген стилдеги бардык башка билдир³³л¼рг¼ кызыкчылык-

1 Кыргыз Республикасында этностор аралык мамилелер темасына жарыялоолорду 
тандоо. «Egalitee» (Эгалитэ) КФсы. – Бишкек, 2012. – 187-188-б.

2 «2011-жылы Кыргыз Республикасында этностор аралык мамилелердин абалына 
мониторинг ж³рг³з³³» долбоорунун материалдары боюнча. «Egalitee» (Эгалитэ) 
КФсы. – Бишкек, 2011.
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тын жоктугу саналат. Эгерде алгачкы маалыматтык себепке жок дегенде 
кесиптик коомчулуктун реакциясы болсо, анда калган бардыгына таптакыр 
эле к¼¾³л бурулбайт же коомдук зордук менен алып коюуну жаратат1.

Бул тыянактын калыстыгы борбордук ЖМКларда 2012-жылдын январь-
мартында элдин достугу ³ч³н маданий-массалык иш-чаралар тууралуу 
жарыялоолордун такыр жоктугу менен ырасталат2. ЖМКлар, белгил³³ 
болгондой, окурманга багыт алышат жана алардын маалыматтын актуал-
дуулугуна абдан ¼н³кк¼н интуициялык, ошондой эле методолиялык жана 
коммерциялык негизденген сезими болот. Жарыялоолордун жоктугу бул 
тема коомду мындан ары кызыктырбайт деп негизд³³ айтууга м³мк³нд³к 
берет. Адилетт³³л³к ³ч³н кыргыз тилинде чыгарылуучу коомдук-саясий ге-
зиттер анча чо¾ эмес жа¾ылыктык билдир³³л¼р менен чектелип, маданий 
окуяларды ке¾ири чагылдырууга эч качан аракет кылбагандыгын белгилей 
кет³³ керек. Де-факто, мындай иш-чаралар азайган жок, алар анча к¼п эмес 
тиражы бар региондук ЖМКлар тарабынан гана чагылдырылууда. Т³рд³³ 
социалдык топтордун ¼к³лд¼р³н³н к¼пч³л³к б¼л³г³ интернационалдуу-
лукту «советтик боюнча» куруудан чарчады. Бул доктринаны жактоочулар-
дын саны акырындык менен азаюуда. Бул тенденцияга жалпыга маалымдоо 
каражаттарында да так байкоо ж³рг³з³л³п турат. Т³рд³³ улуттагы топтор-
дун биргелешкен маданий иш-чараларын чагылдырган жарыялоолордун 
саны кыскарууда. Бул коомдук кызыкчылыктын т¼м¼нд³г³ ж¼н³нд¼ айтып 
турат, ал ЖМКлар ³ч³н негизги багыт болуп саналат.

Бул этапта этностор аралык мамилелердин алды¾кы планына интер-
националдуулуктун толук карама-каршылыгы, улутчулдуктун стигматиза-
цияланган т³ш³н³г³ чыгат. Кайрадан эле ЖМКларда бул маселе боюнча 
о¾ой эмес карама-каршылык жанданат.

Биздин коом «улутчулдук» деген т³ш³н³кк¼ ¼т¼ эркин жана ке¾ири 
т³ш³ н³к бере алаарын белгилей кетели. Бул совет мезгилинен мураска 
калган нерсе, анда «улутчулдук – нацизм – фашизм» деген абдан катаал 
т³ш³н³кт³к линия т³з³лг¼н болчу. Советтик пропаганда болсо биз фа-
шизмге каршы жаныбызды аябай к³р¼шт³к жана аны баатырдык менен 
же¾дик деп айткан. Бирок ошол эле пропаганда СССРдин национал-со-
циализмге карата позициясы баштапкы этапта башкача болгон жана совет 
жетекчилиги гитлердик идеологияга наалат айтпастан эле, анын жоболо-
рун активд³³ т³рд¼ кошо тартып, ¼з³н³н «эксперттик баасын» берип, бул 
идеологияны ишке ашырууга «колунан келишинче жардам» к¼рс¼тк¼н 

1 Ошол эле жерде
2 Кара: 2012-жылдын январь, февраль жана мартында этностор аралык мамиле-

лер жаатында Кыргызстандын ЖМКларынын жарыялоолорун тандоо. «Egalitee» 
(Эгалитэ) КФсы. – Бишкек, 2012. www.egalite.kg сайтынан окуса болот.
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жана жадагалса «бардык мезгилдин жана элдин душманы» менен д³йн¼н³ 
б¼л³шт³р³³г¼ аракет кылгандыгын жашырып жатат. Пропаганда тышкы 
саясий жа¾ылыштыктардын маанил³³л³г³н «жымсалдатуунун» ы¾гайлуу 
каражаты болуп калды, аларга «улуу жана к³чт³³» мамлекеттин «улуу жана 
к³чт³³» ¼км¼т³ жол берген. £т¼ чектелген маалыматтык мейкиндикте баш-
ка ой-пикир жаралышы м³мк³н эмес эле. Наполеон Бонапартка жазылган 
белгил³³ анекдоттогу фраза ойго келет: «Эгерде менде «Правда» гезити 
болсо, д³йн¼ менин Ватерлоодогу же¾илгенимди эч качан билмек эмес».

Эмнеси болсо да, чындык ушундай, Кыргызстанда эч ким, жадагалса 
илимий коомчулук позитивд³³ улутчулдуктун жалпыга таанылган анык-
тамасына кайрылып калыстык сурабайт, анын негизги доктринасын 
Н.Бердяев сунуштаган1.

Бул доктринанын негизинде иштелип чыккан аныктамалар эркин 
жет³³д¼ болгондугуна жана электрондук изд¼¼д¼ жыйынтыктарды алгачкы 
болуп берген популярдуу «Википедия»2 с¼зд³г³нд¼ да бурмаланбай берил-
гендигине карабастан т³ш³н³кт³ ¼зд¼шт³р³³ ¼зг¼рг¼н жок. КР Илимдер 
академиясынын кызматкерлери да улутчулдук т³ш³н³г³н¼ ¼т¼ эркин т³рд¼ 
т³ш³н³к берет. Ошентип, улуттук касчылыкты тутандырууга айыпталган 
блоггер В.Фарафоновдун ишин угууда КР Илимдер академиясынын экс-
перти мырза А.Смутко улутчулдукка ¼т¼ та¾ калыштуу аныктама берген: 
«Бул кемсинт³³, кодулоо локалдуу максаты бар иш-аракеттер»3. Сот жы-
йынынын фактысынын жана Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза 
кодексинин (КР КЖК) 299-беренеси боюнча жалпы айып коюу прецеден-
тинин маанил³³л³г³н эске алып, илимий коомчулук эксперттик жардам 
бергенге жана улутчулдуктун жетишердик конкретт³³ т³ш³н³г³н сунуш 
кылууга ¼з³н³н ж¼нд¼мс³зд³г³н к¼рс¼т³п жатат, аны б³тк³л д³йн¼д¼г³ 
или мий ч¼йр¼н³н к¼пч³л³к ¼к³лд¼р³ пайдаланууда.

Маалымат ³ч³н: улутчулдук деп (фр. nationalisme) базалык принциби 
коом дук биримдиктин жана мамлекетти т³з³³ч³ процессте анын алгач-
кылыгынын жогорку формасы катары улуттун баалуулугу ж¼н³нд¼ тезис 
болуп саналган саясаттын идеологиясын жана багытын т³ш³н³³ керек. 
Агымдардын к¼п т³рд³³л³г³ менен айырмаланат, алардын айрымдары 
бири-бирине карама-каршы келет. Саясий кыймыл катары улутчулдук 

1 Бердяев Н. А. Царство Духа и Царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – 288-356-б.
2 http://ru.wikipedia.org/wiki сайтынан окуса болот.
3 В. Фарафоновдун соту: коргоо жана айыптоо «улутчулдук» аныктамасында т³-

ш³н б¼ст³кт¼рг¼ туш болушту. –«Kloop.kg», 2012-жылдын 13-апрели. http://
kloop.kg/blog/2012/04/13/traktovka-natsionalizma-vy-zvala-spor-na-sude-po-delu-
zhurnalista-farafonova/ сайтынан окуса болот.
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мамлекеттик бийлик менен мамилелерде улуттук жалпылыктын кызык-
чылыктарын коргоого умтулат1.

Ошентип «улутчулдук», «этноцентризм» жана «шовинизм», андан да 
«нацизм» жана «фашизм» сыяктуу терминдердин мааниси улутчулдукка эч 
бир тиешеси жок, Кыргызстанда аны жактоочуларга наалат айтылат. Бул 
ч¼йр¼д¼ тоталдуу кесипк¼й эместик жана аматордук2, саясатчылар жана 
ЖМКлар тарабынан жарыяланган улутчулдук к¼р³н³шт¼р³н³н к¼пт¼г¼н 
фактылары кесиптик т³ш³н³к бер³³с³з бойдон калууда.

2012-жылы «биринчи белгилер» пайда болду, алар улутчулдукка одо-
но т³ш³н³к бер³³ адам укуктарын, биринчи кезекте, ой-пикирин эркин 
билдир³³г¼ жана с¼з эркиндигине укуктун бузулушуна алып келээри 
ж¼н³нд¼ айтып турган. Блоггер В.Фарафоновдун иши боюнча сот про-
цесси к¼рс¼тм¼ мисал болуп саналат, анын макалалары т¼м¼нк³д¼й эки 
негизги себеп боюнча соттук териштир³³ предмети боло албайт:

1) КР КЖКсында «Жалпыга маалымдоо каражаттарын колдонуу ме-
нен улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутуу» 
деген 299-берене бар, бирок блогдор эч бир д³йн¼д¼ ЖМК болуп 
саналбайт. «Русское единство» сайты – такыр эле ЖМК эмес, ал 
Россия Федерациясынын интернет-мейкиндигинде жайгашкан. 
Ал Кыргызстанда 1%дан ашпаган де¾гээлде окулат. Андан тышка-
ры, Кыргызстанда башка ¼лк¼н³н интернет-аймагында мамлекет 
менен коомдун мамилесин ж¼нг¼ салуучу мыйзам такыр жок жана 
болушу да м³мк³н эмес;

2) блоггерге башка ¼лк¼н³н ЖМКларында эмес .... ¼з³н³н жарыя-
лоолору аркылуу д³йн¼л³к коомчулуктун к¼з алдында кыргыз эли-
нин улуттук кадыр-баркына шек келтиргендиги жана Кыргызстан-
дын беделин кетиргендиги ³ч³н к³н¼¼ коюлууда. Ал улуттук, расалык 
же диний кастыкты козутууга багытталган жалпы чакыруулар жана 
иш-аракеттерди, улуттук кадыр-баркка шек келтир³³н³ ¼лк¼н³н 
ичинде жасаган эмес. Ошондой эле блоггердин ой-пикири жаран-
дардын улуттук белгиси боюнча айырмачылыгын, артыкчылыгын 
же кем баалуулугун пропагандалоо катары бааланышы м³мк³н 
экендиги к³м¼н.

Айыптоонун ма¾ызы болгон чындык ж¼н³нд¼ жалпы кабыл алынган 
к¼р³н³шт¼рд¼н улам улуттук белгиси боюнча уюштурулган куугунтук-

1 Коротеева В. Улутчулдук ж¼н³нд¼ жалпы таанылган чындыктар барбы? // 
ProetContra, 1997, ¹ 2.

2 Аматорство – укр. которулушу – жакшы к¼р³³ч³л³к, ¼з демилгел³³л³к. Аматордук 
иш – ышкыбоз, кесиптик эмес иш. Кара: Олейник И. С. Украинче-орусча с¼зд³к. – 
Киев, 1998.
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тоого к¼б³р¼¼к окшош, анткени башка ¼лк¼д¼ блогдо айтылган ой-пикир 
менен Кыргыз Республикасында жасалган кылмыштын ортосундагы бай-
ланышты логикалык жактан далилд¼¼ м³мк³н эмес. В.Фарафоновго айып 
коюлуп жаткан 16 иш-аракеттин бир¼¼с³ гана Кыргыз Республикасынын 
аймагында жасалгандыгын белгилей кетели. Бул «сиз айтты¾ыз – биз 
таарынып калдык» деген принцип боюнча тоталитардык-репрессиялык 
чараларды колдонууга к¼б³р¼¼к окшошуп кетет, принцибинде мунун 
укуктук мейкиндикте териштир³³г¼ эч кандай тиешеси болушу м³мк³н 
эмес. Бирок тиешеси бар.

Адилетт³³л³к ³ч³н, чыр-чатактык к¼з караштан, чынында эле В.Фара-
фановдун атынан блогдордо эки жазуу жарыялангандыгын белгилеп кет³³ 
зарыл, ал ке¾ири жайылып, маанил³³ коомдук резонанс жараткан жана 
Кыргыз Республикасынын ¼з³нч¼ бир калктуу конуштарында, ¼зг¼ч¼ Ч³й 
облусунун кичи шаарларында улуттар аралык мамилелердин начарлашына 
таасир эткен.

ЖМКлардын контенттик активд³³л³г³н жараткан экинчи коркунуч жа-
раткан демилге болуп КР МУККнын улуттар аралык кастыкка чакыруулар-
ды камтыган жарыялоолорду аныктоо максатында интернет-мейкиндикке 
байкоо ж³рг³з³³ боюнча демилгеси саналат. 2012-жылдын апрелинде 
КР МУККнын т¼рагасы Ш.Атаханов бул демилге ж¼н³нд¼ жалпы элдин 
алдында билдирген.

Бул демилге «желмогуздарга а¾ уулоо» болуп калышы м³мк³нд³г³ бир 
топ жогору жана т¼м¼нк³д¼й аргументтер менен негизделет:

1) мындай мониторинг конкретт³³ т³рд¼ кантип ж³рг³з³л¼¼р³ туу-
ралуу маалымат жок;

2) бул процессти ж¼нг¼ салышы керек болгон мыйзам базасы жетки-
ликт³³ эмес;

3) мындай мониторингдин натыйжасында алынышы м³мк³н болгон 
маалыматты ишке ашыруу технологиясы блоггер В.Фарафоновдун 
иши боюнча терг¼¼н³н мисалында жалпыга белгил³³.

Мындан улуттар аралык кастыкты козутууга каршы к³р¼ш³³ техноло-
гиясы ЖМКлардын жана карапайым жарандардын эркиндигине эле эмес, 
ошондой эле жалпысынан с¼з эркиндигине укукка да маанил³³ коркунуч 
туудурат деген тыянак чыгарса болот. Мамлекеттик машина окуялардан 
озуп бара жатат жана тиешел³³ далилд¼¼ч³, процесстик жана методология-
лык базасыз жазалоо механизмдерин ишке киргиз³³д¼. Улуттук мыйзам-
дык базаны ылайык келтир³³ жана КР КЖКсынын 299-беренеси боюнча 
к³н¼¼ де¾гээлин аныктоонун так методикаларын иштеп чыгуу ЖМКларда 
шовинисттик жарыялоолордун пайда болушунун проблемасына кыйла 
адекваттуу реакция болмок. КР МУККнын В.Фарафоновдун жарыялооло-
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руна филологиялык-политологиялык экспертиза ж³рг³з³³г¼ суроо-талабы 
адекваттуу иш-аракет катары бааланышы м³мк³н эмес, анткени:

1) филологиялык экспертиза жарыялоонун контексти жана майда 
тексти, ошондой эле анын коомдук резонансы жана таасир эт³³ 
де¾гээли тууралуу маалыматтарды бербестен, текстти гана анализ-
дейт;

2) политологиялык илимдин алкагында политологиялык экспертиза 
бийлик менен коомдун гана ¼з ара аракеттен³³ч³ ж¼н³нд¼ кору-
тунду бере алат.

£з³н¼н-¼з³ келип чыгуучу суроо: экспертизанын бул эки т³р³н³н ай-
калышы бир индивиддин (коомдун субьектисинин) иш-аракеттери башка 
индивиддер (коомдун субьекттери) тараптан терс реакция жараттыбы 
деген суроого кандай жооп берет? Бир жообу бар – эч кандай.

Ошол эле убакта улуттар аралык кастыкты, улутчулдукту козутуу жана 
ушундай т³рд¼г³ иш-аракеттерге жол берб¼¼н³н иш ж³з³нд¼г³ процесси 
орус тилд³³ ЖМКлардын ¼т¼ д³рк³р¼г¼н реакциясын жаратты. Бул маа-
лыматтык себепти чагылдыруулардын саны этностор аралык мамилелерге 
арналган жалпы маалыматтык мейкиндиктин 10%ын т³зд³1. Бирок кыргыз 
тилд³³ басма с¼зд¼ В.Фарафоновдун ишине реакция кылуу катары баала-
нышы м³мк³н болгон бир макала эле белгиленген. Бул жарыялоо «Ачык 
Саясат» гезитинде жайгаштырылган, блоггерди эмне ³ч³н жана кантип 
жоопкерчиликке тартуу керектигине аргумент келтирип т³ш³нд³р³³ 
ме нен аны жоопкерчиликке тартууга чакырган. Ошондой болсо да бас-
манын сунуштарын медиа мейкиндик байкаган жок, талкуулангандардын 
тизмесине да кирген жок, коомдук ой-пикирди те¾д¼¼ процессине таасир 
эткен жок.

Кыргыз тилд³³ жана орус тилд³³ ЖМКлардагы жарыялоолордун кон-
тентинде жана санында те¾ салмактын мындай жок болушу коомдо тап-
такыр антагонистикалык топтор т³з³л¼¼р³н¼ жана бекемделээрине алып 
келет: этностук азчылыктар менен шовинисттердин ортосундагы б¼л³н³³ 
барган сайын ачык болот. Ошол эле убакта дагы бир топ – бейтарап бор-
бор так к¼рс¼т³л¼т, ал бардык улуттардын ¼к³лд¼р³н¼н турат жана токтоо 
к¼з карашты жактайт. Бул топ анын кызыкчылыктарын чагылдыруучу 
маалыматтык агымсыз калат, бирок ал кыйла экономикалык активд³³ 
болуп саналат. Башкача айтканда, кирешеси орто де¾гээлде болгон ток-

1 Кара: Кыргыз Республикасында этностор аралык мамилелер абалына талдоо 
ж³рг³з³³. «Egalitee» (Эгалитэ) КФсы. – Бишкек, 2011. www.egalite.kg сайтынан 
окуса болот.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык 99

Т. Выговская

тоо топтун – мамлекеттин туруктуулугунун негиздеринин кызыкчылыгы 
орус тилд³³ да, кыргыз тилд³³ да ЖМКлар тарабынан тиешел³³ де¾гээлде 
эске алынбайт.

Мамлекеттик жана расмий тилдердин айланасындагы талашып-тарты-
шуу ага ачык мисал болуп саналат, ал 2011-жылдын июнунда КР ¼тк¼¼л 
мезгилдеги Президенти Р.Отунбаеванын бала бакчадан тартып кыргыз 
тилинин маанил³³л³г³н жогорулатуу зарылдыгы ж¼н³нд¼ билдир³³с³н¼н 
кийин ¼зг¼ч¼ интенсивд³³л³кк¼ ээ болгон1.

Мамлекеттик тилди коргоодо ар кандай чыгып с³йл¼¼л¼р орус тилд³³ 
ЖМКлар тарабынан «ашынган» улутчулдук белгиси катары, ал эми кыргыз 
тилд³³ басма с¼зд¼рд¼ адилеттик салтанаты жана кыргыз элинин улуулу-
гун таануу белгиси катары кабыл алынат.

Орус тилд³³ ЖМКлар менен кыргыз тилд³³ ЖМКлардын ортосунда 
диалог жоктугун белгилей кет³³ зарыл. Жападан жалгыз жалпыга жет-
киликт³³ коммуникатор болуп «Gezitter.org» порталы саналат, ал кыргыз 
тилд³³ ЖМКлардын жарыялоолорун орус тилине, болгондо да жетишт³³ 
т³рд¼ тенденциялуу которот. Орус тилд³³ жарандар кыргыз тилин жакшы 
билбей, кыргыз тилд³³ жарандар орус тилин жакшы т³ш³нг¼нд³г³нд¼ 
проб лема татаалдашат, ал эми ЖМКларда диалогдун болбошу позициялар-
ды аргументт¼¼ адамдардын тиричиликтик ¼з ара аракеттен³³ де¾гээлине 
чейин т³ш³п кеткендигине алып келет. Бул жерде улуттук белгиси боюнча 
тантык кемсинт³³л¼р келип чыгат.

Мамлекеттик тилдин статусу ж¼н³нд¼ маселе 2012-жылдын мартында 
¼т¼ курч к¼т¼р³лд³. Буга депутат У.Аманбаеванын мамлекеттик тилди бил-
беген же жетишт³³ де¾гээлде билбеген мамлекеттик кызматчылар ³ч³н 
жоопкерчилик киргиз³³ тууралуу мыйзамдык демилгеси маалыматтык 
себеп болду. Бул демилге орус тилд³³ басмаларда тилдик басмырлоонун 
кезектеги аракети катары кабыл алында («Не знаешь язык – плати!»2; 
«Гря дут кадровые чистки – языковые»3; «Киргизия: новые шаги на пути к 
моноязычию, языковой дискриминации и языковой сегрегации»4 деген ма-
калалар). Бул толкунга кыргыз тилд³³ ЖМКлардын жарыялоолору каршы 
турган («Если ты кыргыз, служи кыргызам! Кыргызстаном должны править 
только кыргызы!»5 деген макалалар). Бул курч коомдук дискуссияны ж¼нг¼ 

1 Этностук азчылыктар темасына БУУ менен ОБСЕнин региондук конференциясы, 
Бишкек, 2011-жылдын 21-22-июну.

2 2012-жылдын 15-мартындагы «Московский комсомолец – Азия» гезити.
3 2012-жылдын 15-мартындагы «Дело ¹…» гезити.
4 2012-жылдын 19-мартындагы «Regnum» МАсы.
5 2012-жылдын 12-мартындагы «Kginfo.kg» Интернет-порталы.
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салууда демилге эксперт-журналисттерге жана эл депутаттарына гана 
таан дык (И.Карамушкина «Вопрос о статусе русского языка необходимо 
решать на референдуме»1). Борбордук аткаруу бийлик органынын, илимий 
коомчулуктун ¼к³лд¼р³ – тарыхчылар, юристтер, филологдор – ¼зд¼р³н³н 
пикирлерин эл алдында айткан жок.

Бул маселе калк арасында да бирдей эмес кабыл алынган. Т³шт³к ре-
гиондордо жергиликт³³ этностун ¼к³лд¼р³ расмий тилди тез арада алып 
салып, бардык расмий иш кагаздарын ж³рг³з³³н³ мамлекеттик тилге ко-
торууну колдойт: «... Ал ³ч³н азыртадан эле бала бакчадан тартып кыргыз 
тилин, тарыхты, адабиятты, маданиятты окутууну киргиз³³ керек. Андай 
болбосо биз эч качан бирдикт³³ коом боло албайбыз, болгону т³рд³³ 
маданияттын калдыгы болуп калабыз». Мындай пикирди Баткен облу-
сунда 85% респондент, Ош облусунда 89% респондент жана Жалал-Абад 
облусунда 74% респондент карманат. Т³шт³к регионундагы этностук аз-
чылыктардын ¼к³лд¼р³ орус тилин ¼збек тилине же ¼збек тилине расмий 
тилдин статусун бер³³н³ гана колдойт. Мейли т³шт³к регионунда эле 
болсо. Республиканын т³шт³г³нд¼г³ дээрлик бардык жашоочулар ¼збек 
телек¼рс¼т³³с³н к¼р³п, ¼збек радиосун угушат. Орус тилине караганда 
¼збек тилин бардыгы жакшы билет жана т³ш³н¼т. Т³шт³кт¼ ¼збек тили 
к¼пт¼н бери эле кыргыз тили менен «чырмалышып», ал этностор аралык 
баарлашуу тили болуп калган. Мындай пикирди Баткен облусундагы этнос-
тук азчылыктардын ичинен 54% респондент, Ош облусундагы этностук 
азчылыктардын ичинен 89% респондент жана Жалал-Абад облусундагы 
этностук азчылыктардын ичинен 81% респондент туура деп эсептейт2.

Т³нд³к региондордо этностук к¼пч³л³кт³н арасында расмий орус ти-
лине мамиле кыйла толеранттуу. «Орус тили жер-жерлерде кыргыз тилине 
принцибинде жолтоо болойт. Иш кагаздары орус тилинде ж³рг³з³л¼т, 
эгерде кандайдыр бир документ кыргыз тилинде келсе, айрым учурларда 
баш аламандык келип чыгат. Борбордук аткаруу бийлик органдарынын 
адистерине т³рд³³ региондордон ар кандай тилде документтер келип 
т³шк¼нд¼, ал адистер ¼т¼ чо¾ проблемаларга туш болушат. Жер-жерлерде 
иш кагаздары орус тилинде ж³рг³з³л¼т, ал эми калк менен кыргыз тилинде 
баарлашат. Орус тилинин расмий тил катары зарылдыгына карата прин-
ципт³³ келишпес позиция Бишкек шаарынын жана Ч³й облусунун (Кант 
жана Токмок шаарлары) орус тилд³³ калкынын арасында гана сакталууда. 
Бишкек шаарынын орус тилд³³ калкынын ичинен 85% респондент орус 

1 2012-жылдын 22-мартындагы «Vesti.kg» МАсы.
2 Кара: Этностор аралык мамилелердин абалына талдоо ж³рг³з³³. «Egalitee» (Эга-

литэ) КФсы. – Бишкек, 2011. www.egalite.kg сайтынан окуса болот.
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тили «Кыргызстанда маданий ¼н³г³³г¼ жана цивилизацияга жет³³ шарты 
болуп саналаарына ишенет, Ч³й облусунун орус тилд³³ калкынын ичинен 
69% респондент бул пикирге кошулат»1.

Жогоруда айтылгандарга негизденип, т¼м¼нк³д¼й ¼т¼ к¼¾³л ч¼г¼рл³к 
корутунду жасоого болот:

1) коомдо эки идеологиянын болушу – интернационалдуулук жана 
улутчулдук – «кастык тилинин» болушун аныктайт, мында бул идео-
логиялардын к³р¼ш³нд¼ мамлекеттик жана расмий тил, ошондой 
эле айрым фактылар жана окуялар «максатка жет³³ ³ч³н оюнчук» 
болуп калат;

2) кыргыз тилд³³ жана орус тилд³³ ЖМКлардын контентинин орто-
сунда ачык байкалган айырма бар, бирок алардын арасында кон-
структивд³³ диалог жок, бирок ага болгон муктаждык к¼р³н³п турат 
жана жарыялоолордун мазмунунда чагылдырылган;

3) ЖМКлардын ¼к³лд¼р³н³н жана илимий ч¼йр¼н³н ортосунда диа-
лог ³ч³н аянтчанын жоктугу ал коомчулуктардын де¾гээлинде 
актуалдуулугунан улам ¼з алдынча болооруна жана жарандардын 
арасында таптакыр контролдонбогон жана кыйла кооптуу кастык 
к¼р³н³шт¼р³н¼ алып келет;

4) саясий бийликтин этностор аралык мамилелерди ж¼нг¼ салуу ара-
кети тоталитардык, жазалоо м³н¼з³н¼ ээ, бул айрым адамдардын 
укуктарын бузууга алып келет, ошондой эле ¼з³нд¼ адам укуктарын 
массалык т³рд¼ бузуу коркунучун алып ж³р¼т. Проблема менен 
ишт¼¼н³н илимий-негизделген методикалары, маалыматтык агым-
дарды те¾дештир³³ч³ технологиялар колдонулбайт, бул – бийлик 
³ч³н жеткиликт³³ механизм (ЖМКларда 7-8% жарыялоолор гана 
журналисттин позициясын билдирип, калгандары ЖМКлар бий-
ликтен, эксперттерден жана жарандык коомдун активисттеринен 
алган маалыматтык себептерге негизденээрин эске сала кетели);

5) азыркы учурда илимий коомчулук бул проблеманы чеч³³г¼ иш-
тик т³³ жардам бере албайт, бирок келип чыккан кырдаал ушундай 
аракеттер ³ч³н кыйла жакшы учур. Арбитр катары чыгуунун ордуна 
расмий илимий коомчулуктун атынан КР Илимдер академиясы бул 
проблеманы чеч³³д¼ такыр эле аракет к¼рб¼г¼нд³г³ менен ¼з³н³н 
ро лунун беделин кетирген.

Жогоруда айтылгандарга негизденип, этностор аралык чыр-чатактар 
жа на алардын натыйжаларын же¾ип чыгуу Кыргызстан ³ч³н дагы к¼пк¼ 

1 2012-жылдын мартында этностор аралык мамилелердин абалына талдоо 
ж³рг³з³³. «Egalitee» (Эгалитэ) КФсы. – Бишкек, 2012. – 6-б.
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чейин актуалдуу проблема болуп саналат, анткени аны чеч³³ аракеттери 
адекваттуу эмес илимий-тажрыйбалык ыкмалар менен к¼р³л³³д¼, ал 
т³рд³³ тараптардын макулдашылбаган, координацияланбаган жана ке-
сипк¼й эмес таасир эт³³с³н эске салып жаткандыгы ж¼н³нд¼ корутунду 
жасоого болот.

Этностор аралык мамилелерди башкаруу системасынын натыйжалуу-
лугун жогорулатуу ³ч³н автор ¼лк¼н³н бийликтик т³з³мд¼р³н¼ бир катар 
сунуштарды иштеп чыккан.

Сунуштар

Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке¾ешине

 Мамлекеттик тилди колдонууну толук иштеп чыгуу маселесин чеч³³, 
анткени бул проблема т³рд³³ социалдык жана саясий топтордун ор-
тосунда жолтоо болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼ жана жалпыга маалым-
доо каражаттарына

 Кыргызстанда «улутчулдук» жана «интернационалдуулук» т³ш³н³к-
т¼р³н колдонуу маселелерин илимий негизденген талкуулоого илимий 
ч¼йр¼н³н ¼к³лд¼р³н³н ке¾ири катышуусун уюштуруп, этностор ара-
лык ¼з ара аракеттен³³ проблемасын чеч³³д¼ акаде миялык коомчулук-
тун ролун к³ч¼т³³. Бизге совет мезгилинен калган стереотиптердин 
ордуна калкка коопсуз этностор аралык ¼з ара аракеттен³³н³ камсыз 
кылууга т³рд³³ мамиле кылуулардын арасында т³ш³н³³ менен тандоого 
м³мк³нд³к берген т³ш³н³к пайда болгондугу маанил³³.

Мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлик бутактарына

 Жогоруда айтылган этностук тынчтыкты куруунун принципт³³ ма-
селелерин колдон келишинче тезирээк чеч³³. Азыркы учурда эт ностук 
тынчтыкты куруу жана «кастык тилинин» тамырына балта чабуу систе-
масыз, бир аз баш аламан м³н¼зг¼ ээ, ал эми реалдуу жыйынтыктарга 
жетиш³³ ³ч³н биз эмнени тандап жаткандыгыбызды жана каалаган 
натыйжага кандай методдор менен жетишээрибизди так аныктоо за-
рыл.
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Социалдык ч¼йр¼д¼ камкордукту 
институтташтыруу жарандардын 
социалдык укуктарын коргоо 
механизми катары

Кыргызстанда экономикалык реформалоо процесси жашоо-тур-
муштун бардык ч¼йр¼с³нд¼ тере¾ ¼зг¼р³³л¼рг¼ алып келди. Социалдык 
ч¼йр¼ – билим бер³³, социалдык коргоо, медицина, маданият ¼зг¼ч¼ ая-
луу болуп калды. £лк¼н³н экономикалык проблемалары калктын т³рд³³ 
топторунун, айрыкча майыптардын, жетим-балдардын, улгайгандардын 
ж.б. социалдык жана маданий укуктарын коргоону толук к¼л¼мд¼ камсыз 
кылууга м³мк³нд³к бербейт. Реформалардын, рыноктук мамилелерге 
¼т³³н³н социалдык натыйжаларын коомдук иштин социалдык, билим 
бер³³ жана башка т³рл¼р³н уюштуруунун методдорун жана технология-
ларын ¼рк³нд¼т³³ жолу аркылуу гана же¾ип чыкса болот. Ушуга байла-
ныштуу азыркы кыргыз коому ³ч³н жа¾ы институттарды жана уюмдарды 
на тыйжалуу иштет³³ проблемалары актуалдуу болууда.

2010-жылдын 29-сентябрында «Мамлекеттик башкаруу органдары-
нын жарандык коом менен ¼з ара аракеттен³³с³н ¼рк³нд¼т³³ ж¼н³нд¼» 
Кыргыз Республикасынын Президентинин ¹212 Жарлыгынын негизинде 
мамлекеттик органдардын ишине жарандык мониторинг ж³рг³з³³ меха-
низмдеринин бири катары мамлекеттик органдардын Коомдук байкоочу 
ке¾ештери (мындан ары – КБК) ишке киргизилген. КБК регулятивд³³ 
башкаруу органдарынын – министрликтердин жана ведомстволордун 
де¾гээлинде иштейт. Иши министрликтер жана ведомстволор тарабынан 
ж¼нг¼ салынуучу мамлекеттик мекемелердин (улгайган адамдар жана 
майыптар ³ч³н ³й-интернаттар, балдар ³йл¼р³, колониялар, мектептер 
ж.б.) системасына болсо жарандык коом тарабынан тиешел³³ системалуу 
к¼¾³л бурулган жок.

Билим бер³³ жана социалдык коргоо мекемелеринде жарандардын 
социалдык жана маданий укуктарын ишке ашырууну камсыз кылуу масе-
лелеринде мамлекет менен калктын кызматташуусунун институттарынын 
бири болуп камкордук ке¾ештери (мындан ары – КК) саналат. К¼пт¼г¼н 
¼лк¼л¼рд¼ ККнын к¼пт¼г¼н кылымдык иш тажрыйбасы бар, аларга ушул 
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мекемелерди мамлекеттик-коомдук формада башкаруу ж³кт¼лг¼н. Ушул 
сыяктуу уюмдар конкретт³³ коомдук маселелерди чеч³³г¼ м³мк³нд³к 
бер³³ч³ каражат болуп саналат.

Жогоруда айтылгандарды эске алып, «Биздин укук» КФсы «Кыргыз-
стандын социалдык ч¼йр¼с³нд¼ камкордукту институтташтыруу» долбоо-
рун иштеп чыкты жана ишке ашырды, ага Европа Союзу жана БУУнун 
Адам укуктары боюнча Жогорку комиссарынын Башкармалыгы колдоо 
к¼рс¼тт³. Долбоор т¼рт интернаттык мекемеде: Военно-Антоновка балдар 
³й³нд¼, улгайган адамдар жана майыптар ³ч³н Т¼м¼нк³-Серафимовка 
³й³нд¼, Вознесеновка тарбиялоо колониясында, Ч.Базарбаев атындагы 
Бишкек хореографиялык окуу жайында ишке ашырылды.

Долбоордун алкагында социалдык ч¼йр¼д¼г³ мекемелерде жаран-
дардын социалдык жана маданий укуктарынын сакталышына талдоо 
ж³рг³з³лд³, аталган мекемелердин ККсы т³з³лд³, алардын м³ч¼л¼р³ ³ч³н 
тренингдер ¼тк¼р³лд³, эл аралык келишимдерге жана тажрыйбага ылайык 
Кыргыз Республикасынын социалдык ч¼йр¼с³нд¼ камкордукту ¼н³кт³р³³ 
концепциясынын жана «Камкордук ке¾ештери ж¼н³нд¼» КР Мыйзамынын 
долбоору, мамлекеттик органдар ³ч³н сунуштар иштелип чыкты. Кыргыз-
стандын камкорчуларынын ассоциациясы т³з³лд³.

Кыргызстанда ККнын иши т³р³нд¼ жа¾ы башкаруу технологияларын 
иштеп чыгуу жана ишке киргиз³³ т¼м¼нк³л¼рг¼ м³мк³нд³к берет:

�� эл аралык жана улуттук мыйзамдар менен аныкталган Кыргызстан-
дын жарандарынын социалдык жана маданий укуктарын коргоону 
камсыз кылууга;
�� мекемелер тарабынан к¼рс¼т³л³³ч³ мамлекеттик кызматтардын 

сапатын жакшыртууга;
�� мекемелердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга;
�� мекемелердин де¾гээлинде коррупция коркунучун т¼м¼нд¼т³³г¼;
�� бюджеттик жана бюджеттен тышкаркы каражаттарды пайдалануу-

нун ачык-айкындуулугун камсыз кылууга;
�� кайрымдуулук жана меценаттык ишти системага салууга;
�� социалдык багыт алган бизнес ³ч³н шарттарды т³з³³г¼, аны сис-

темалуу де¾гээлде мамлекеттик проблемаларды чеч³³г¼ тартууга;
�� кошумча каржылоону социалдык ч¼йр¼г¼ тартууга, бул бюджеттин 

тартыштыгы шартында абдан актуалдуу болуп саналат;
�� жарандардын социалдык жана маданий укуктарын коргоо маселе-

синде мамлекеттин, жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдары-
нын, бизнес-коомчулуктун, £ЭУлардын жана калктын кызматташуу-
сунун жа¾ы моделин ишке киргиз³³г¼;
�� социалдык ч¼йр¼д¼г³ проблемаларды ийгиликт³³ жана натыйжалуу 

чеч³³г¼ ж.б.
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Бул иште негизги к¼¾³л Экономикалык, социалдык жана маданий 
укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пакттын 9, 10, 11, 12, 13-беренелеринде кам-
тылган социалдык жана маданий укуктарга, атап айтканда: жетишт³³ турак 
жайга, ден соолукту сактоого, жетишт³³ тамактанууга ж.б. укукка бурул ган.

Экономикалык, социалдык жана маданий  
укуктар жаатындагы эл аралык жана улуттук 
мыйзамдар

Эл аралык укукта адамдын бардык укуктары – жарандык, маданий, 
экономикалык, саясий жана социалдык укуктары универсалдуу, ажырагыс 
жана ¼з ара байланышкан укуктардын комплекси катары таанылат, алар 
1948-жылдагы Адам укуктарынын жалпы декларациясында камтылган. 
Экономикалык, социалдык жана маданий укуктарды (мындан ары – 
ЭСМУ) камтыган адам укуктарын урматтоого жана коргоого бардыгын 
камтыган мамиле кылуу адамдар бир эле учурда бардык укуктарды жана 
эркиндиктерди социалдык коргоо сыяктуу эле колдонууга толук укуктуу 
адамдар катары каралган шарттарды камсыз кылат. Адам укуктарынын 
жалпы декларациясын кабыл алгандан кийин узак мезгил бою ЭСМУга эч 
кандай к¼¾³л бурулган эмес. 1966-жылы гана БУУнун Башкы Ассамблея-
сы ¼з³н³н 2200 А (XXI) Резолюциясы менен Экономикалык, социалдык 
жана маданий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пактты (мындан ары – Пакт) 
кабыл алган, ал ЭСМУ ж¼н³нд¼ негиз салуучу келишим бойдон калууда. 
Анда ¼з тагдырын ¼з³ чеч³³ укугу (1-бер.), эркектер менен аялдардын 
те¾ укуктуулугу (3-бер.), эмгектен³³ жана жагымдуу эмгек шарттарына 
укук (6, 7-бер.), кесиптик бирликтерди т³з³³ жана аларга кир³³ укугу 
(8-бер.), социалдык камсыз кылуу укугу (9-бер.), ³й-б³л¼н³, энелерди 
жана балдарды коргоо укугу (10-бер.), жетишт³³ тамактанууну, кийим-
кечени жана турак-жайды камтыган жетишт³³ турмуштук де¾гээлге укук 
(11-бер.), э¾ мыкты де¾гээлдеги ден соолукка жана медициналык кароого 
укук (12-бер.) сыяктуу укуктар таанылат. Ошондой эле ЭСМУга арналган 
негизги эл аралык келишимдердин катарына Бардык т³рд¼г³ расалык 
басмырлоону жоюу ж¼н³нд¼ эл аралык конвенция (1965-ж.), Социалдык 
прогресс жана ¼н³г³³ декларациясы (1969-ж.), Аялдарга карата бардык 
т³рд¼г³ басмырлоону жоюу ж¼н³нд¼ конвенция (1979-ж.), £н³г³³г¼ укук 
ж¼н³нд¼ декларация (1986-ж.), Баланын укуктары ж¼н³нд¼ конвенция 
(1989-ж.), Бардык иштеп жаткан мигранттардын жана алардын ³й-б³л¼ 
м³ч¼л¼р³н³н укуктарын коргоо ж¼н³нд¼ эл аралык конвенция (1990-ж.) 
кирет. Андан тышкары, ЭСМУ адам укуктары ж¼н³нд¼ к¼пт¼г¼н региондук 
келишимдерде камтылган.
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ЭСМУ менен иштеген ири мекемелердин катарына Пакттын жоболору-
нун ишке ашырылышын контролдоочу БУУнун Экономикалык, социалдык 
жана маданий укуктар боюнча комитети кирет.

Бирок кабыл алынган документтерге карабастан бир жагынан, жаран-
дык жана саясий укуктардын, экинчи жагынан экономикалык, социал-
дык жана маданий укуктардын ортосундагы айырмачылыктар ж¼н³нд¼ 
туура эмес т³ш³н³кт¼р бар. ЭСМУнун укуктук маанисин жана мазмунун 
т³ш³нб¼ст³к аларды ишке ашыруу боюнча чаралардын натыйжалуулугун 
бузат. К¼пт¼г¼н ¼лк¼л¼рг¼ таандык болгон жакырчылык жана т³рд³³ 
¼лк¼л¼рд³н ортосунда жана ¼з³нч¼ мамлекеттердин чегараларында ¼с³п 
жаткан экономикалык те¾сиздик шарттарында ЭСМУну толук ишке ашы-
руу милдетинин оордугу уюмдардын алдында башка проблемалар турган-
да, белгиленген де¾гээлде ЭСМУну ишке ашыруу боюнча ишти баса¾датат. 
Бул туура эмес т³ш³н³кт¼рд³н негизинде тиешел³³ укуктардын позитивд³³ 
м³н¼з³, ЭСМУнун ресурстук м³н¼з³н¼ салыштырмалуу жарандык жана сая-
сий укуктардын болжолдуу чыгымсыз м³н¼з³, ЭСМУну этап-этабы менен 
гана ишке ашыруудан айырмаланып жарандык жана саясий укуктарды тез 
арада ишке ашыруу м³мк³нд³г³ сыяктуу айырмачылыктар бар.

Жакырдык жана билим бер³³, турак-жай жана саламаттык сактоо 
жаа тында кызмат к¼рс¼т³³л¼рг¼ бирдей эмес жет³³ социалдык прогресс 
де¾гээлин жана жашоо-турмуш сапатын к¼б³р¼¼к аныктоодо.

Кыргыз Республикасы ЭСМУну тааныган эл аралык келишимдерди 
ратификациялаган жана аларды иш ж³з³нд¼ ишке ашыруу боюнча улуттук 
мыйзамдарды кабыл алган. КР Конституциясында бул укуктарды коргоо 
жана урматтоо укуктук жана саясий ч¼йр¼д¼ мамлекеттин жалпы мил-
деттерине киргизилген. Кыргызстан ¼з³н¼ ЭСМУну ишке ашыруу боюн-
ча конкретт³³ укуктук милдеттерди алып, ¼з³н³н экономикалык ¼н³г³³ 
де¾гээлине карабастан, бардыгы ³ч³н жашоо минимумуна укуктун сакта-
лышын камсыз кылууга милдетт³³. Мамлекет бул укуктар ¼з³н³н м³н¼з³ 
боюнча убактылуу болуп саналбагандыгын, алардын ишке ашуусун камсыз 
кылуу ички да, тышкы да экономикалык шарттарда тез-тез жогорулоолорго 
жана т¼м¼нд¼¼л¼рг¼ карабастан ырааттуу жана тартипке келтирилген 
болушу керектигин т³ш³н³ш³ керек. Адамдын ушул укуктарын ишке 
ашыруу максатында бардык колдо бар ресурстарды колдонууга дайыма 
к¼¾³л буруп туруу зарыл. Адамдын бардык укуктары бардык адамдар ³ч³н 
иш ж³з³нд¼ да, юридикалык жактан да те¾ укуктуу жет³³н³н жана бирдей 
м³мк³нч³л³кт¼рд³н негизинде сакталууга тийиш. Калктын кыйла аялуу 
жана ³л³шс³з калган катмарына артыкчылыктуу к¼¾³л буруу зарыл, алар 
ушул укуктарга жет³³д¼ э¾ аз м³мк³нч³л³кт¼рг¼ ээ.

Кыргыз Республикасы минимум ¼лч¼мд¼ эмгек акы т¼л¼¼н³, эмгекти 
коргоону жана ден соолукту сактоону камсыз кылуу менен жарандардын 
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социалдык жактан корголбогон категориясын колдоого кепилдик берет. 
Анда тышкары КР Конституциясында социалдык кызматтардын система-
сын, медициналык тейл¼¼н³ ¼н³кт³р³³, мамлекеттик пенсия, ж¼л¼кпул 
жана башка социалдык коргоого кепилдиктерди алуу каралган.

Адам укуктарын камсыз кылуу боюнча ченемдерди мыйзамдык бе-
кит³³д¼н тышкары КР £км¼т³ кырдаалды ¼зг¼рт³³ боюнча конкретт³³ 
чараларды к¼р³³д¼. Мисалы, «2012-жылды – ³й-б³л¼, тынчтык, ынтымак 
жана кечиримд³³л³к жылы деп жарыялоо ж¼н³нд¼» КР Президентинин 
2012-жылдын 26-январындагы Жарлыгы, «Министрликтерди жана ве-
домстволорду балдар ³йл¼р³н¼ бекитип бер³³ ж¼н³нд¼» КР Премьер-
министринин 2012-жылдын 31-январындагы буйругу чыгарылган. КР 
£км¼т³н³н токтомдору менен «2012-2014-жылдарга Кыргыз Республи-
касынын балдар мекемелерин башкарууну оптималдаштыруу жана кар-
жылоо планы», «2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасынын калкын 
социалдык коргоону ¼н³кт³р³³ стратегиясы» бекитилген.

Кыргызстандын интернаттык мекемелери

Кыргызстанга СССРден интернаттык мекемелердин системасы мураска 
калган, ал бул жылдары дээрлик ¼зг¼рг¼н жок. Бул мекемелер т¼м¼нк³д¼й 
категорияларга б¼л³н¼т:

�� жетим балдар жана ата-энесинин камкордугусуз калган балдар ³ч³н 
балдар ³йл¼р³;
�� улгайган адамдар ³ч³н ³й-интернаттар;
�� майыптар ³ч³н ³й-интернаттар (алардын арасында психикалык 

оорулар менен ооруган майыптар ³ч³н мекемелер ¼зг¼ч¼ катего-
рияны т³з¼т).

Интернаттык мекемелер аларда жашаган адамдардын категориясына 
жараша тиешел³³ т³рд¼ т¼рт министрликтин карамагында турат: КР Билим 
бер³³ жана илим министрлигинин, КР Саламаттык сактоо министрлиги-
нин, КР Социалдык ¼н³г³³ министрлигинин, ошондой эле жергиликт³³ 
¼з алдынча башкаруу органдарынын. Ошондой эле акыркы убакта жеке 
менчикте турган интернаттык типтеги к¼пт¼г¼н мекемелер пайда болду.

Балдарды жана ³й-б³л¼н³ социалдык коргоо системасын реформалоо 
боюнча республикада кабыл алынган чараларга карабастан интернаттык 
мекемелердин саны жана ¼з³н³н ³й-б³л¼л³к ч¼йр¼с³н¼н ажыраган бал-
дардын саны ¼с³³д¼. ЮНИСЕФтин Кыргызстанда ж³рг³зг¼н изилд¼¼с³н¼ 
ылайык интернаттык типтеги мекемелерде 2004-жылдан 2007-жылга 
чейинки мезгилде балдардын саны 20,4%га ¼ск¼н, 2004-жылы 17 230дан 
2007-жылы 20 750г¼ чейин жана калктын санынын 0,4%ын же Кыргыз Ре-
спубликасында бардык балдардын санынын болжол менен 0,8%ын т³зг¼н. 
Интернаттык типтеги мекемелерде болгон 90%дай баланын ³й-б³л¼с³ бар, 
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ал эми балдар ³йл¼р³нд¼г³ балдардын жарымы болсо жетим (54,7% дени 
сак бала жана 49,2% бала акыл-эси жана дене бой жагынан проблемасы 
бар)1. «2012-2014-жылдарга Кыргыз Республикасынын балдар мекемеле-
рин башкарууну оптималдаштыруу жана каржылоо планынын» маалыма-
ты боюнча 2012-жылдын 1-февралына карата Кыргыз Республикасында 
2 миллиондон ашык баланын ичинен болжол менен 11 ми¾ бала мамле-
кеттик, муниципалдык жана жеке менчик формасындагы интернаттык 
типтеги 117 балдар мекемесине жайгаштырылган. Билим бер³³ жана илим 
министрлигинин карамагында 58 мекеме бар, анда 8 146 бала жашайт. 
Анын ичинен 769 адамдын же 13,5%ынын ден соолугунда проблемасы бар.

Интернаттык типтеги мекемелердеги 90%дай бала ата-энеси же туу-
ган-туушкандары бар социалдык жетим болуп эсептелгендиктен, аларды 
асырап алууга м³мк³н эмес. Акыркы алты жылдын ичинде интернаттык 
мекемелердин тарбиялануучуларын биологиялык ³й-б³л¼с³н¼ реинтегра-
циялоо туруктуу т¼м¼нк³ де¾гээлде ж³рг³з³лг¼н жана орто эсеп менен 
алганда жылына 333 баланы т³з¼т. Курагы боюнча жыл сайын балдар ме-
кемелеринен 510 адамга чейин чыгарылат, алардын к¼пч³л³г³н³н турак 
жай маселелери чечилбегендиктен, к¼б³нч¼ алар жашаган жери белгисиз 
адамдардын категориясын толтурат. Ошону менен катар интернаттык 
мекемелерде балдар толтура, ал эми аларды багуу жарыбаган бюджеттик 
каржылаган к³нд¼ да мамлекетке абдан кымбат турат2. Балдарды багууга 
Билим бер³³ жана илим министрлигинде 2011-жылы 132 178,6 млн. сом 
¼лч¼м³нд¼ бюджет бекитилген.

£лк¼д¼г³ маанил³³ экономикалык кыйынчылыктардын айынан 
³й-б³л¼г¼ колдоо к¼рс¼т³³ боюнча социалдык кызматтарды к¼рс¼т³³ 
абдан чектелген, асыранды же «фостердик» 3 ³й-б³л¼, ³й-б³л¼л³к балдар 
³йл¼р³ сыяктуу ³й-б³л¼н³ алмаштыруучу социалдык кызмат к¼рс¼т³³л¼р 
абдан жай ¼н³г³³д¼.

Ден соолугунун м³мк³нч³л³г³ чектелген (ДМЧ) балдар ³ч³н адистешти-
рилген мекемелер эки министрликтин карамагында турат. КР Саламаттык 
сактоо министрлигинин карамагында 270 баланы камтыган интернат-
тык типтеги 4 мекеме бар, алар республикалык бюджеттен каржыланат. 
Адистештирилген балдар ³йл¼р³нд¼г³ 200 балага гана 25,5 млн. сом 
б¼л³н¼т. Республикалык бюджеттен каржылануучу КР Социалдык ¼н³г³³ 

1 БУУнун Адам укуктары боюнча комитетине бириктирилген ³ч³нч³ жана т¼р-
т³нч³ мезгилд³³ улуттук баяндама, 2010-ж., 58-п.

2 Ошол эле жерде, 67-п.
3 «Фостердик ³й-б³л¼» деген т³ш³н³к КР балдар ж¼н³нд¼ кодексинде камтылган, 

фостердик ³й-б³л¼л¼рд³н ишин ж¼нг¼ салуучу мыйзамдык ченемдик укуктук 
актылар 2011-жылга карата кабыл алынган эмес.
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министрлигинин интернаттык типтеги 3 психоневрологиялык балдар 
мекемесинде ден соолугу боюнча кароого, турмуштук тейл¼¼г¼ жана ме-
дициналык жардамга муктаж 4 жаштан 18 жашка чейинки курактагы ДМЧ 
407 бала бар. Бул балдарды багууга мамлекет жыл сайын 49,9 млн. сом же 
бир балага болжол менен 124,7 ми¾ сом чыгымдайт.

КР Социалдык ¼н³г³³ министрлигинин линиясы боюнча стацио-
нардык социалдык кызмат к¼рс¼т³³н³ 12 ³й-интернатында жашаган 
1 893 улуу курактагылар алат. Дагы 6 ³й-интернат психоневрологиялык 
оорулар менен ооруган улуу курактагылар ³ч³н дайындалган. КР Сала-
маттык сактоо министрлигинин системасында майыптар ³ч³н бир нече 
³й-интернат бар.

Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик резиденциал-
дык мекемелерди каржылоо к¼рс¼т³л³³ч³ кызматтардын спектрине 
бай ланышкан эмес, ал мекемедеги орундардын санына негизденген. Бул 
мекемеге канчалык к¼б³р¼¼к баланы багууга т³ртк³ болот жана балдарды 
ата-энелери менен негизсиз т³рд¼ ажыратууга шарт т³з¼т. Бул ошондой 
эле улгайган адамдарды жана майыптарды ушул мекемелерге аныктоодо 
коррупцияга алып келет ж.б.

Интернаттык мекемелерде жашаган адамдардын  
ден соолукту сактоого укугу

Пакттын 12-беренесинде ар бир адамдын ден соолукту сактоого укугу 
декларацияланган, ал КР Конституциясынын 47-беренесинде чагылды-
рылган, ага ылайык мамлекет жарандардын ушул укугун ишке ашырууга 
жардам бер³³ максатында улуттук жана эл аралык де¾гээлде саясий, 
мыйзамдык жана башка чараларды иштеп чыгат, кабыл алат жана ишке 
ашырат. Саламаттык сактоо секторун мамлекеттик каржылоо жалпысынан 
¼ст³, 2005-2009-жылдар мезгилинде жалпы чыгымдардын ³л³ш³ ИДПга 
карата 5,9%дан 6,4%га чейин к¼б¼йд³1.

Бирок буга карабастан интернаттык мекемелерде жашаган адамдарды 
медициналык камсыз кылуу начар бойдон калууда. Ченемдерге ылайык 
ар бир улгайган адамга жана майыпка к³н³н¼ дары-дармегине 6 сом же 
айына 180 сом б¼л³н¼т. Албетте, бул каражаттар алардын дары-дармекке 
минимум керект¼¼л¼р³н камсыз кылуу ³ч³н жетишсиз.

Андан тышкары, «т¼ш¼кт¼ жаткан майыптар» абдан оор абалда, 
алар ¼зд¼р³н тейлей алышпайт. Улгайган адамдар жана майыптар ³ч³н 
Т¼м¼нк³-Серафимовка ³й³н³н 350 жашоочуларынын ичинен 200 адам – 

1 «Манас таалими» Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосун реформа-
лоонун улуттук программасын ишке ашырууга баа бер³³» отчету. КР Саламаттык 
сактоо министрлиги, 2011 -ж. www.med.kg сайтынан окуса болот.
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бул «алсыздардын» жана «т¼ш¼кт¼ жаткандардын» категориясы. Тейл¼¼ч³ 
персонал 260 адамды т³з¼т.

Жашаган жери аныкталбаган адамдардын (мындан ары – бомж) кате-
гориясына буга чейин кирген майыптар ¼зг¼ч¼ категорияны т³з¼т. Алар 
буту-колдорун ³ш³кк¼ алдырып, кестир³³н³н айынан «т¼ш¼кк¼ жаткан-
дардын» категориясына кирет. Алсак, Бишкек травматология жана ортопе-
дия илимий борборунун К³й³к б¼л³м³н³н маалыматы боюнча 2011-жылы 
58 бомж т³шк¼н, анын 45инин буту-колун ³ш³к алып кеткен жана денеси 
³ш³п кеткен, 13³ к³й³к менен т³шк¼н. Алардын ичинен: 17 адам каза 
болгон, бул бардык келип т³шк¼нд¼рд³н болжол менен 30%ын т³з¼т. 
К¼пч³л³г³н³н документтери жок, алардын кээ бирлери Кыргызстандын 
жараны эмес. Ошондой болсо да аларды кармоо милдети (медикаменттер, 
тамактануу, тейл¼¼ ж.б. менен камсыз кылуу) оорукананын жарытпаган 
бюджетине ж³кт¼лг¼н. Мында алар толук акысыз медициналык камсыз 
кылынуучу адамдардын категориясына туура келет1.

«Манас таалими» Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосун 
реформалоонун улуттук программасын ишке ашырууга баа бер³³» Отчету-
нун маалыматы боюнча же¾илдиги бар пациенттерди дарылоого Кыргыз 
Республикасынын жарандарын медициналык-санитардык жардам менен 
камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кепилдик программасынын 94%га 
чейинки бюджети тартылат, калган жарандарды дарылоого акы т¼л¼¼г¼ 
6%дан к¼п эмес кетет. Бул тизмеде да бомждор ¼зг¼ч¼ категорияны ээлейт. 
Мамлекет алардын проблемасын чеч³³ боюнча чара к¼рб¼г¼нд³кт¼н бул 
коомдун майып болуусунун к¼б¼й³³ фактору болууда, ал акыр аягында 
мамлекеттин жарыбаган бюджетине т³йш³к алып кел³³д¼. Эгерде мам-
лекет кыш мезгилинде бул жарандар кышкы сууктан чыгып кеткидей 
болгон жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдарынын де¾гээлинде 
приюттарды (жок дегенде убактылуу палаталык приюттарды) ачса, анда 
каза болгондор жана ооруканага колу-бутун ³ш³кк¼ алдырып т³шк¼нд¼р 
мынчалык к¼п болмок эмес, алар натыйжада майыптар ³ч³н интернатка 
кыйынчылык менен жайгаштырылат.

Андан тышкары, инсульт болуп ооругандар ¼зг¼ч¼ категорияны т³з¼т. 
Алар «т¼ш¼кк¼ жаткан» майыптардын армиясын толуктоо менен жыл 
сайын ¼с³³д¼, алар андан ары мамлекеттик интернаттык мекемелерге 
туш болушат.

Жетишт³³ турмуштук де¾гээлге укук

Пакттын 11-беренесинде «жетишт³³ тамактанууну, кийим-кечени 
жана турак-жайды камтыган ар бир адам жана анын ³й-б³л¼с³ ³ч³н анын 

1 «Биздин укук» КФсынын маалыматы боюнча.
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жетишт³³ турмуштук де¾гээлге жана турмуш шарттарын ³зг³лт³кс³з жак-
шыртууга укугу» декларацияланган. Тилекке каршы, социалдык ч¼йр¼д¼г³ 
к¼пт¼г¼н мекемелерде бул укукту ишке ашыруу ³ч³н шарттар толук 
к¼л¼мд¼ т³з³лг¼н эмес. Бир адамдын тамактануусун уюштурууга к³н³н¼ 
55 сом б¼л³н¼т, алар белгиленген бир себептер боюнча ушул каражаттар-
ды алуучуларга чейин толугу менен жетпейт.

Кийим-кечени каржылоо каралган эмес. Дээрлик бул мекемелердин 
жашоочулары кайрымдуулук кылуучулардын эсебинен кийинет.

Социалдык коргоо мекемелеринин контингентинин (майыптар жана 
улгайган адамдар) ¼зг¼ч¼л³г³н¼ жараша ¼л³м к¼б³р¼¼к болот. «Кыргыз 
Республикасындагы мамлекеттик ж¼л¼кпулдар ж¼н³нд¼» 2009-жыл-
дын 29-декабрындагы ¹318 КР Мыйзамынын 20-беренесине жана КР 
£км¼т³н³н 2011-жылдын 11-ноябрындагы ¹727 токтому менен бекитил-
ген «Расымдык (с¼¼к коюу боюнча) ж¼л¼кпулду дайындоо, т¼л¼¼ тартиби 
жана ¼лч¼м³ ж¼н³нд¼» жобого ылайык бюджетте жарандар каза болгон 
учурда ж¼л¼кпул каралат, аларга пенсионерлер да кирет. Буга карабастан 
интернаттык мекемелер бул акча каражаттарын алышпайт, мында интер-
наттардын каза болгон жашоочуларынын с¼¼г³н коюу чо¾ проблеманы 
жаратат. Мекемелердин жетекчилеринин Социалдык фонддон белгилен-
ген акча каражаттарын алуу аракети жоопсуз калууда.

К¼пт¼г¼н интернаттык мекемелердин совет мезгилинде курулганды-
гы менен шартталган дагы бир проблема болуп мекемелердин эскирген 
инфраструктурасы болууда. Алардын к¼пч³л³г³нд¼ таза ич³³ч³ суу, кыш 
мезгилинде жылуулукту камсыз кылуу менен байланышкан проблемалар 
бар. Ушунун бардыгы интернаттык мекемелерде жашоо сапатына терс 
таасир этет.

Дары-дармек каражаттарын сатып алууга жана тамактанууга жетиш-
сиз каржылоо, тейл¼¼ч³ персоналдын аз эмгек акысы жана т¼м¼нк³ ке-
сипк¼йл³г³, аларда социалдык иш ж³рг³з³³ к¼нд³мд¼р³н³н жана тиешел³³ 
де¾гээлде функционалдык милдеттерди аткарууга т³ртк³ бер³³н³н жок-
тугу, к¼рс¼т³л³³ч³ медициналык жана социалдык кызматтардын сапаты-
нын стандарттарынын жоктугу интернаттык мекемелерде жарандардын 
социалдык укуктарын жетишт³³ т³рд¼ ишке ашыруу ж¼н³нд¼ айтууга 
м³мк³нд³к бербейт.

Кайрымдуулук жана меценаттык

Акысыз жардам к¼рс¼т³³н³ билдирген кайрымдуулук деген т³ш³ н³к к¼ 
ырайым кылуулар, дем¼¼рч³л³к, меценаттык, социалдык инвестициялар 
жана менчик-мамлекеттик ¼н¼кт¼шт³к кирет. Постсоветтик ¼лк¼л¼р, 
анын ичинде Кыргызстан ³ч³н кайрымдуулукту ¼н³кт³р³³д¼ жа¾ы жол-
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дорду изд¼¼ зарылдыгы экономикалык себептерден улам келип чыккан. 
Жеке менчик жана атаандаштык шартында ишканалар кайрымдуулуктун 
мындай моделин кармана алышпайт, ал т³рд³³ мекемелердин ³ст³н¼н 
ишканаларга шефтик кылуунун советтик салты ³ч³н м³н¼зд³³ болгон.

Калк, т³рд³³ уюмдар жана ишканалар тарабынан к¼рс¼т³л³³ч³ социал-
дык ч¼йр¼д¼г³ мекемелерге кайрымдуулук жардамы к¼б³нч¼ система-
луу эместиги, дарект³³л³г³н³н жоктугу, бирдей эмес б¼л³шт³р³³ менен 
м³н¼зд¼л¼т. К¼рс¼т³л³³ч³ кайрымдуулук жардамынын натыйжалуулугун 
камсыз кылуучу белгиленген бир институттардын жоктугу шартында 
ал: ушул процесске тиешеси бар адамдарды байытат, коррупцияны, 
кайрымдуулук жардамын уурдоону, бир¼¼н³н багуусунда болууну жара-
тат. Кайрымдуулук жардамын топтоочу жана андан ары аны даректик 
б¼л³шт³р³³н³ камсыз кылуучу институттардын бири болуп камкордук 
ке¾ештери саналат.

Камкордук жарандардын социалдык укуктарын 
коргоо механизми катары

Мамлекеттик органдардын иши менен камтылбаган же жетишт³³ 
т³рд¼ камтылбаган социалдык маанил³³ проблемаларды чеч³³, социал-
дык ч¼йр¼г¼ мамлекеттик эмес булактардан кошумча адам, материал-
дык, финансылык ресурстарды тартуу, социалдык коргоо чараларынын 
дарект³³л³г³н жогорулатуу, ошондой эле интернаттык мекемелерде жаша-
ган адамдарга натыйжалуу жана ³зг³лт³кс³з социалдык кызмат к¼рс¼т³³ 
³ч³н укуктук механизм т³з³³ максатында камкордук ке¾ештерин т³з³³ 
жана алардын ишин ¼н³кт³р³³ зарыл.

Ушул сыяктуу уюмдар конкретт³³ коомдук маселелерди чеч³³г¼ 
м³мк³нд³к бер³³ч³ каражат болуп саналат. ККнын негизги функциясы 
мамлекет менен жарандык коомдун ¼з ара аракеттен³³с³нд¼ турат, аны 
мамлекеттик мекемелердин алдындагы коомдун ¼к³лч³л³к институтта-
рынын бири катары кароо керек.

Билим бер³³ жана социалдык коргоо ч¼йр¼с³нд¼г³ проблемалар акыр-
кы убактары мамлекеттин жана коомчулуктун к¼¾³л³н бурууда жана ККны 
т³з³³ ушул ч¼йр¼д¼ иштеген мекемелердин ишинин натыйжалуулугун 
жогорулатуу каражаттарынын бири болуп калышы м³мк³н.

£зг¼ч¼ муктаж жарандарга (пенсионерлер, майыптар, балдар, жарды 
³й-б³л¼л¼р) колдоо проблемасы дайыма актуалдуу болгон бул тармакта 
ККнын иши т³р³нд¼ жа¾ы технологияларды иштеп чыгуу жана ишке 
киргиз³³ ушул проблемаларды ийгиликт³³ жана натыйжалуу чеч³³г¼ 
м³мк³нд³к берет.
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Колдонуудагы мыйзам ККны билим бер³³ мекемелериндеги те¾ баш-
каруу органы катары карайт, ал ушундай мекеменин менчик ээсинин 
каалоосу боюнча т³з³л³ш³ м³мк³н.

«Билим бер³³ ж¼н³нд¼» 2003-жылдын 30-апрелиндеги ¹92 КР Мый-
замынын ККны т³з³³ м³мк³нд³г³ ж¼н³нд¼ ченемдерин ишке ашыруу 
³ч³н КР Билим бер³³ министрлиги тарабынан ККнын укуктук статусун 
караган ченемдик укуктук актылар кабыл алынган. Бирок азыркы учурда 
алар «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары ж¼н³нд¼» 
2009-жылдын 20-июлундагы ¹241 КР Мыйзамына ылайык ¼з³н³н мый-
замдуу к³ч³н жоготту.

КР Билим бер³³ жана илим министрлигинин актылары колдонулган 
мезгилде жалпы жана жогорку билим бер³³ мекемелеринин алдында 
ККлар т³з³лг¼н, мында алар коомдук бирикмелер жана коомдук фонддор 
т³р³нд¼ ¼з³нч¼ юридикалык жактар катары т³з³лг¼н.

Т³з³лг¼н ККлар макулдашуулардын негизинде к¼б³нч¼ билим бер³³ 
уюмдары ³ч³н кошумча ресурстарды тартуу багытында билим бер³³ ме-
кемелери менен ¼зд¼р³н³н мамилелерин курушкан. Алсак, к¼б³нч¼ ККлар 
де-факто жагынан формалдашкан ата-энелердин комитети болуп саналат, 
алар ¼з³нч¼ юридикалык жактын эсебине каражаттарды топтойт. Андан 
дагы ККларды ¼з³нч¼ юридикалык жактар катары т³з³³д¼ келип чыккан 
тажрыйба бир мекеменин алдында жа¾ы ККларды т³з³³ м³мк³нд³г³н 
берет, бул ушундай фонддордун жетекчилеринин жана билим бер³³ ме-
кемелеринин жетекчилигинин ортосунда чыр-чатакты жаратат.

«Билим бер³³ ж¼н³нд¼» КР Мыйзамынын 44-беренесине ылайык 
ККлардын м³ч¼л¼р³н тандоо тартиби жана алардын компетенциясы, 
ККлар менен билим бер³³ уюмдарынын жетекчилеринин ортосундагы 
ыйгарым укуктарды б¼л³шт³р³³ мыйзам жана ушул билим бер³³ уюмунун 
уставы менен аныкталат. Мыйзамга жана уюмдардын уставына мындай 
шилтеме жасоо ККлардын укуктук табиятын бурмалоо м³мк³нд³г³н берет, 
алар социалдык ч¼йр¼д¼г³ мекемелерге уюштуруу, финансылык жана 
башка ресурстук колдоо к¼рс¼т³³ ³ч³н д³йн¼л³к тажрыйбада т³з³л¼т.

«Билим бер³³ ж¼н³нд¼» Мыйзамдын 44-беренесинин негизинде мам-
лекеттик бюджеттен билим бер³³ уюмуна б¼л³н³³ч³ каражаттар казына-
чылык тарабынан контролдонот. Билим бер³³ уюму иштеп тапкан бардык 
калган каражаттарды ККлар жана коомдук институттар контролдойт. 
К¼рс¼т³лг¼н ченем коомдук институттардын ролун адилетт³³ к¼рс¼т¼т, 
бирок ишке ашыруу механизмдерин камтыбайт. Мындай механизмдер 
жок болгондуктан социалдык ч¼йр¼д¼г³ мамлекеттик же муниципалдык 
мекеме коомчулуктун ¼к³лд¼р³н¼ бюджеттен тышкаркы каражаттарды да 
контролдоого жол бербей коюшу м³мк³н.
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«Кыргызстандын социалдык ч¼йр¼с³нд¼ камкордукту институтташ-
тыруу» долбоорунун алкагында камкордук ке¾ештерин ¼н³кт³р³³ кон-
цепциясында жана «Камкордук ке¾ештери ж¼н³нд¼» КР Мыйзамында 
КК мекемеде те¾ башкаруу органы болуп саналат жана ¼з³нч¼ 
юридикалык жак катары т³з³л³ш³ м³мк³н деп к¼рс¼т³лг¼н. Бир 
мекемеде бир КК т³з³л¼т, анын максаты – мекеменин ишинин максимум 
натыйжалуулугун, ачык-айкындуулугун камсыз кылууда жана к¼рс¼т³л³³ч³ 
кызматтардын сапатын жогорулатууда мекеменин менчик ээсине к¼м¼к 
к¼рс¼т³³.

Социалдык ч¼йр¼д¼г³ мекеменин ККсынын негизги маселелери болуп 
т¼м¼нк³л¼р саналат:

�� ушул мекемелерде мамлекеттик кызматтарды алуучу жарандардын 
социалдык жана маданий укуктарын коргоо;

�� социалдык ч¼йр¼д¼г³ мекемелерди ¼н³кт³р³³ стратегиясын т³з³³г¼ 
жана ишке ашырууга к¼м¼кт¼ш³³;

�� кошумча финансылык жана башка ресурстарды тартуу;

�� тартылган каражаттарды максаттуу пайдалануу, ошондой эле меке-
менин мыйзамдарды сакташы жана алар ³ч³н т³з³лг¼н максаттарды 
мекеменин сакташы б¼л³г³нд¼ мекеменин аткаруу органынын 
иши не мониторинг ж³рг³з³³.

Коюлган маселелерди чеч³³ ³ч³н ККлар ¼з ишин социалдык ч¼йр¼н³ 
ж¼нг¼ салуучу мыйзамдардын алкагында камсыз кылат, ошондой эле 
кайрымдуулук жардамын к¼рс¼т³³ жана тартуу менен байланышкан ма-
милелерди нукка салат.

ККлар социалдык ч¼йр¼д¼г³ мекемелерди ¼н³кт³р³³ саясатын даяр-
доого жана ишке ашырууга катышууга укуктуу жана мекеменин ишине 
дайыма мониторинг ж³рг³з³³ жана баа бер³³ аркылуу мекемеде 
башкаруу процессин кыйла жакшырта алат.

ККнын о¾ эл аралык иш тажрыйбасы алар социалдык ч¼йр¼д¼г³ ме-
кемелерде кадрларды тандоого жооптуу квалификациялуу комиссияларга, 
ушундай кызматкерлер ³ч³н окутуу программаларын даярдоого каты-
шаарын к¼рс¼т³п турат, бул коррупциянын де¾гээлин кыйла т¼м¼нд¼т¼т.

Камкордук ке¾ештерин ¼н³кт³р³³ концепциясына ылайык иштикт³³ 
ч¼йр¼н³н, илимий жана билим бер³³ уюмдарынын, коммерциялык эмес 
жана эл аралык уюмдардын, студенттик же ата-энелердин бирикмелери-
нин ¼к³лд¼р³ ККнын м³ч¼л¼р³ боло алат. ККнын курамына КР Жогор-
ку Ке¾ешинин, КР Президентинин Аппаратынын жана КР £км¼т³н³н 
¼к³лд¼р³ кирет. Мекеменин жетекчиси жана мекеменин башка кызмат-
керлери ККнын м³ч¼л¼р³ боло албайт.
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КК жыл сайын жалпыга маалымдоо каражаттарында ¼з³н³н иши 
тууралуу жыйынды отчет жарыялоого милдетт³³.

Башкаруу формасы боюнча ККлар ¼з алдынча башкаруу т³з³л³шт¼р³н¼ 
жакын, аны т¼рага башкарат, ал к¼б³нч¼ координатордун функциясын 
аткарат. Адистеш³³н³ к³ч¼т³³ ³ч³н ККнын ичинде профилдик комитеттер, 
комиссиялар т³з³л³ш³ м³мк³н.

КК ¼з ишинде башкаруунун алды¾кы методдорун жана технологияла-
рын колдонот жана аларды социалдык ч¼йр¼д¼г³ мекемелердин башкаруу 
процессине киргиз³³н³ сунуштайт. Артыкчылыктуу багыт болуп ДМЧ 
адамдарды, ³й-интернаттарынын б³т³р³³ч³л¼р³н жана башка катего-
риядагы жарандарды социалдаштыруунун заманбап технологияларын 
киргиз³³ саналат.

ККнын ишин системалаштыруу ³ч³н туруктуу негизде окутуучу же 
маа лымат бер³³ч³ иш-чараларды ¼тк¼р³³ зарыл, алар кабардар болгон-
дук де¾гээлин жогорулатууга м³мк³нд³к берет жана ККнын м³ч¼л¼р³н³н 
кесипк¼йл³г³н жогорулатууга т³ртк³ болот. ККнын м³ч¼л¼р³н³н ак ниет 
иши адистеш³³н³н жана андан ары «коомдук ишмер-камкорчунун» кеси-
бин жаратууга дем берет, бул социалдык ч¼йр¼д¼г³ мекемелерде башкаруу 
процессин сапаттуу жакшыртууга м³мк³нд³к берет.

ККнын м³ч¼л¼р³н³н квалификациясын туруктуу жогорулатуу, ККнын 
м³ч¼л³г³н¼ киргиз³³ жана ККнын ишин жалпы координациялоо ³ч³н су-
нуш бер³³ максатында окутулган камкорчулардын маалыматтар базасын 
(тизмесин) т³з³³ ³ч³н Кыргызстандын камкорчуларынын ассоциа-
циясы (мындан ары – Ассоциация) т³з³л³ш³ керек.

Ассоциация социалдык ч¼йр¼д¼г³ мекемелердин алдында т³з³лг¼н 
бардык ККлардын ишин координациялоочу коомдук адистештирилген 
институт болуп саналат. Ассоциациянын кыйла маанил³³ функциялары 
болуп КК ³ч³н кадрларды даярдоо, ККнын иш-аракеттерине коомдук кол-
доо к¼рс¼т³³, камкорчуларды ар кандай формада сыйлоолорго к¼рс¼т³³ 
саналат.

КК коомдук башталышта иштейт. ККнын ишин уюштуруу боюнча 
чыгымдар мекеменин иши ³ч³н алар тарабынан тартылган бюджеттен 
тышкаркы каражаттардан компенсацияланат. Мында компенсациялардын 
суммасы 1 жылдын ичинде тартылган бюджеттен тышкаркы каражаттар-
дын 2%ынан ашпашы керек.

Улуттук мыйзамда (КР Салык кодекси) мекемеге каражаттардын ке-
л³³с³н¼ дем бер³³ механизмдерин кароо зарыл, б.а. ушул каражаттарга са-
лык салуу боюнча же¾илдиктер, ошондой эле меценаттар менен кайрым-
дуулук кылуучуларды экономикалык эмес формада сыйлоо белгилениши.
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Сунуштар

1. «Кыргызстандын социалдык ч¼йр¼с³нд¼ камкордукту институтташ-
тыруу» долбоорунун алкагында иштелип чыккан жана демилге кылуу 
³ч³н КР Жогорку Ке¾ешинин депутаттарына берилген «Камкордук 
ке¾ештери ж¼н³нд¼» Мыйзамды кабыл алуу.

2. Социалдык коргоонун интернаттык мекемелеринде жашаган жаран-
дардын социалдык жана маданий укуктарын ишке ашырууну камсыз 
кылып, социалдык ч¼йр¼ мекемелеринде ККларды уюштуруу.

3. «Меценаттык жана кайрымдуулук иши ж¼н³нд¼» 1999-жылдын 6-нояб-
рындагы ¹119 КР Мыйзамын кайрымдуулук жардамын к¼рс¼т³³н³н 
жа¾ы формаларын жана механизмдерин эске алуу менен кайра иштеп 
чыгуу.

4. Жарандардын жана уюмдардын кайрымдуулук ишин ж³рг³з³ш³н¼ 
дем бер³³н³ жогорулатуу м³мк³нд³г³н аныктоо ³ч³н кайрымдуулук 
иши жана укук колдонуу тажрыйбасы жаатында улуттук мыйзамдарга 
кылдаттык менен талдоо ж³рг³з³³.

5. Т¼м¼нк³л¼р аркылуу жа¾ы реалийлерге ылайык интернаттык меке-
мелердин системасын реформалоо:
�� социалдык мекемелерди башкаруунун жа¾ы технологияларын ишке 

киргиз³³;
�� штаттык санды оптималдаштыруу;
�� к¼рс¼т³л³³ч³ медициналык жана социалдык кызматтардын сапа-

тынын стандарттарын аныктоо;
�� жетект¼¼ч³ кызмат орундарга конкурстук тандоо системасы, меке-

мелердин кызматкерлерин туруктуу окутуу жана алардын квалифи-
кациясын жогорулатуу системасын уюштуруу, дем бер³³ системасын 
¼зг¼рт³³ ж.б. аркылуу кадрдык саясатты ¼зг¼рт³³;
�� калк тарабынан талап кылынуучу жа¾ы социалдык кызмат к¼рс¼-

т³³л¼рд³ ишке киргиз³³, мисалы, паллиативдик кызмат к¼рс¼т³³л¼р 
ж.б.
�� жа¾ы адистикке ээ болуу м³мк³нд³г³н т³з³³ (балдар ³йл¼р³), улгай-

ган адамдар жана майыптар ж.б. ³ч³н колдон келишинче эмгек 
уюштуруу ³ч³н шарттарды т³з³³ аркылуу камкордук алдындагы 
мекемелерди социалдаштыруу методдорун ишке киргиз³³.
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А. Чекиров,
£н³г³³ саясаты институтунун  
бюджеттер аралык мамилелер  

боюнча адиси

Бюджеттик маалыматка жет³³ – 
жарандын укугу

Калктын жашоо-турмуш сапаты калктын кирешелери, турак –жай 
шарттары, инфраструктуранын ¼н³кк¼нд³г³, медициналык тейл¼¼ жана 
саламаттык сактоо де¾гээли, экология, коопсуздук де¾гээли ж.б. сыяктуу 
маанил³³ т³ш³н³кт¼р менен м³н¼зд¼л¼т. К¼п учурда жашоонун жогорку 
де¾гээли жарандын ¼з³н³н аракеттен³³с³, билгичтиги, демилгечилдиги 
менен камсыз кылынат. Бул барыдан мурда: жеке кирешелерге, туруктуу 
³й-б³л¼л³к мамилелердин калыптанышына, к¼б³нч¼ турак жай шартта-
рына ж.б. тиешел³³. Бирок мамлекет тарабынан ж¼нг¼ салынышы жана 
белгилениши керек болгон кызмат к¼рс¼т³³ ч¼йр¼л¼р³н³н маанил³³ 
катмары бар. Бул билим бер³³ саламаттык сактоо, инфраструктуранын 
жана коммуналдык кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³н болушу жана сапаты, кооп-
суздук, экология ж.б. маселелер. Мамлекет жарандардын ушул ¼т¼ зарыл 
керект¼¼л¼р³н аткарууну эмненин эсебинен камсыз кыла алат? Балким, 
баарыдан мурда тигил же бул ч¼йр¼д¼г³ мамлекеттик саясаттын эсебинен, 
ал албетте финансылык ресурстар менен бекемдел³³г¼ тийиш.

Мамлекеттик саясат калктын керект¼¼л¼р³н¼ негизделиши ³ч³н жа-
рандар аны т³з³³г¼ т³зд¼н-т³з катышууга тийиш. Жарандардын мамле-
кеттик иштерге жана жергиликт³³ маанидеги иштерге катышуусу т³рд³³ 
формаларда болушу м³мк³н: жыйындар, чогулуштар, референдумдар, 
изилд¼¼л¼рд³н жыйынтыктарын талкуулоо, коомдук угуулар, шайлоо 
органдары аркылуу кызыкчылыктарды лоббирл¼¼ ж.б. Бирок чечимдерди 
кабыл алуу процессинде жарандардын катышуусунун зарыл шарты болуп 
дайыма тигил же бул маселе боюнча маалымат алуу м³мк³нч³л³г³ саналат. 
Ар кандай программаны ишке ашыруу финансылык бекемд¼¼н³ талап 
кылат, б.а. мамлекет ¼з³н³н жарандарына тигил же бул пландар кандай 
каржылана тургандыгы тууралуу сунуштарын бер³³г¼ тийиш. Ошондуктан 
жарандардын бюджеттик маалыматка жет³³с³ алардын чечим-
дерди кабыл алуу процессине реалдуу катышуусун камсыз кылуу 
³ч³н маанил³³ шарт жана талап болуп калат.

Мисал катары 2 типтеги ³й-б³л¼л³к ¼з ара мамилени карап к¼р¼л³. Бир 
³й-б³л¼д¼ анын башчысы – жетишт³³ каражат тапкан (анын к¼з карашы 
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боюнча) жана з¼¼к³рд³к м³н¼зг¼ ээ болгон, ³й-б³л¼л³к турмуштун маа-
нил³³ маселелерин ¼з алдынча чечет жана тиешел³³ т³рд¼ бюджетти ¼з³ 
б¼л³шт³р¼т. Эгерде ³й-б³л¼ башчысы ¼з³н³н билгич башкаруусу менен 
³й-б³л¼с³н³н керект¼¼с³н толугу менен канааттандырган чынында эле 
колунда бар адам болуп, андан дагы б¼л³нг¼н каражаттардын чегинде 
жубайына кандайдыр бир к³н³мд³к ³й-б³л¼л³к иштерди ¼з³ чеч³³г¼ 
м³мк³нд³к берсе жакшы. Бул учурда аялы акча кайдан келип жаткандыгын, 
к³й¼¼с³ канча акча табаарын, эмне ³ч³н ал тигил же бул чечим кабыл 
алаарын бил³³г¼ жана т³ш³н³³г¼ талаптанбайт, ¼з³н³н кирешесине жана 
к³й¼¼с³ анда-санда анын ке¾ештерин укканына канааттанып калат.

Башка ³й-б³л¼д¼ анын ар бир м³ч¼с³ ¼з³н акча таап, ¼з³н³н ³л³ш³н 
³й-б³л¼л³к бюджетке киргизген инсан катары эсептейт. Бул ³й-б³л¼д¼ 
акчанын кадырын билишет, кийинки жашоо пландарын, зарыл чыгым-
дарды, чыгымдардын артыкчылыгын биргелешип талкуулашат. ²й-б³л¼ 
м³ч¼л¼р³ курагына, билгичтигине, иш тажрыйбасына жараша жалпы 
казынага т³рд³³ ³л³ш кошот, бирок мында финансылык маселелерди тал-
куулоого катышууга ¼з³н³н те¾ укукта катышуусун адилетт³³ талап кылат.

Болжол менен ушул сыяктуу мамилелер мамлекеттин де¾гээлинде 
жашоо-турмуш сапатын калыптандыруу маселелерин чеч³³д¼ т³з³л¼т. 
£з ара мамилелердин биринчи тиби монархия же диктатура режиминде 
мамлекеттик т³з³л³ш³ бар ¼лк¼л¼р ³ч³н м³н¼зд³³. Бул учурда тигил же 
бул ч¼йр¼д¼ мамлекеттик саясатты ишке ашыруу маселелери башкаруу-
чу катмардын артыкчылыгы болуп саналат. Калкта чечимдерди кабыл 
алуу процессине катышуунун зарылдыгы тууралуу суроо келип чыкпайт. 
Жарандар бийлик алардын коомдук жашоого катышууга муктаждыгына 
кызыкпагандыгын т³ш³н¼т. Тиешел³³ т³рд¼, финансылык ресурстарды 
жана киреше булактарын б¼л³шт³р³³ маселелери калктын катышуусуз 
эле чечилет жана адамдар ¼зд¼р³н мамлекеттин камкордугуна тиешеси 
бар катары сезбейт.

Демократиялык ¼н³г³³ жолун тандаган жана адам укуктарын коомду 
т³з³³н³н негизи катары аныктаган мамлекетте чечимдерди кабыл алуу 
процессине жарандардын катышуу маселелери таптакыр башка прин-
циптерде курулат. Биринчиден, мамлекеттик программалар коомдун ар-
тыкчылыктуу керект¼¼л¼р³н канааттандыруу катары каралат, ал эми алар 
жарандык сектордун катышуусунда, болгондо да ар т³рд³³ формаларда 
т³з³л¼т. Экинчиден, жаранды салык т¼л¼¼ч³ катары т³ш³н³³ максимум 
жогорулукка к¼т¼р³лг¼н жана мамлекеттик жана жергиликт³³ бийлик 
органдары кызмат к¼рс¼т³³л¼рд³ бер³³ч³ катары каралат, алардын иши 
салык т¼л¼¼ч³л¼рд³н каражаттарынан т³з³лг¼н жалпы бюджеттен каржы-
ланат. Мындай ¼лк¼л¼рд¼ жарандар мамлекет алардын жашоо-турмушун 
жакшыртууну кандайча пландап жаткандыгын жана буга канча каражат 
кетирээрин билгилери келишет жана бил³³г¼ тийиш. Мындай ¼лк¼л¼рд¼ 
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мамлекет жарандардын маалыматка жана айрыкча бюджеттик маалыматка 
жетиши боюнча шарттарды т³з³ш³ керек.

Кыргыз Республикасы демократиялык мамлекеттердин коомчулугунун 
толук укуктуу м³ч¼с³ болуу менен ¼з³н¼ адам укуктарын жана эркиндикте-
рин камсыз кылуу милдеттенмесин алган. КР Конституциясы жарандардын 
ой ж³г³рт³³ эркиндигине, ¼зд¼р³н³н ой-пикирин билдир³³г¼, с¼з жана 
басма с¼з эркиндигине укуктарын декларациялайт. Андан тышкары, ар 
бир жаран маалыматты эркин алат, сактайт, колдонот жана аны жазуу 
ж³з³нд¼, оозеки т³рд¼ же башка ыкма менен жайылтат.

Республикалык жана жергиликт³³ бюджеттерди т³з³³ жана аткаруу 
ма селелери боюнча чечимдерди кабыл алууга жарандардын катышуусу 
«Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери ж¼-
н³нд¼» 1998-жылдын 11-июнундагы ¹78 КР Мыйзамында, «Жергиликт³³ 
¼з алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери ж¼н³нд¼» 
2003-жылдын 25-сентябрындагы ¹215 КР Мыйзамында, башка ченемдик 
укуктук актыларда чагылдырылган. Жарандардын маалыматка жет³³ уку-
гун аныктаган негизги документ «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 
органдарынын жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдарынын 
карамагында турган маалыматтарга жет³³ ж¼н³нд¼» 2006-жылдын 28-де-
кабрындагы ¹213 КР Мыйзамы (мындан ары – Мыйзам) болуп калды.

Албетте кабыл алынган Мыйзам ошол мезгилде революциялык м³н¼з д¼ 
болгон жана мамлекеттик органдар менен жергиликт³³ ¼з алдынча башка-
руу органдарынын ишинде ачык-айкындуулукту жана калыстыкты камсыз 
кылуу б¼л³г³нд¼ к¼пт¼г¼н КМШ ¼лк¼л¼р³ ³ч³н ³лг³ болгон. Бул Мыйзам-
дын 20-беренесинде элге жарыяланууга тийиш болгон маалыматтардын 
бардык т³р³ толук келтирилген, анын ичинде:

�� мамлекеттик жана жергиликт³³ бюджет тууралуу маалыматтар;
�� мамлекеттик орган жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органы 

тарабынан к¼рс¼т³л³³ч³ кызматтардын тизмеси жана сыпатта-
лышы;
�� жарандар жана уюмдар алардын жардамы менен ушул мамлекеттик 

органдын жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органынын саяса-
тын т³з³³г¼ же ыйгарым укуктарын аткарышына таасир эт³³ч³ же ¼з 
пикирлерин билдир³³ч³ ар кандай механизмдер же жол-жоболор;
�� мамлекеттик органдын жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу 

ор ганынын иш пландары тууралуу маалыматтар;
�� мамлекеттик органдын жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу ор-

ганынын бюджеттерди аткарышы тууралуу маалымат;
�� мамлекеттик органдын жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу орга-

нынын катышуусу менен ж³з¼г¼ ашырылуучу долбоорлор жана иш-
чаралар боюнча техникалык жардамдардын (к¼м¼кт¼ш³³л¼рд³н) 
каражаттарынын чыгымдалышы ж¼н³нд¼ маалыматтар.
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Бул Мыйзамда жет³³ укугу эле эмес, ошондой эле ушул укукту т¼м¼н-
к³д¼й т³рд¼ ишке ашыруу механизмдери да аныкталган:

�� суроо-талаптын негизинде маалымат бер³³;
�� расмий маалымат фонддору аркылуу материалдарга жет³³;
�� мамлекеттик органдардын жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу 

органдарынын ачык жыйындарына т³зд¼н-т³з жет³³.
Мыйзам ошондой эле колдонуудагы мыйзамдын ченемдерин аткар-

багандыгы же тиешел³³ т³рд¼ аткарбагандыгы ³ч³н администрациялык, 
жарандык, тартиптик жана кылмыш-жаза жоопкерчилигин белгилейт.

Учурдагы укуктук база жарандардын, коомдук уюмдардын бюджеттик 
маселелерди кошо алганда, зарыл маалыматты алууга укуктарын ишке ашы-
рууну жетишт³³ ¼лч¼мд¼ камсыз кылат. Калк, жарандык коомдун ¼к³лд¼р³ 
аларга берилген укуктарды толук к¼л¼мд¼ колдонобу? Мамлекеттик орган-
дардын жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдарынын ишинин 
ачык-айкындуулугу боюнча жарандардын укуктарын ишке ашыруу ³ч³н 
алгачкы кадам болуп маалыматка жет³³ боюнча колдонуудагы мыйзам 
берген м³мк³нч³л³кт¼рг¼ карата ке¾ири пиар-кампанияларды ¼тк¼р³³ 
саналаарын тажрыйба к¼рс¼т³³д¼. Бул кампания ¼з³н³н максатын жана 
милдетин так аныктап, кандайдыр бир конкретт³³ проблемага багыт алып, 
ошондой эле ¼з³н³н максаттуу тобу болушу жакшы.

Калктын жана жарандык сектордун ¼к³лд¼р³н³н бюджеттик маалымат-
ка жет³³ маселесине кыйла толук талдоо ж³рг³зс¼к, анда бул керект¼¼н³ 
т¼м¼нк³д¼й эки багытка шарттуу т³рд¼ б¼л³³г¼ болот:

1) иштин тигил же бул ч¼йр¼с³нд¼ мамлекеттин жалпы саясатын т³-
ш³н³³ ³ч³н мамлекеттик же республикалык бюджет боюнча жал-
пысынан маалыматка муктаждык;

2) жергиликт³³ маанидеги ¼т¼ зарыл проблемаларды каржылоо планы 
катары жергиликт³³ бюджет боюнча маалыматка муктаждык.

Эреже катары, дал ушул экинчи муктаждык кыйла талап кылынуучу бо-
луп саналат, анткени шаардык же айылдык тургундун к³н³мд³к т³йш³г³н¼ 
тиешел³³: жолдордун абалы, экология, мектепке чейинки жана мектептик 
билим бер³³, суу менен камсыз кылуу ж.б. Ошондуктан акыркы жылдары 
жергиликт³³ бюджет маселелери боюнча коомдук угуулар популярдуу 
болуп калды, алар жергиликт³³ коомчулукта ¼тк¼р³л¼т.

Мамлекет КР Финансы министрлигин алдындагы «Инфосистема» мам-
лекеттик ишканасынын сайтына ачык жет³³н³ камсыз кылып, бюджеттер-
дин аткарылышы боюнча маалыматты ачууга чечкинд³³ кадам жасады. 
Эми ар бир жаран же коомдук уюм www.portal.infosystema.kg деген сайтка 
кирип, тигил же бул кызмат к¼рс¼т³³ ³ч³н министрликтер, ведомстволор, 
жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдары тарабынан кандай чыгымдар 
кеткендиги тууралуу маалыматты реалдуу убакыт режиминде алса болот.
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Жергиликт³³ бийлик органдары да ¼з тажрыйбасында жарандардын 
бюджеттик маалыматка жет³³ методдорун к¼п колдонууда. Дээрлик ар 
бир жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органында маалыматтык тактада 
жергиликт³³ бюджет боюнча маалыматтар бар. КР Финансы министрли-
ги бюджетти бекиткенге чейин аны даярдоодо жергиликт³³ ¼з алдынча 
башкаруу органдарынан калк ³ч³н бюджет боюнча коомдук угууларды 
¼тк¼р³³н³ талап кылат.

Ошону менен катар азыркы мезгилге чейин «Башка» деген статья 
боюнча чыгымдар тууралуу маалымат алуу абдан кыйын, анда к¼б³нч¼ 
кыйла талаш-тартыш жана жабык сатып алуулар топтолгон, андан дагы 
толук классификацияда бул статьянын ичинде «Башка» деген статья да 
бар, ал эреже катары, эч качан ачыкка чыгарылбайт. Андан тышкары, кээ 
бир ченемдик укуктук актыларда негизсиз т³рд¼ «Кызматтык пайдала-
нуу ³ч³н» (КП²) деген грифтин болушу та¾ калтырат, бул ага кызыкдар 
адамдардын жет³³с³н чектейт. Атап айтканда, эмгек акы т¼л¼¼ де¾гээли 
к¼рс¼т³лг¼н «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларга эмгек акы 
т¼л¼¼ шарттары ж¼н³нд¼» КР £км¼т³н³н 2011-жылдын 29-июлундагы 
¹436 токтому сыяктуу маанил³³ документте «Кызматтык пайдалануу 
³ч³н» деген гриф бар. «Мамлекеттик сырды сактоо ж¼н³нд¼» 1994-жылдын 
14-апрелиндеги ¹1476-XII КР Мыйзамынын 6-беренесине ылайык мын-
дай т³рд¼г³ маалымат «мамлекеттик эмес сыр» категориясына кирет жана 
КП² грифин бер³³ укугу мамлекеттик органдардын ¼зд¼р³н³н ыйгарым 
укугу жана жоопкерчилиги болуп саналат. Мында тигил же бул документ 
КП² статусун ала турган белгиленген бир критерийлер жок. Натыйжада 
муниципалдык кызматчыларга эмгек акы т¼л¼¼ де¾гээлин аныктоочу бул 
маанил³³ документ коомчулукка жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу 
органдарынын ¼зд¼р³н¼ жеткиликсиз болуп калат.

Мектептерге финансыларды ¼з алдынча башкаруу укугун берген би-
лим бер³³ ч¼йр¼с³нд¼г³ жан башына каржылоо системасына ¼т³³ окуу-
чулардын ата-энелеринин жана мугалимдердин мектептин бюджетине 
болгон кызыкчылыгын кыйла жогорулатты. Мектептик бюджет боюнча 
угууларды ¼тк¼р³³ популярдуу болууда, бул тажрыйба биринчи кезекте 
мугалимдердин ¼зд¼р³н³н демилгеси боюнча болду.

Жарандардын бюджеттик маалыматка жетишине карата акыркы жыл-
дары болгон ¼зг¼рт³³л¼р Кыргызстандын ¼км¼тт³к эмес уюмдарынын 
2011-жылдын 18-ноябрында Танзанияда (Дар-Эс-Салам ш.) Бюджеттик 
процессте ачык-айкындуулук, отчеттуулук жана коомдук катышуу ж¼н³нд¼ 
декларацияга кол коюу ниетинде чагылдырылган. Бюджеттик процессте 
ачык-айкындуулук, отчеттуулук жана коомдук катышуунун Глобалдуу 
Ассамблеясынын ишине 56 ¼лк¼н³н ичинен 116 катышуучу жана 12 эл 
аралык уюм катышкан. Бул форум формалдуу эмес м³н¼зд¼ болуп, анын 
катышуучулары коомдук уюмдардын ¼к³лд¼р³ болгондугуна карабастан 
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Декларацияга кол коюу фактысынын ¼з³ д³йн¼л³к коомчулук ³ч³н бул 
теманын маанил³³л³г³ жана актуалдуулугу ж¼н³нд¼ айтып турат. Декла-
рацияда жарыяланган принциптер Кыргызстан ³ч³н да ¼т¼ актуалдуу.

К¼п учурда жарандар, айрыкча калктын ¼т¼ аялуу топторунун ¼к³лд¼р³ 
мамлекеттик бюджет ч¼йр¼с³нд¼ чечим кабыл алуу процессинен чыга-
рылып калат. Биздин к¼з карашыбызда бул абалды ¼зг¼рт³³ керек жана 
¼зг¼рт³³ м³мк³н. Ал ³ч³н т¼м¼нк³д¼й башкы принциптер боюнча ишт¼¼ 
талап кылынат:

�� мамлекеттик бюджеттер ачык-айкын болууга тийиш; мамлекет тик 
каражаттар кандай т³з³л¼¼р³, б¼л³шт³р³л¼¼р³, чыгымдалаары 
жана эске алынаары тууралуу б³т³нд¼й маалымат ке¾ири коом-
чулукка жеткиликт³³ т³рд¼ толук к¼л¼мд¼ ¼з учурунда берилиши 
керек;
�� бюджеттик процесстер жарандардын мамлекеттик финансылар 

ж¼н³нд¼ маалымат алууга укуктарын, ошондой эле чечим кабыл 
алуу процессине катышуу жана мамлекеттик каражаттарды т³з³³, 
б¼л³шт³р³³ жана аларды башкаруу менен байланышкан бардык 
чечимдерге таасир эт³³ укуктарын ишке ашыруу ³ч³н бардык жа-
рандарга ке¾ири м³мк³нч³л³к бер³³г¼ тийиш;
�� бюджеттер жакырчылыкка каршы к³р¼ш³³г¼ жана социалдык 

те¾ дикке жетиш³³г¼ максимум жардам берип, натыйжалуу жана 
адилетт³³ т³з³л³ш³ жана чыгымдалышы зарыл;
�� бюджеттик маалымат так болуп, бюджеттик маселелер боюнча 

изилд¼¼л¼рд³н жыйынтыгы боюнча жасалган баа бер³³л¼рг¼ жана 
мамлекеттик органдардын финансылык, статистикалык маалымат-
тарына негиздениши керек, ал б¼л³н³п берилген артыкчылыктуу 
багыттарга мамлекеттик каражаттардын чыгымдалган фактысын 
ырасташы керек, аны менен каражаттарды «уурдап кет³³» ³ч³н 
м³м к³нч³л³к, коррупция жана натыйжасыз башкаруу кыскартылат;
�� бюджеттер толук болууга тийиш, б.а. алар кайдан келип чыккандыгы-

на карабастан бардык мамлекеттик кирешелерди жана чыгымдарды 
камтышы керек, ага эл аралык жардам, мамлекеттин катышуу ³л³ш³ 
бар фонддордун каражаттары, ошондой эле ички жана тышкы ка-
рызды башкаруу кирет;
�� бюджеттер туруктуу болууга тийиш, б.а. алар азыркы жана келечекте-

ги муун ³ч³н узак м¼¼н¼тт³³ келечекте жалпы максатка жет³³ ³ч³н 
мамлекеттик каражаттардын колдонулушун камсыз кылышы керек;
�� бюджеттерди аткаруу тууралуу отчеттор бардык де¾гээлдеги мамле-

кеттик органдар жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдары 
тарабынан ³зг³лт³кс³з берил³³г¼ тийиш;
�� бюджеттер туруктуу мониторинг ж³рг³з³³н³н, контролдоонун 

обьек тиси болуп, мыйзам чыгаруу бийлигине, ички жана тышкы 
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аудит  органдарына, ЖМКларга жана жарандарга отчет бериши 
керек.

Бюджеттик процессте ачык-айкындуулук, отчеттуулук жана коомдук 
катышуу ж¼н³нд¼ декларациянын жоболоруна ылайык Глобалдуу Ассам-
блеянын катышуучулары б³т³нд¼й ¼км¼тт³ – улуттук жана региондук 
т¼м¼нк³л¼рг¼ чакырды:

�� жалпысынан маалыматка жет³³ жана бюджеттик маалыматка жет³³ 
укугун таанууга; аны мыйзамдык бекит³³г¼, колдонууга киргиз³³г¼ 
жана аны ишке ашырууну камсыз кылууга;
�� жарандарды жана башка кызыкдар тараптарды, анын ичинде кый-

ла эртерээк стадияда жана коомчулукту максимум тартуу менен 
салыктык эмес т³ш³³л¼рд³н эсебинен т³з³л³³ч³ жарым-жартылай 
мамлекеттик фонддор жана фонддор ³ч³н бюджеттик артыкчы-
лыктардын аныктамасына активд³³ тартууга;
�� сегиз негизги бюджеттик документти: бюджетке чейинки билди-

р³³н³; аткаруу бийлиги сунуштаган бюджеттин долбоорун; беки-
тилген бюджетти; жарандык бюджетти; бюджеттин аткарылышы 
тууралуу учурдагы отчетторду; жарым жылдык отчетту; аудитордук 
отчетту ¼з убагында жарыялоого жана элдин алдында талкуулоого;
�� мамлекеттик финансылык каражаттардын б³т³нд¼й агымы жана 

бар дык мамлекеттик финансылык институттардын, анын ичинде 
бюджеттик процесстен тышкары формалдуу тургандардын да иши 
тууралуу бардык тараптан отчет бер³³г¼;
�� бюджеттик документтерге жана бюджеттик процесстерге мамлекет-

тик салыктык жана экономикалык саясатты ишке ашыруу ³ч³н кол-
донулган бардык ресурстар (алардын келип чыгышына карабастан) 
ж¼н³нд¼ маалыматты киргиз³³г¼;
�� мыйзам чыгаруу бийлигинин жана финансылык контролдоо ор-

гандарынын ¼км¼тт¼н к¼з карандысыздыгын камсыз кылууга жана 
алардын потенциалын жогорулатуу жана алардын к¼з¼м¼лд³к 
функ цияларын натыйжалуу аткарышы ³ч³н аларга жетишт³³ ре-
сурстарды бер³³г¼;
�� маалыматтардын санариптик ачык форматтарын, Интернет аркы-

луу, жалпы китепканаларды, маалыматтык борборлорду ж.б. кошо 
алганда бардык м³мк³н болгон ыкмалар менен жетишт³³ форматта 
бюджеттик маалыматты жарыялоого жана жайылтууга ж.б.

Бийликтин мыйзам чыгаруу бутагын:

�� ¼з³н³н конституциялык милдеттерин аткарышы ³ч³н – ¼з³н³н жеке 
жана ¼км¼тт³н эмес, барыдан мурда, элдин кызыкчылыгын коргоп, 
¼з³н³н потенциалын ¼рк³нд¼т³³г¼;
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�� коомдук угуулар жана кайрылуулар аркылуу бюджетти ишке ашыруу 
процессине жана бюджеттик чечимдерди кабыл алууга бардык жа-
рандардын маанил³³ жана ке¾ири катышуусун камсыз кылуу ³ч³н 
бардык м³мк³н болгон чараларды к¼р³³г¼;
�� алынган кирешелер жана ишке ашырылган мыйзамдуу же мыйзам-

сыз чыгымдар ж¼н³нд¼ отчетту ¼км¼тт¼н талап кылууга.

Мамлекеттик финансылык контролдоо органдарын:

�� мамлекеттик ресурстарды пайдалануу маселелеринде ¼км¼тт³н от-
четтуулугун камсыз кылып, ¼з³н³н к¼з¼м¼лд³к функцияларын ишке 
ашыруу ³ч³н ¼з потенциалын ¼рк³нд¼т³³г¼;
�� социалдык аудит ж³рг³з³³д¼ жарандык коом уюмдары менен тыгыз 

¼з ара аракетте ишт¼¼г¼;
�� мамлекеттик каражаттардын максатсыз пайдаланылышын аныктоо, 

бетин ачуу жана алдын алуу максатында мамлекеттик чыгымдарды, 
анын ичинде салыктык эмес чегер³³л¼рд³н эсебинен т³з³л³³ч³ 
фонд дордун жана мамлекеттик финансылык ресурстардын каты-
шуусу менен фонддун ишине тиешел³³ болгон чыгымдарды ишке 
ашыруу принциптерин иштеп чыгууда жарандык коом жана мыйзам 
чыгаруу бийлиги менен тыгыз кызматташууга;
�� ¼км¼тт³н ишине к¼з карандысыз аудит ж³рг³з³³г¼ жана андан беки-

тилген мамлекеттик бюджетке ылайык мамлекеттик каражаттарды 
т³з³³ жана пайдалануу ж¼н³нд¼ отчет талап кылууга;
�� отчеттуулукту камсыз кылуу боюнча ¼з функциясын толук баалуу 

аткаруу ³ч³н бардык мамлекеттик фонддорду, анын ичинде бюд-
жеттен тышкаркы фонддорду толук эсепке алууну камсыз кылууга.

Кыргыз Республикасында бюджеттик маселелер боюнча ачык-айкын-
дуулук процессин ¼н³кт³р³³ ¼зг¼ч¼л³кт¼р³н эске алып, т¼м¼нк³д¼й су-
нуштарды аткаруу сунушталат.

Сунуштар

Улуттук де¾гээлде

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине жана 
«Инфосистема» мамлекеттик ишканасына

 www.okmot.kg сайтынын толук иштешин камсыз кылуу, айрыкча мам-
лекеттик бюджетти т³з³³ жана аткаруу боюнча маалымдоо б¼л³г³нд¼.

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼ жана КР Жогорку Ке¾е-
шине

 Мамлекеттик органдардын жана жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу 
органдарынын бюджеттик процесстерге жарандардын катышууга укук-
тарын камсыз кылуу боюнча жоопкерчилигин мыйзам менен бекит³³.
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Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине

 Бюджет калк менен ырасталгандыгы болгон учурда долбоорлор жана 
бекитилген жергиликт³³ бюджеттер боюнча жыйынды маалыматтарды 
кабыл алуу.

Жергиликт³³ де¾гээлде

1. Жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу органдарынын ишине баа бер³³ 
критерийлерине калктын жергиликт³³ бюджетти т³з³³ жана чыгымдоо 
тууралуу маалымдуулук де¾гээлин аныктаган индикаторлорду киргиз³³ 
(маалыматтык стенддердин болушу, коомдук угууларды ¼тк¼р³³).

2. Коомдук жана ¼км¼тт³к эмес уюмдарга, эл аралык долбоорлорго бюд-
жеттик процесстерге жарандардын катышуусун камсыз кылуучу инно-
вациялык методдорду киргиз³³ боюнча ишти жергиликт³³ де¾гээлде 
ж³рг³з³³н³ сунуш кылуу (жарандардын баалоочу карточкаларынын 
методу, жарандардын ичинен бюджеттик топторду т³з³³, жарандардын 
жергиликт³³ бюджеттин тигил же бул кызмат к¼рс¼т³³с³н¼ канааттан-
гандык де¾гээлине баа бер³³ аркылуу чыгымдардын натыйжалуулугун 
баалоо ж.б.).

Зульфия Марат,
Адам укуктары жана мыйзамдуулукту  

сактоо боюнча бюронун  
долбоорунун координатору

Электр кубаты ж¼н³нд¼:  
адам укуктарынын жа¾ы муунуна 
коргоо талап кылынат

Жарандардын энергетикалык кызмат к¼рс¼т³³л¼рг¼ туруктуу жет³³ 
проблемасын кароого киришээрден мурда тарыхтын жана адам укуктарын 
¼н³кт³р³³н³н учурдагы тенденцияларынын баяндамасы зарыл, бул адам 
укуктарын коргоонун тармакталган т³з³м³нд¼ бул проблеманын ордун 
бирдикт³³ т³ш³н³³г¼ жардам берет. Б³г³нк³ к³нд³н к¼р³н³шт¼р³ эмне 
³ч³н бул тема кароо ³ч³н абдан маанил³³ экендигин ке¾ири т³ш³нд³р³³н³ 
талап кылат.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык126

I I  б ¼ л ³ м

2008-жылы Кыргызстанда биринчи жолу электр кубаттуулугун график 
боюнча, к³н³н¼ 10 саатка чейин системалуу (кезек-кезеги) менен ¼ч³р³³ 
киргизилген, ал эми 2011-2012-жылдын кыш мезгилинде биз кайрадан 
электр энергиясынын олуттуу жетишсиздигине дуушар болдук. Коомду 
¼н³кт³р³³ де¾гээли адам укуктарынын жа¾ы муунун коргоону талап 
кылат, – ¼н³г³³г¼ укук жана мамлекет кайсы бир этапта аны коргоодон 
артта калып калса, анда азыркы шартта ал мамлекет д³йн¼н³н саясий 
картасынан жоголууга аргасыз болот. 

Ультралибертариан1 талаасынын координаттарында 
биздин мамлекетти ¼н³кт³р³³ ж¼н³нд¼

Б³тк³л д³йн¼ ж³з³нд¼г³д¼й эле, биздин ¼лк¼д¼ к¼пт¼н бери дисба-
ланс байкалууда – акыркы 30 жыл бою о¾ борбордук2 же о¾ консерватив-

1 Экономикалык же классикалык либерализм менчикке жеке укукка жана контракт-
тын эркиндигине чыгат. Либерализмдин бул формасынын девизи болуп «эркин 
менчик ишкана» саналат. Мамлекеттик экономикага кийлигишп¼¼ принцибинин 
(laissez-faire) негизинде капитализмге артыкчылык берилет, ал соода ³ч³н мам-
лекеттик субсидияларды жана юридикалык тоскоолдуктарды жокко чыга рууну 
билдирет. Экономикалык либералдар рынок мамлекеттик ж¼нг¼ салынууга мук-
таж эмес деп эсептешет. Азыркы учурда бул форма либертарианттуулукта кыйла 
толук берилген. Либертариáнттуулук (англ. libertarianism; англ. Liberty – жеке 
эркиндик; ошондой эле фр. Libertaire – анархист), сейрек учурда либертаризм 
(фр. libertarisme) – саясий философия, анын негизинде «агрессиялык зомбулук-
ка» кол салуу, башкача айтканда башка адамдын эркине карабастан ага же анын 
м³лк³н¼ к³ч колдонууга же к³ч колдонуу менен коркутууга тыюу салуу жатат. 
Бул тыюу салууну бузуу соттук тартипте териштирил³³г¼ тийиш. Ультра по-
зициялардын категориялуулугун жана радикалдуулугун билдирет.

2 Саясий к³чт¼рд³ жана саясий партияларды типологизациялоонун бир нече ык-
малары бар. партияларды о¾, сол жана борбордук кылып б¼л³³ ке¾ири тараган. 
Эреже катары, «о¾дор» консервативд³³ жана либералдык саясий жана эконо-
микалык баалуулуктарга багытталгандыкты билдирет – жеке менчик, инсандын 
артыкчылыгы ж.б., «солдор» – коммунисттик жана социалисттик баалуулук-
тар – ¼нд³р³ш каражаттарына коомдук менчик, жамааттын артыкчылыгы ж.б. 
Саясаттагы центризм – о¾ жана сол кыймылдардын же топтордун ортосундагы 
саясий кыймылдын же топтун саясий позициясы, сол жана о¾ экстремизмден 
баш тартуу. Бул идеологиялык шартталган саясий карама-каршылыктардан, 
ошондой эле саясий к³р¼шт³н конфронтациялык формаларынан качууга умтул-
ган идеялык-саясий концепция; радикалдуу эмес, жарылбаган м³н¼зд¼г³ орточо, 
компромисст³³, олуттуу социалдык базага негизденген иш-аракеттер менен 
м³н¼зд¼л³³ч³ саясий к³чт¼рд³н а¾-сезиминин жана ишинин абалы. Ошондой 
болсо да жалпысынан о¾ баалуулуктарды карманган партиялар да бар, бирок 
аларды коргоо боюнча радикалдуу эмес иш-аракеттер менен м³н¼зд¼л¼т – ошон-
дуктан алар о¾ борбордук катары эсептелет, ал эми радикалдуу талаптар менен 
чыкпаган о¾ маанидеги партиялар ¼зд¼р³н сол борбордук катары жарыялашат.
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д³³1 багытты карманган лидерлер шайланып келди жана шайланууда, 
атап айтканда алар д³йн¼л³к саясаттын негизги к³н тартибин «карма-
нышкан». Ал т³г³л бийликке анда-санда социал-демократтардан же ага 
статусу боюнча чукул партиялардан (бул Батыш жана Т³нд³к Европадагы 
¼лк¼л¼рг¼ м³н¼зд³³) чыккан лидерлер келген, ошондой болсо да алардын 
программалары болгону радикалдуулук де¾гээли менен ¼зг¼ч¼л¼н³п, о¾ 
партиялардын программаларынан айырмаланган деле эмес. Жакында эле 
бул тенденция ¼зг¼р¼ баштады, бирок дефолтко чейин жеткен ¼зг¼ч¼ 
финансылык катаклизмаларды башынан ¼тк¼рг¼н Латын Америкада гана, 
к¼п азап чеккен региондорунда болду.

2010-жылдын декабрынан тартып Кыргызстандын башкаруучу коали-
циясынын курамында формалдуу сол борбордук маанидеги эки партия 
бар – Кыргызстан социал-демократиялык партиясы жана «Ата Мекен» со-
циалисттик партиясы. Бирок «100 к³н» ¼км¼тт³н программасын кылдаттык 
менен карап чыккандан кийин ал жалпысынан о¾ борбордук позицияны 
гана коргоого негизденгендигин, ал эми айрым пункттар боюнча о¾ ра-
дикалдуу талаптарга оогон жана учурдагы сол социал-демократиянын 
кандайдыр бир идеяларын иш ж³з³нд¼ ишке ашыруу анда дээрлик карал-
багандыгын байкаса болот.

Бул капысынан эмес же болбосо 1991-жылдан кийин т³рд³³ эл аралык 
финансылык институттардын атынан алардын о¾ флангынын алды¾кы 
эшелондору техникалык жардам деп аталуучу долбоорлорду максаттуу 
багыттап берип, министрликтерде ультралибералдык башкаруучулар-
дын жа¾ы агрессивд³³ муунун ¼ст³р³шк¼н, алар жарандардын алдында 
мамлекеттин социалдык жоопкерчилигин унутушкан жана сапаттуу 
кадрлардын жетишсиздигине шылтаган ¼лк¼н³н жа¾ы жетекчилиги 
тарабынан негизинен кайрадан рекрутацияланган. Жыйынтыгында дал 
ушул башкаруучулар эл аралык кредиторлордун заказдарын ийгиликт³³ 
ишке ашырышкан жана ультралиберталианттуулуктун жана к³т³³с³з амал 
терапиясынын милдетт³³ иш-аракеттер планын аткарышкан – пенсиялык 
курак жогорулатылган, мамлекеттин бюджетинин социалдык статьялары 
жоюлган, же¾илдиктер акчалаштырылган, ал эми экономикада – мам-

1 Консервати́зм (фр. conservatisme, лат. conservo – сактайм) – салттуу баалуулук-
тарды жана эрежелерди, социалдык же диний доктриналарды идеологиялык 
жактоочулук. Саясатта – мамлекеттик жана коомдук тартиптин баалуулугун 
та¾уулоочу багыт, «радикалдуу» реформалардын жана экстремизмдин душма-
ны. Консерватизмде негизги баалуулук болуп коомдун салт-санааларын, анын 
институттарын, ишенимдерин жана ал т³г³л «ырым-жырымдарын» сактоо 
эсептелет. К¼п учурда жалпысынан о¾ баалуулуктарды карманган партиялар 
салт-санааларды сактоону колдойт жана ошондуктан аларды айрым учурда бир 
гана с¼з айкашы менен – о¾ консервативд³³ деп аташат.
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лекеттик ж¼нг¼ салуу жана контролдоо ¼т¼ начарлап кеткен (эскерте 
кетсек, Бакиевдин башкаруу мезгилинде кытай меламини менен болгон 
элге белгил³³ чыр-чатак натыйжасыз аяктаган, азыр болсо калктын аялуу 
катмары – карылар ³й³нд¼г³ кары-карта¾дар жана мектептеги балдар 
радиоактивд³³ к¼м³рд¼н коргоосуз калды, азырынча экинчи жактагы 
адамдар гана жазаланды). Экономиканын 70-80ге чейинки пайызы жеке 
бизнестин колунда, ал сот органдарынын к¼з карандысыздыгы жок болгон 
шартта керект¼¼ч³л¼рд³н алдында жоопкерчиликсиздикке алып кел³³ч³ 
¼зд¼р³ ³ч³н ¼зг¼ч¼ иш-аракеттер эркиндигин талап кылат. Катардагы кыр-
гызстандыктардын жашоо-турмуш сапаты кыйшаюсуз т¼м¼нд¼¼д¼. Биз 
мамлекеттин лидерлеринин ультралибералдык идеологияны колдошунун 
жана негизсиз ынтасынын курмандыктары болуп калдык.

«£тк¼¼л доордогу» биздин мамлекеттик ишмерлер, мамлекеттин 
аты нан жалпы элдик активдерди башкарууга чакырылган экономикалык 
топ-менеджерлер бардык жарандардын жалпы кызыкчылыктарына бектик 
милдетин жоготуп, коомдук жана жеке кызыкчылыктардын ортосундагы 
айырмачылыктарды к¼рб¼й калды. Мамлекет «натыйжасыз» менчик ээси 
катары жарыяланды. КР Мамлекеттик м³лк министрлигинин функциясы 
ондогон жылдар бою менчиктештирилген тооруктарды ¼тк¼р³³д¼ болгон. 
Эч ким мамлекеттик экономика секторунун натыйжалуулугун жогорулатуу 
маселесине кызыккан эмес, ал кезектеги ³й-б³л¼н³н жана аны тейлеген 
аткаминерлердин карамагына берилген. Менчиктештир³³д¼н т³шк¼н 
кирешелер ¼лк¼н³ андан ары ¼н³кт³р³³ ресурсу катары болбой калды, 
анткени бул коррупциянын айынан кенедей эле болгон. Эч ким азыркы 
мезгилге чейин жазаланган жок жана бул маселе кайсы бир убакта к³н 
тартибине киргизилээри – али белгисиз.

Азыр ¼лк¼б³зд¼ сол идеология саламаттык сактоо жана билим бер³³ 
кызматкерлеринин базалык ставкаларын жогорулатуу, пенсияны жана со-
циалдык ж¼л¼кпулдардын ¼лч¼м³н жогорулатуу ж.б. сыяктуу социалдык 
корзинадан популисттик чаралар менен чектел³³д¼. Бул чаралар шайлоо-
лордун алдында бийликтин популярдуулукка жет³³ каражаты катары арга-
сыздан кабыл алынат, анткени акыркы эки жылда бизде парламенттик да, 
президенттик да шайлоолор болду, ал эми жакында жергиликт³³ ке¾ешке 
шайлоо боло тургандыктан ¼км¼т мамлекеттин бюджетинин тартыштыгы 
жыл сайын ¼с³п жаткандыгына карабастан буга барып жатат1. Азырынча 
калк эмгек акысынын жок дегенде ушундай суммада жогорулашына ыраа-

1 www.minfin.kg; http://www.24.kg/parlament/124048-minfin-kyrgyzstana-nameren-
k-2014-godu-snizit.html; http://www.24.kg/economics/118400-byudzhetkg-deficit-
ndash-yeto-diagnoz.html; http://tengrinews.kz/sng/176278/ сайттарынан окуса 
болот.
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зы, жакынкы мезгилге чейин Эл аралык валюта фондунун монетардык1 
нускамалары боюнча бул дээрлик м³мк³н эмес эле.

Бирок сол идеялар ¼зд¼р³н¼ карата чо¾ сыйды жана к¼¾³л бурууну 
талап кылат. Биздин советтик ¼тк¼н доорубуз менен мажбур кылынган, 
ага карата отчетсуз к¼¾³л коштук мезгил б³тт³. О¾ идеялардын «чегине 
жеткен» басымдуулугунун айынан сол талаанын баалуулуктарын к¼¾³лг¼ 
албоодо биздин башкаруучулардын акылында 2005-жылдагы март окуя-
лары жана 2010-жылдагы апрель окуялары программаланып калган. Азыр 
болсо т³ш³н³³н³ калыбына келтир³³ жана сол талаанын баалуулуктарына 
кайрадан маани бер³³ керек, андан кийин кыргыз коомун жана экономи-
касын андан ары ¼н³кт³р³³ маселесине ¼тс¼ болот.

О¾ акылдын багыттуулугу тарыхы жана  
солдордун талаптары тууралуу. Ааламдаштыруу 
чакырыктары

Мамлекеттин те¾ салмактуу ¼н³г³ш³ ³ч³н о¾ да, сол да талаанын идея-
ларын иш ж³з³нд¼ толук баалуу ишке ашыруу керек.

О¾ талаанын баалуулуктары ³ч³н м³н¼зд³³ болгон жарандык жана 
саясий укуктарды, адам эркиндиктерин коргоо сол талаанын баалуулук-
тары ³ч³н м³н¼зд³³ болгон социалдык-экономикалык коргоо сыяктуу 
эле абдан маанил³³. Адам укуктары ж¼н³нд¼ биллдин келип чыгышынын 
тарыхында Социалдык, экономикалык жана маданий укуктар ж¼н³нд¼ эл 
аралык пактты (адам укуктарынын экинчи муунунун ченемдерин бекит-
кен документ) кабыл алуунун негизги демилгечиси – расмий т³рд¼ сол 

1 Монетари́зм – макроэкономикалык теория, ага ылайык ж³г³рт³³д¼г³ акчанын 
саны экономиканы ¼н³кт³р³³н³н аныктоочу фактору болуп эсептелет, ал эми 
мамлекеттик ж¼нг¼ салуу акчанын ж³г³рт³л³ш³н контролдоо менен гана чекте-
лиши керек. Монетаристтик идеяларга жараша Эл аралык валюта фонду (ЭВФ) 
мамлекеттин т¼л¼м балансы тартыш болгон учурда кыска жана орто м¼¼н¼тт³³ 
кредиттерди берет. Кредиттерди бер³³ адатта шарттардын топтому – капиталдар-
ды алга жылдыруунун эркиндиги, менчиктештир³³ (анын ичинде табигый моно-
полиялар), социалдык программаларга – билим бер³³г¼, саламаттык сак тоого, 
турак-жайды арзандатууга, коомдук транспортко ж.б. ¼км¼тт³к чыгымдарды ¼т¼ 
азайтуу же ал т³г³л жоюу; эмгек акыны кыскартуу ж.б. менен коштолот. £н³г³п 
жаткан ¼лк¼л¼рг¼ (Югославия, Мексика, Руанда жана башка Латын Америка-
сындагы жана Африкадагы ¼лк¼л¼р) карата ЭВФнын саясаты жана сунуштары 
к¼п жолу сын-пикирге кабылган, анткени анын ма¾ызы ушул сунуштарды жана 
шарттарды аткаруу акыр аягында ¼з алдынчалыкты жогорулатууга, туруктуулукка 
жана мамлекеттин улуттук экономикасын ¼н³кт³р³³г¼ багытталбастан, болгону 
аны эл аралык финансылык агымга гана кошкон.
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идеологияны жана коллективд³³ укуктарды коргоону карманган мамле-
кет – СССР болгон эпизод капысынан эмес, ал эми Жарандык жана саясий 
укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пакттын (адам укуктарынын биринчи мууну-
нун ченемдерин бекиткен документ) негизги иштеп чыгуучулары батыш 
коомдук ишмерлери болгон, анда к¼пч³л³к мамлекеттер атаандаштыкка 
ж¼нд¼мд³³ экономиканын жана орто¾ку класстын калыптанышын жана 
¼н³г³ш³н камсыз кылуучу жеке укуктарды жана о¾ талаанын баалуулук-
тарын коргоого тарыхый турган.

Бул мамлекеттерде жарыяланган баалуулуктар мамлекеттик механизм-
дин б³т³нд¼й к³ч³ менен камсыз кылынган. Андан дагы, СССР сыяктуу 
мамлекеттин болушу ошол учурда капиталисттик д³йн¼ деп айтылган 
¼лк¼н³н тышкы саясатын эле эмес, ошондой эле ички саясатын да кээ-
де кайрадан кароого аргасыз кылган. Ошондуктан к¼пт¼г¼н социалдык 
жыргалчылыктар коомдун ке¾ири катмары ³ч³н жеткиликт³³ баада же 
такыр бекер болгон, ал эми салыктар абдан байкалаарлык болуп, жеке 
кирешенин жарымына чейин алынган учурда коомду ¼н³кт³р³³н³н «швед» 
модели келип чыккан.

Бирок ¼тк¼н кылымдын 80-жылдарынан тартып бийликке финансы-
лык рынокту артыкчылыктуу ¼н³кт³р³³н³ жана мамлекеттик фонддорду 
менчиктештир³³н³ талап кылган жа¾ы консерваторлор («неокондор») деп 
аталуучулардын ичинен ¼к³лд¼р к¼б³р¼¼к келе баштады. Элдин м³лк³н 
мамлекеттен ажыратуу рынокту т³з³³г¼ негизги шарт болгон постсоветтик 
¼лк¼л¼рд¼, тилекке каршы, менчиктештир³³н³ катачылыктары тиешел³³ 
т³рд¼ изилденген эмес, мисалы Улуу Британиядагы «тэтчеризм» мезгили 
¼з³н³н адилетсиз жыйынтыгы менен элдин нааразычылыгын жараткан. 
Россия ¼км¼т³н³н башчысы ушул жылдын башында менчиктештир³³н³н 
адилетсиз жыйынтыктарын мурда колдонгондор азыркы учурда негизги 
фонддордун реалдуу баасына чейин толук т¼л¼¼г¼ макул болгон учурда 
«бир жолку ¼з пайдасына ¼нд³р³п алууну»1 киргиз³³ м³мк³нд³г³н кароого 
чакырды. Бул ¼т¼ оор, бирок бир кезде менчиктештир³³н³ пионери – Улуу 
Британияга ишке ашырууга м³мк³н болгон2. Азырынча Кыргызстандын 
саясий лидерлери бул маселени талкуулоого да даяр эмес, бирок коомдо 
мындай идеялар «ойго келип жатат».

Б³г³н биз ультра о¾ экономикалык идеяларды ¼к³м с³рд³р³³ менен 
к¼к³т³лг¼н глобалдуу д³йн¼л³к экономикалык системанын ¼т¼ катаал 
каатчылыгынын к³б¼с³ болуп калдык. Жеке жактардын жана компания-
лардын о¾го келгис де¾гээлге чейин карыз милдеттенмелери ¼с³п жаткан 
шарттарда г³лд¼п жаткан виртуалдуу финансылык пирамидалар, жасалма 

1 http://newsru.com/finance/09feb2012/pu_rspp.html сайтынан окуса болот.
2 http://newsru.com/finance/10feb2012/privatisation.html сайтынан окуса болот.
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рейтингдер, т³рд³³ алдоо схемалары суроо-талап менен сунушту те¾д¼¼г¼ 
милдетт³³ рыноктун «к¼р³нб¼с кол» сыяктуу неоконсерваторлордун 
идолу о¾унан чыкпаарын к¼рс¼тт³. М³мк³н болгон банкрот абалында 
б³т³нд¼й мамлекет турат, болгондо да Африка же Латын ¼лк¼л¼р³ эмес, 
«алтын миллиарддын» (Греция, Италия, Испания ж.б.) ичинен болуп жатат. 
£тк¼н жыл бою Батыш Европада банктык жана финансылык капиталдын 
диктатына каршы к¼п сандаган демонстрациялар жана митингдер ¼тт³. 
«Капиталисттик бейиштин» – АКШнын так чордонунда к¼п айдан бери 
«Уолл-стритти басып ал» аттуу протесттик кыймыл к³ч алууда.

Бул ¼лк¼л¼р, мурдагы социалисттик лагерлер сыяктуу эле, адам укук-
тарынын биринчи да, экинчи да муунун ишке ашыруу ³ч³н т³рд³³ интен-
сивд³³ коркунучка туш болушту, бул адам укуктарынын жа¾ы муунун – 
¼н³г³³г¼ укукту ишке ашыруу коркунучун жаратат.

Бизге жекече оор сабак болгон иштер тууралуу

Биздин советтик жакынкы ¼тк¼н жылдардагы жана 20 жылдык к¼з 
карандысыздыктагы алгачкы сабак каалаган т³рд¼г³ сол да, о¾ да маани-
деги ультра идеяларга кызыгуу эч качан кандайдыр бир жарытылуу жыйын-
тыкка алып келбегендигинде турат. «Коммунисттик чектен» Д³йн¼л³к банк, 
Азия ¼н³кт³р³³ банкы ж.б. сыяктуу эл аралык финансылык институттардан 
бизге рецепт менен буйрук кылынган чекке такыр ¼тп¼ш керек болчу.

Совет мезгилинде жарандык жана саясий укуктар декларация бойдон 
гана калчу, бирок калкты социалдык коргоо механизмдери ийгиликт³³ 
иштеген. Б³г³н к³нд¼ болсо к¼р³н³ш таптакыр тескерисинче. Ошондуктан 
экинчи сабак бир нерсени алып жатып, бир нече мурдагы муундардын 
к¼п сандаган айырууларынын натыйжасында ээ болгондорду жоготпоо 
керектигинде турат. Б³тп¼г¼н реформалардын аягында бизде ¼лк¼н³н 
жарым-жартылай талкаланган ¼нд³р³шт³к базасында начар социалдык 
инфраструктура бар. Жыйынтыгында биздин андан ары ¼н³г³³г¼ укугубуз 
коркунуч алдында турат.

Жарандык жана саясий укуктарды коргоо ³ч³н кээде с¼з эркиндигин, 
ассоциациялар, тынч чогулуш ¼тк¼р³³ ж.б. эркиндигин коргоо боюнча 
катуу саясий эркти билдир³³ жетишт³³. Жарандык-саясий укуктардан 
айырмаланып, социалдык-экономикалык укуктарды коргоонун ¼зг¼ч¼л³г³ 
оорукана, мектеп, завод ж.б. т³р³нд¼ материалдык затташтырууну талап кы-
лат – башкача айтканда социалдык жана ¼нд³р³шт³к инфраструктураны. 
Эгерде ага качандыр бир жолу зыян келтирилсе, анда андан ары эбегейсиз 
к³ч-аракет жана аны калыбына келтир³³ боюнча финансылык чыгым-
дар талап кылынат. Ошондуктан ооруканалар жана мектептер кайрадан 
уюштуруу жана башкарууну оптималдаштыруу жана жан башына каржы-
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лоону киргиз³³ шылтоосу менен жабылып жатса (¼тк¼н жылы ¼лк¼д¼ 
жа¾ы оорукана койкаларын т³з³³н³н рекорддуу аз саны белгиленген), ал 
эми фельдшердик-акушердик пункттардын ордуна эл аралык донорлор 
тарабынан айылдык ден соолук комитеттерин мобилизациялоо сунуш 
кылынып жатса, врачтар жана мугалимдер ошол эле эл аралык ¼н³кт³р³³ 
банктарынын «Жаш врачтын/мугалимдин депозиттери» деген програм-
масынын ке¾ири жарнамаланышына карабастан массалык т³рд¼ ишин 
таштап, базарга соода кылганга чыгып, ал т³г³л ¼лк¼д¼н кетип жатышат. 
Бул учурда ¼лк¼н³н ар бир жашоочусунун ден соолукту сактоого укугу 
коркунуч алдында турат, ал эми ¼с³п келе жаткан муундун билим алууга 
укугунан ажыратуу б³т³нд¼й ¼лк¼б³зд³н келечегине коркунуч туудурат. 
Ошондуктан ³ч³нч³ сабак чоочун тажрыйбанын к¼р³н³кт³³ жетиш-
кендиктерине сын к¼з менен маани бер³³д¼н баш тартпастан, ¼з³н³н 
акыл-эси менен жашаш керектигинде турат.

2010-жылдын апрели ¼лк¼ адам укуктарын б³т³нд¼й спектрин акылга 
сыярдык жана те¾дештирип коргойт деген ³м³тт³ берди. Мунун канчалык 
негизд³³ экендигин убакыт гана к¼рс¼т¼т. Ж¼н эле жыйынтыкты к³т¼ 
берген болбойт, ¼тк¼н катачылыктарды жоюп, ¼н³г³³ ³ч³н жа¾ы багыт-
тарды коюуга жигерд³³ к¼м¼кт¼ш³³ керек.

Кетирген каталарыбызды о¾доого аракет 
жасалдыбы?

£н³г³³г¼ укук – ¼т¼ татаал к¼р³н³ш, ал ¼лк¼н³н жарандары илимий-
техникалык прогресстин жетишилген де¾гээлин эске алып, мамлекеттин 
жана Жер планетасынын алкагында ы¾гайлуу турмушту сезиши ³ч³н керек. 
Таза курчап турган ч¼йр¼д¼н тышкары ал социалдык жактан маанил³³ 
инфраструктуранын натыйжалуу иштешин талап кылат. Электр кубаты 
азыркы шарттарда ушундай натыйжалуулуктун негизги гаранттарынын 
бири жана бир эле учурда ¼н³г³³ ресурсу болуп саналат.

Энергетикалык кызмат к¼рс¼т³³л¼рг¼ туруктуу жет³³г¼ укукту чект¼¼ 
башка укуктардын чо¾ тизмесине зыян келтир³³г¼ алып келет: ¼з³н³н 
ой-пикирин билдир³³ эркиндигине, мисалы Интернет-мейкиндикте, та-
тыктуу турак-жайга (бир да турак-жайда азыркы мезгилде электр кубаты 
жок болушу м³мк³н эмес), татыктуу билим алууга, ден соолукту сактоого, 
сапаттуу де¾гээлдеги ич³³ч³ сууга жана ал т³г³л тамактанууга. Бул ошон-
дой эле мамлекеттин негизги функциясын – жарандардын коопсуздугун 
камсыз кылууну аткарууну шект³³ калтырат же болбосо к¼ч¼д¼г³ жарык-
тандыруунун жоктугу кылмыштуулуктун ¼с³ш³н к³ч¼т¼т, бул ¼з кезегинде 
ар бир жарандын э¾ негизги укугуна – жашоого укугуна коркунуч туудурат.
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Ультралибералдардын ичинен биздин мамлекетибиздин жетекчилери 
бир жолу «электр кубаты» деген т³ш³н³кт³ кызмат к¼рс¼т³³ катарынан 
товарлардын катарына киргиз³³ менен ал т³ш³н³кт³н укуктук статусун 
¼зг¼рт³³н³ талап кылышкан. Бирок бул товардан баш тартууга же анын 
сапатынын начардыгынан кайра кампага кайтарып бер³³г¼ болбой тур-
гандыгы, ал эми экономикалык-географиялык себептерден улам энерге-
тика субьекттеринин ортосунда ¼лк¼н³н ичинде «далил тартыштыгын» 
т³з³³н³н м³мк³н эместиги к¼¾³лг¼ алынбай калган. Бирок акыркы пункт 
боюнча жасалма атаандаштыкты т³з³³ ³ч³н к¼п эле к³ч жумшалган. Энер-
гетикалык секторду менчиктештир³³н³н ³ч этабы жана т¼рт³нч³ этап-
ты – чындыгын айтканда б¼л³шт³р³³ч³ энергетикалык компанияларды 
менчиктештир³³н³ ишке ашыруу аракети ж³рг³з³лг¼н, буга к¼пч³л³к калк 
каршы болгон, бул 2010-жылдын апрелинде бийликтин алмашуусуна алып 
келген окуялардын себеби да болуп калды. Ушул окуялардын натыйжасын-
да тарифтер мурдагыдай де¾гээлде болуп калган, бирок электр энергия-
сынын укуктук статусун ¼зг¼рт³³ болгон жок. Укук коргоо уюмдары 
¼лк¼б³зд¼г³ дарыяларда иштелип чыккан электр кубатын ¼лк¼н³н ар бир 
жараны колдоно ала турган жаратылыш рентасынын бир б¼л³г³ катары 
карап жатышат, ошондуктан аны «товарга» айлантууга кескин т³рд¼ терс 
карашат. Нефтиге жана газга бай болгон к¼пч³л³к араб ¼лк¼л¼р³нд¼ жана 
биздин жакынкы ко¾шубуз – Т³ркм¼нияда жашоочулар аларды акысыз 
же ¼т¼ арзан баада алышат же аларга жаратылыш рентасын алуу укугу 
жайылтылган. Мындан кыргызстандыктарга баш тартылган, алар ¼зд¼р³-
¼зд¼р³н¼ ыктыярдуу т³рд¼ ушундай вето салып койгон.

Азыркы мезгилге чейин башка социалдык заказ – бардык алынган 
эл аралык энергетикалык кредиттерди жоюу графигин жарыя-
лоо менен анын натыйжалуулугуна, ошондой эле аларды тартуу-
нун экономикалык максатка ылайыктуулугуна тез арада аудит 
ж³рг³з³³ аткарылган жок. Энергетикалык кредиттердин б³т³нд¼й мурда-
гы жылдарында алынган 369 млн. доллар гана таанылган1. Бирок Бишкек 
ТЭЦи ³ч³н он миллиондогон кредиттик доллардын ыгы жок чачылган-
дыгы ³ч³н эч ким жоопкерчиликке тартылган эмес. Ошондой эле электр 
кубатынын ³зг³лт³кс³з берилишин камсыз кылуучу ¼лк¼н³н т³нд³г³нд¼г³ 
Нарын каскад ГЭСинен экинчи ЛЭП ³ч³н ¼з убагында кредит алынган 
эмес. Анын ордуна «Камбарата-2» электр станциясын курууга ж³зд¼г¼н 
миллион доллар сарпталган, ал курулгандан кийин деле «аны куруунун 
кереги бар беле?» деген суроо кала берет (бул учурда «ишке киргизилген 

1  http://24kg.org/community/117134-avtandil-kalmambetov-s-1991-goda-
mezhdunarodnye.html; http://24kg.org/community/117311-yenergeticheskij-
kollyaps-chast-ii.html сайттарынан окуса болот.
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терс окуяларды минималдаштыруу» принциби иштеди окшойт, анда бир 
кезде коротулган чо¾ суммадагы бюджеттик каражаттарды кандайдыр 
бир маанил³³ пайдасыз калтыргандан к¼р¼, обьектти курууну аяктоо 
зарыл). Мамлекет эл аралык донорлордун кызыкчылыктарын тейлеп, 
¼з³н³н артыкчылыктуу керект¼¼л¼р³н камсыз кылууну коргой алган жок. 
Азыркы убакка чейин мамлекеттин жогорку кызмат адамдары, мисалы, 
«Камбарата-1» ГЭСи ³ч³н инвестицияларды тартуунун масштабдуулугунун 
аркасынан т³ш³п, аларда секторду ¼н³кт³р³³ артыкчылыктары ж¼н³нд¼ 
так т³ш³н³кт¼р³ жок, бирок акыркы окуялар к¼рс¼тк¼нд¼й анын ордуна 
негизги фонддорду толук масштабдуу реабилитациялоону баштоо зарыл. 
Жашоочулар алган жана кайрадан алып жаткан энергетикалык 
кредиттерге эмнесин т¼л¼п кутулушат – азыркы мезгилге чейин 
эч ким т³ш³нд³р³п бере албайт. Жакында эле кабыл алынган 
сек торду ¼н³кт³р³³ программасы кредиттерди т¼л¼¼н³н так бу-
лактарын жана энергетика секторунда мамлекеттин социалдык 
жоопкерчилигинин к¼л¼м³ кандай болоорун к¼рс¼тк¼н эмес, 
калктын ченеми келишпеген т¼м¼нк³ жашоо-турмуш де¾гээлине 
карата тарифтер жогорулатылган учурда (мамлекеттин кредит-
тик милдеттенмелерди алуу к¼л¼м³ к¼б¼й³п кеткендигинин на-
тыйжасында) социалдык чыр-чатактар тобокелдиктерине баа 
берилген эмес.

Жа¾ы бийликтин жа¾ы катачылыктары тууралуу

£лк¼б³зд³н жашоочулары электр кубатын цивилизациялуу баалуулук 
катары кабыл алышат жана ошондуктан ал бир нече к³н жок болуп калса 
чыдай алышпайт. Жарыктын ¼ч³р³л³ш³н¼ байланыштуу нааразылык бел-
гиси катары жашоочулардын митингге чыгуулары жана жолдорду жаап 
алуулары ¼лк¼н³ жана борборду кайрадан д³рб¼л¼¾г¼ сала баштады.

 Мисалдар
«Кыргызстанда жарыксыз калып, ³м³т³н ³зг¼н жашоочулар кай-

радан жолдорду жаап алууда. Гагарин жана Бакаев к¼ч¼л¼р³нд¼г³ 
райондо жашаган бишкектиктер чаржайыт нааразылык акциясына 
чыгышты. Алардын с¼з³ боюнча ³йл¼р³нд¼ электр кубаты жана жы-
луулук ³ч суткадан бери жок, ал эми тармактын чиновниктеринен 
кандайдыр бир т³ш³нд³рм¼л¼рд³ эмдигиче алышкан эмес. Кеч¼¼ болсо 
бир нече сутка бою жарыксыз жана жылуулугу жок калган Ч³й об-
лусунун Сокулук районунун жашоочулары жолду жаап алышты...»1

1 «24.kg» МАнын 2012-жылдын 24-январындагы маалыматтык билдир³³с³.
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«£лк¼н³н Ленин районун электр менен камсыз кылуу долбооруна 
ылайык «Ак-Ордодо» башкы станцияны кургандан кийин 59 транс-
форматордук чакан станцияны орнотуш керек эле... Турак-жай 
массивинде 18 чакан станция орнотулду, анын бир¼¼с³н¼ к³ч 
келгендиктен иштебей калды, экинчиси куру бекер ишт¼¼д¼. Дагы 
эки трансформатор иштет³³г¼ даяр». Мына ушундай, айтылган 
59 чакан станциянын ³чт¼н бири гана орнотулган. Кыргызстандын 
борборунда «Ак-Ордо» турак-жай массивинде план боюнча каралган 
трансформаторлордун ордунда ээн будкалар турат же турак ³йл¼р 
курулган, бирок документтер боюнча трансформаторлор бар жана 
ал т³г³л иштеп жатат. Болгондо да бардыгынын уруксат бер³³ч³ 
документтери бар – трансформаторлорду орнотууга да, турак-
жай курууга да. Мында тендерди утуп алган фирмаларга акча кото-
рулган. Зыян 46 миллиондон ашык сумманы т³з¼т», – деп билдирди 
13-декабрдагы басма с¼з-конференциясында Мамлекеттик каржы 
полиция кызматынын терг¼¼ башкармалыгынын начальнигинин 
орун басары Эрнис уулу Айбек...1

Бул мезгилде биздин ¼км¼т жана парламент эмне менен алек эле? 
2011-жылдын ноябрь айынын башында КР Жогорку Ке¾ешинин Консти-
туциялык мыйзам, мамлекеттик т³з³л³ш, мыйзамдуулук жана жергиликт³³ 
¼з алдынча башкаруу комитети ¼з³н³н отурумунда биринчи окууда «Кээ 
бир мыйзам актыларына ¼зг¼рт³³л¼рд³ жана толуктоолорду киргиз³³ 
ж¼н³нд¼» мыйзамды жактырган, ага ылайык электр кубаты ³ч³н ал-
дын ала т¼л¼¼н³ алууга м³мк³нд³к болот. Электр кубаты ³ч³н алдын ала 
акы т¼л¼¼н³ мажбурлап киргиз³³ Акаевдин да, Бакиевдин да учурундагы 
¼км¼тт³н кыялы болчу. Бирок ошол режимдер да бул демилгени аягына 
чыгара алган жок. Эгерде газ ³ч³н алдын ала акы т¼л¼¼ эсептегичтерин 
орнотуу газ – бул импорт товары деп т³ш³нд³р³лс¼ (чет ¼лк¼л³к алып 
кел³³ч³л¼р алдын ала т¼л¼¼н³ талап кылат), биздин улуттук продукт 
³ч³н алдын ала т¼л¼т³³г¼ эч кандай рыноктук негиздемелер жок. Электр 
кубатын керект¼¼ч³л¼рд³ алар к¼рс¼т³л³³ч³ кызматтын сапатын тала-
ша албаган жана б¼л³шт³р³³ч³ энергетикалык компанияларды акчалай 
контролдоону ж³рг³з¼ албаган кырдаалга коюуда. Алар ¼з кезегинде, 
чектелбеген жана эс нерсе менен орду басылбаган кредит алат – акча 
алардын эсебине т³ш¼т жана алар электр менен камсыз кылууга жана анын 
сапатына эч кандай жоопкерчилик тартпайт. Жарандар сотторго жана 
инстанцияларга кайрылууга мажбур болушат, бирок тажрыйба к¼рс¼т³п 

1 Юлдашева Г. Энергетикалык колЛЯПс. // «24.kg» МА, 2011-жылдын 23-декабры.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык136

I I  б ¼ л ³ м

тургандай алар жабырлануучу катары таанылган учурда да, ¼зд¼р³н³н 
акчасын кайтара алышпайт.

Бул жагдай азыркы учурдан тартып мамлекет жаратылыш рентасынын 
к¼р³н³кт³³ элементинен (калктын аялуу катмары ³ч³н социалдык тариф-
тер жана бийик тоолуу аймактардын жашоочулары ³ч³н же¾илдиктер 
азырынча сакталган) – анын ¼лк¼н³н бардык жарандары жана улуттук 
¼н¼р жай ³ч³н анык жеткиликт³³л³г³н¼н (башкача айтканда кандайдыр 
бир шарты же чект¼¼с³ жок) расмий т³рд¼ баш тартышына алып келет.

КР Энергетика министрлиги Кытайдын алдын ала т¼л¼¼ картасы 
бар бир фазалуу жана ³ч фазалуу эсептегичтерин сатып алууга да жа¾ы 
энергетикалык кредиттерди алган1. Акыркы эки жылдын ичинде т¼л¼п 
кутулуу зарыл болгон жабдык сатып алынууда, бул ¼лк¼д¼ келип чыккан 
энергетикалык секторду кредитт¼¼ системасы ³ч³н м³н¼зд³³ эмес. Кредит 
алып жатканда бизден эч ким эч качан ке¾еш сураган эмес жана азыр да 
сурашпайт. Биздин ы¾гайлуулуктар, биздин укуктар, биздин кызыкчылык-
тар кайра-кайра курмандыкка туш болот, ал эми элдик коргоочулар деп 
аталуучу КР Жогорку Ке¾ешинде отургандар демилгелерди жайбаракат 
штамптап жатышат. КР Энергетика министрлиги мындай эсептегичтердин 
сатып алынган алгачкы ми¾ даанасы Ысык-К¼л облусунун коммерциялык 
керект¼¼ч³л¼р³ ³ч³н гана орнотулаарын к³б¼л¼нд³р³³г¼ аракет кылууда. 
Бирок алар кийинчерээк адаттагы керект¼¼ч³л¼рд¼й болуп калбастыгына 
азырынча ишенич жок. Пилоттук долбоорлордун алкагында коммерция-
лык эмес, тиричилик керект¼¼ч³л¼р³н¼ алдын ала т¼л¼¼ зарылдыгы 
менен эсептегичтер орнотулгандыгын гезиттер билдиришкен2. К¼пт¼г¼н 
тиричилик керект¼¼ч³л¼р пенсиялык т¼л¼мд¼рд³н эсебинен гана жаша-
ган орто жана улгайган курактагы адамдар ³ч³н ушундай эсептегичтерди 
орнотууга байланыштуу кыйла психологиялык ы¾гайсыздыкка к¼¾³л 
бу рушат.

Акыркы эки жылдын ичинде б¼л³шт³р³³ч³ компаниялар калктан та-
рифтик т¼л¼мд¼рд³ топтоо де¾гээлин жогорулатуунун эсебинен мындай 
эсептегичтерди орнотпостон эле коммерциялык жоготууларды кескин 
т³рд¼ азайта алды. Андан дагы, компанияларда Электр энергиясын кон-
тролдоонун жана эсепке алуунун автоматташтырылган маалыматтык-
¼лч¼¼ системасы (ЭКЭАМ£С) сыяктуу жоготуулардын алдын алуу боюнча 
кыйла заманбап жана натыйжалуу механизмдер орнотулууда. Ошондуктан 

1 http://www.tazabek.kg/news:275601; http://24kg.org/community/122909-askarbek-
shadiev-v-kyrgyzstane-schetchiki.html сайттарынан окуса болот.

2 http://www.vb.kg/investigation/2012/06/15/191981_schetchiki_predoplaty_
ystanovili_v_sele_kerege_tash_video.html сайтынан окуса болот.
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алдын ала т¼л¼¼ менен эсептегичтерди сатып алууга кредит ушунчалык 
эле керекпи деген суроо кайрадан туулат.

Ошол эле учурда КР Жогорку Ке¾еши «Электр энергия рыногу ж¼-
н³нд¼» мыйзам долбоорун сунуштады. Бул мыйзам долбоору мамлекетти 
толук баалуу киреше алуу м³мк³нч³л³г³н¼н ажыратат, ал аны ушул ры-
ноктун башка жасалма киргизилген оюнчулары: энергия сатуу уюмдары; 
электр энергиясын кандайдыр бир квалификациялуу керект¼¼ч³л¼р; д³¾ 
рыногунда ишт¼¼г¼ укук алган башка уюмдар; электр энергиясынын д³¾ 
рыногуна катышууга укугу жок, бирок чекене рынокко катышууга укугу бар 
электр энергиясын керект¼¼ч³л¼р; электр энергиясын д³¾ жана чекене 
рыноктордо андан ары сатуу максатында сатып алган электр энергия-
сын сатуучулар ж.б. менен б¼л³ш³³с³ керек. Мыйзам долбоорунда ушул 
т³ш³н³кт¼рг¼ «так эмес» маани берилген, аны менен ушул субьекттерди 
каттоодо м³мк³н болгон кызматтык кыянаттык менен пайдалануу жана 
чиновниктик ээн баштык ³ч³н толук боштондук берил³³д¼. Мындай жаг-
дай акыркы ээсине байкоо ж³рг³з³³ м³мк³н болбогон «матрешка» прин-
цибин колдонгон к¼пт¼г¼н компаниялардын пайда болушуна алып келет. 
Азыр ¼лк¼д¼ электр энергиясын д³¾ сатуучу 21 компания катталган1. Бул 
ошондой эле салык т¼л¼¼д¼н жана акыр аягында укуктук жоопкерчилик-
тен кет³³ максатында бир акционердик коомдун негизсиз к¼п сандаган 
туунду компанияларынын пайда болушун жаратат. Бул себеп боюнча да, 
ошондой эле жалпысынан д³¾ жана чекене рынокторду, кызмат к¼рс¼т³³ 
рынокторун иштет³³ боюнча да мыйзам менен да, ушул мыйзам долбоору 
менен да коррупцияга каршы эч кандай механизм негиз кылынган эмес.

Бир нерсени гана белгил¼¼г¼ болот: мыйзам долбоору энергетикалык 
сектордо чалды-куйдуну жана баш аламандыкты к¼к³т¼т. «Enron» аттуу 
америкалык энергетикалык компания менен болгон жа¾жал баарына 
белгил³³, анда АКШдагы укуктун диктатына карабастан ал бардык четтеп 
¼т³п, бир штаттан экинчи штатка, ошондой эле ¼лк¼н³н чегинен тышкары 
электр энергиясын ¼тк¼р³³ боюнча к¼п миллиондогон коррупциялык 
б³т³мд¼рд³ жасаган, мында мыйзам долбоорунда ¼т¼ к¼п каралган д³¾ 
жана чекене рынокторунун, кызмат к¼рс¼т³³ рыногунун бардык м³мк³н 
болгон алдаган амалдарды колдонгон2.

КР Энергетика министрлиги пилоттук эксперимент катары Бишкектин 
айрым участокторундагы калктан акча чогултууну менчик компаниянын 
«толук карамагына» ¼тк¼р³п берди, анын иши ¼зг¼ч¼ тынчсызданууну 
жаратат, ал линияларды техникалык эксплуатациялоо ³ч³н жоопкерчилик 

1 http://www.24.kg/economics/124156-delo-yasnoe-chto-delo-temnoe.html сайтынан 
окуса болот.

2 http://www.dengi-info.com/archive/article.php?aid=712 сайтынан окуса болот.
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да, финансылык т³йш³к да тартпайт1. Ма¾ызында бул энергия сатуучу 
уюм. Жакында эле РФ Премьер-министри В.Путин менчиктештир³³н³н 
¼зг¼ч¼ жыйынтыктарын чыгарып, энергетикалык менеджердин кызмат 
ордун «акчалаштыруунун» (коррупциялаштыруунун деп оку¾уз) бир 
ыкмасы керект¼¼ч³л¼р менен эсептеш³³г¼ «...прокладка-фирмаларды» 
киргиз³³» болуп калды деп белгил¼¼г¼ мажбур болду. Керект¼¼ч³л¼р 
берилген электр энергиясы ³ч³н директор менен аффилирленген ком-
паниялардын эсебине акы т¼л¼йт, ал энергия сатуучу компаниялар-
дын агенти катары чыгат <...> андан ары каражаттардын бир б¼л³г³ бир 
к³нд³к фирмалар аркылуу акчага айландырылат жана ³й-б³л¼ м³ч¼л¼р³ 
ээлеп алат»2. Россиянын энергетика тармагынын ар бир экинчи же-
текчиси кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгына 
айыпталган, анткени алар коммерциялык ишканалар менен т³зд¼н-т³з 
же кыйыр т³рд¼ аффилирленген. Мындан сабак алуу керекпи? Россияда 
бизге караганда бардыгы кыйла табигый атаандаштык шарттарда болгон, 
ошондой болсо да бул ушунчалык терс кесепеттерге кабылтты. Жогоруда 
айтылган мыйзам долбоору коррупцияга ¼б¼лг¼ болот жана ¼лк¼б³зд³н 
катардагы жашоочусун жетишсиз санда электр энергиясыз калтырат, ав-
тор биринчи кезекте электр энергиясын сатууга укугу бар субьекттердин 
тизмесин кескин чект¼¼н³, ал эми мыйзам долбоорун жогоруда айтылган 
ой-пикирлер боюнча четке чыгарууну сунуштайт. Азырынча бул мыйзам 
долбоору ишке ашпай жатат. Депутаттардын бир б¼л³г³ мурдагысындай 
эле энергетика секторун жеке менчикке ¼тк¼р³п бер³³н³ каалабаса да, 
КР Жогорку Ке¾еши КР £км¼т³н³н кайсы бир убактагы «башкаруучу 
³й-б³л¼н³н» контролдугу астында турган мамлекеттештирилген энерге-
тикалык компанияларды кайрадан сатууга коюу демилгесин жалпысынан 
токтотуп койду (аны менен Ч³й ¼р¼¼н³нд¼г³ орто электр станцияларын 
сатууга жол берген жок).

Айкындуулук маселелери тууралуу

2010-жылы мамлекет башчы Роза Отунбаева Отун-энергетикалык ком-
плекстин ачык-айкындуулук демилгесин (ОЭКАД) колдогон. Бул демилгени 
ишке киргиз³³ ³ч³н бир катар т³з³мд¼р т³з³лг¼н. 2012-жылдын январь 
айынын башында биринчи жолу ачык басмада атайын эсептеги финансы-
лык каражаттардын кыймылдары ж¼н³нд¼ маалымат жарыяланган, мын-
да экспорттолуучу электр кубаты ³ч³н кирешенин эсебинен отун, анын 

1 http://www.24.kg/community/110223-laquoseveryelektroraquo-aferisty-ili-
blagodeteli.html сайтынан окуса болот.

2 «Ведомосттор» гез., 2011-жылдын 20-декабры. ¹ 240 (3006).
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ичинде Бишкек шаарынын ТЭЦи ³ч³н к¼м³р сатып алынган1. Бирок бул 
жа¾ы киргиз³³л¼р 2011-жылдын к³з айында ¼лк¼г¼ радиоактивд³³ казак 
к¼м³р³н киргиз³³ ³ч³н тоскоолдук болгон эмес, андан дагы к¼м³рд³ кир-
гизген компания жогоруда белгиленген атайын эсептин каражаттарынан 
акы алган (кайсы к¼м³р ³ч³н экендигин белгисиз). Тендерлер тиешел³³ 
жол-жоболорду сактабастан ¼тк¼р³л³п келген жана ¼тк¼р³л³³д¼; мындай 
к¼м³рд³ алып кел³³г¼ тиешеси бар компанияларга салынган санкциялар 
белгисиз. Азыркы мезгилге чейин ак ниетсиз алып кел³³ч³ – компаниялар-
дын «кара тизмеси» т³з³лг¼н эмес. Алардын ичиндеги компаниялар ¼зг¼ч¼ 
артыкчылык берилген шарттарда эрте¾ кайрадан тооруктарга катышпай 
тургандыгына кепилдик жок. Энергетика секторундагы администрация-
лык чыгымдардын суммасы канча жана алар канчалык негизд³³ экендиги 
да азыркыга чейин белгисиз. Жалпысынан энергетика сектору боюнча, 
менчик энергетикалык компаниялардын салыктык чегер³³л¼р³н³н жана 
башка салыктык эмес т³ш³³л¼р³н³н суммасы, ким кандай преференцияны 
пайдаланаары жана ал канчалык негизд³³ экендиги белгисиз. Мамлекет-
тин бюджетине бардык энергетикалык компаниялардан т³шк¼н бардык 
чегер³³л¼рд³н маалыматтары мамлекеттин отчетторундагы маалымат-
тар менен салыштырылып текшерилген эмес. Кредиттик каражаттарды 
колдонуунун натыйжалуулугуна реалдуу аудит ж³рг³з³лг¼н эмес. Бир 
тыянак чыгарса болот: мамлекеттик ³л³ш³ дээрлик 90 пайызды т³зг¼н 
компаниялар отчеттуулукка жана энергетика секторунун чыгымдары ме-
нен кирешелери реалдуу ачык-айкындуулукка Кыргыз Республикасында 
али жете элек. £зг¼ч¼ капитал салууларды кошпогондо энергетика сек-
торунун жоготуулары б³г³нк³ к³нд¼ эки эсе т¼м¼нд¼г¼нд³г³н (40%дан 
21%га чейин2) эскерте кетели, бул мурда коррупция канчалык де¾гээлде 
болгондугун айтып турат. Бирок к¼пт¼г¼н коррупциялык схемалар азыр-
кыга чейин иштеп жатат. М³мк³н болгон коммерциялык жоготуулардын 
бир аз де¾гээлин – ашып кетсе 2-3% – эске алып, жоготууларды реалдуу 
техникалык жоготуулардын де¾гээлине чейин жеткиргенде гана энерге-
тика секторунун негизги фонддорун чынында эле реабилитациялоону 
баштоого болот, аны менен техникалык жоготуулардын де¾гээлин да 
т¼м¼нд¼т³³г¼ болот.

Акыркы убактары энергия топтоо жана энергетикалык натыйжалуулук 
маселелери энергетикалык сектор маселелерин талкуулоо тренддеринин 
бири болуп калды, бирок энергетикада коррупциянын негизги агымы ток-

1 http://energo.gov.kg/ru/news/?d=294 сайтынан окуса болот.
2 http://www.for.kg/ru/news/41988;http://www.knews.kg/ru/parlament_chro/8596/; 

http://www.open.kg/upload/analytics/energetica.pdf сайттарынан окуса болот.
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тотулганда гана калк бул тартипке кыйла к¼¾³л буруп, аны менен коомдун 
ишеними калыптанаарын белгилей кет³³ зарыл.

Жогоруда айтылгандардан к¼р³н³п тургандай, электр кубаты со-
вет мезгилиндегидей кайрадан ¼лк¼н³ ¼н³кт³р³³н³н ресурсу болуп 
калбашы керек. Электр кубаты саламаттык сактоонун, билим бер³³н³н, 
жарык, жылуулук жана суу менен камсыз кылуунун, ошондой эле кубаты 
аз ¼нд³р³шт³к инфраструктуранын маргиналдаштырылган коомдук кыз-
маттарынын калдыктарын колдоо функцияларын гана ара¾ аткарууда, 
бул адам укуктарынын биринчи жана экинчи муунун ишке ашыруу ³ч³н 
коркунуч жаратат. Электр энергиясына алдын ала т¼л¼¼, чыгымдар-
дын жана кирешелердин ачык-айкындуулугу жок болгон учурда 
электр энергиясынын рыногун ишке киргиз³³ – мунун бардыгы 
биздин энергетикалык кызмат к¼рс¼т³³г¼ туруктуу жет³³г¼ уку-
губузду бузат.

Сунуштар

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼
1.  Электр кубатына кызмат к¼рс¼т³³ статусун кайтарып бер³³ зарыл (мей-

ли, акы т¼л¼м¼, бирок социалдык жактан маанил³³ кызмат к¼рс¼т³³).
2.  Энергетика сектору фонддоруна толук ревизия ж³рг³з³³ жана эл ара-

лык кредиттердин натыйжалуулугуна туруктуу аудит ж³рг³з³³н³ кошо 
алганда, энергетикалык компаниялардын туруктуу мезгил-мезгили ме-
нен аудит ж³рг³з³³н³н иретке келтирилген системасы талап кылынат.

3.  Энергетика секторунун бардык кирешелеринин жана чыгашаларынын 
ачык-айкындуулугу зарыл.

4.  Калктын социалдык керект¼¼с³н эске алып, энергетика секторун ¼н³к-
т³р³³ артыкчылыктарын (тыштан карыз алууда артыкчылыкты дагы) 
аныктоо менен ачык мамлекеттик программаны иштеп чыгуу зарыл. 
Ушул шарттарды сактаганда гана биздин ¼н³г³³г¼ укугубуз камсыз 
кы лынат.
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МАМЛЕКЕТТИК ОРГАНДАРДЫ РЕФОРМАЛОО 
ЖАНА АДАМДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК  
ЭРКИНДИККЕ УКУКТАРЫНА КЕПИЛДИКТЕР

Н. Садыков,
«Конституциялык саясат  

институту» КБсынын директору

Соттордун коомдун алдында 
к¼з карандысыздыгы жана 
жоопкерчилиги

«Мамлекеттер мыйзамдардын ¼зг¼ р³п 
жаткан шарттарга жооп бер³³ ж¼нд¼м-
д³³ л³г³н камсыз кылуу ³ч³н колдонууда гы 
мыйзамдарды жана тажрыйбаны мез гил-
мезгили менен кайрадан карап чы гып, зарыл 
болгон учурда саясий жана экономикалык 
бийлик тин кыянаттык менен пайдалануу-
сунун олут туу т³р³н бил дир³³ч³ жосундарга 
тыюу салуучу мый зам дык жоболорду кабыл 
алышы жана колдонууга киргизиши керек».

БУУнун 1985-жылдын 29-ноябрындагы  
Кылмыштардын жана бийликтин кыянаттык  

менен пайдалануусунун курмандыктары ³ч³н  
сот адилеттигинин негизги принциптери  

ж¼н³нд¼ декларациясы

Кыргыз Республикасынын азыркы тарыхында судьяларга дайыма 
мамлекеттин эркин аткаруучулары катары мамиле кылышкан, анткени 
саясий элита судьялар бийликтин вертикалынын системасында турат деп 
эсептеген жана эсептейт. Соттордун мындай абалы бир жагынан куугун-
туктоодон коргоону жана кепилдик бер³³н³ т³зс¼, экинчи жагынан судья 
бийликтин башка бутактарынын контролдугу астында турган жагдайга 
алып келет. Натыйжада судьялар жарандарга карата жоопкерчиликсиз иш-
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тейт, коомдун алдында ¼з³н³н негизги багытталышын – сот адилеттигин 
ж³рг³з³³н³ аткарбайт. «Телефондук» укук жана коррупция сот практика-
сынын ажырагыс б¼л³г³ болуп калды, ал эми сотторду саясий контролдоо 
соттук системадан тышкары да, ошондой эле анын ичинде да болууда.

Акыркы 20 жыл бою Кыргызстанда соттук реформа «³зг³лт³кс³з» 
ж³рг³з³лд³, т³рд³³ комиссиялар, жумушчу топтор т³з³лд³, алар сот систе-
масын реформалоо, процесстик мыйзамдарды, соттордун бюджеттик ¼з 
алдынчалыгын, судьялардын жоопкерчилигин ¼зг¼рт³³ боюнча ¼зд¼р³н³н 
сунуштарын киргизген. Бирок иш системалуу т³рд¼ болгон эмес, анткени 
ар бир реформатор реформаны ¼з³нч¼ к¼рг¼н же анын ма¾ызын толук 
т³ш³нг¼н эмес. 2010-жылдагы революцияга чейин Кыргызстандын саясий 
т³з³л³ш³ сот системасын бийликтин ¼з алдынча бутагы катары кылууга 
м³мк³нд³к бербеди. КР Жогорку Ке¾ешинен да жоопкерчиликти алып 
салууга болбойт, ал судьялардын жетегинде ж³р³п, эл аралык укуктун 
талаптарын, эксперттик коомчулуктун ой-пикирин эске албастан мый-
замдарды кабыл алган.

Реформалоонун ар бир этабында соттук коомчулуктун ¼к³лд¼р³ ¼зг¼ч¼ 
роль ойногон, тилекке каршы, алар сот системасынын ачык-айкындуулу-
гуна жетиш³³ зарылдыгында дайыма эле ырааттуу болгон эмес. £лк¼д¼ 
сот бийлигин реформалоонун бирдикт³³ концепциясы кабыл алына элек, 
анткени сот реформасынын кыймылынын багытын бирдикт³³ т³ш³н³³ 
жок эле. Натыйжада сот системасы т³рд³³ эксперименттерге туш болду, 
бул азыркы мезгилде сот адилеттиги системасынын олуттуу т³рд³³ иш-
тен чыгуусуна алып келди, э¾ негизгиси – жарандар судьяларга ишенбей 
калышты жана сот бийлигин ¼т¼ коррупциялашкан бийликтин бири деп 
эсептейт. Салыштыруу ³ч³н, Германияда кесиптерге ишен³³ ж¼н³нд¼ жа-
рандарды сурамжылоо ж³рг³з³лг¼н, анын натыйжасында сурамжыланган-
дар к¼б³нч¼ (азаюу боюнча) судьяларга, врачтарга, дин кызматкерлерине 
ишенээрин билдирген (Администрациялык жол-жоболор ж¼н³нд¼ GIZ 
долбоорун ишке ашыруу маселелери боюнча Кыргызстандын юристтери 
менен жолугушууда профессор Отто Лухтенхард билдирген).

Жарандык коомдо судьялардын орду уникалдуу жана ¼зг¼ч¼ маа-
нил³³. Сот адилеттигинин башкы миссиясы – ээн баштыктан коргоо, 
мыйзамдардын аткарылышын, мамлекеттик бийлик органдарынын жана 
алардын кызмат адамдарынын иш-аракеттерин соттук контролдоо. Сот-
тор жарандардын укуктарын, м³лкт³н жана саясий укуктарды коргоонун 
негизги булагы болуп саналат. Демократиялык жарандык коомдо ¼з³н³н 
миссиясын ишке ашыруу ³ч³н соттор саясий контролдоодон жана кы-
сымдан эркин болууга тийиш, алар коомдун алдында жоопкерчиликт³³ 
болушу керек. Мында демократиялык коомдо сот бийлигинин социалдык 
жоопкерчилиги юридикалык чыр-чатактарда ¼лк¼н³н конституциясында 
жана мыйзамдарында айтылган укуктардын ³ст¼мд³г³н камсыз кылууда 
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турат. Бир учурда сот мыйзамдарды сыйлабаган жарандарга каршы мам-
лекеттин каражаты катары чыкса, экинчи учурда мамлекет адамдын укук-
тарын бузганда, аны коргоп, ошондой эле укуктун менчик субьекттеринин 
ортосундагы талаш-тартыштарды чеч³³г¼ тийиш.

Судьяларга саясий таасир эт³³н³ жок кылуу, соттордун ачык-айкын 
жана натыйжалуу иши, сот адилетт³³л³г³ жана судьялардын кесипк¼й 
коомчулугу ³ч³н шарттарды т³з³³г¼ Кыргызстанда сот системасын ре-
фор малоо ³ч³н кандай кадамдарды жасоо керек? Биздин к¼з караш 
боюн ча сот бийлигин реформалоодо сот адилеттиги ч¼йр¼с³нд¼ кызмат 
к¼рс¼т³³л¼рд³н сапатын жакшыртуу боюнча эл аралык укуктун принцип-
терин сактоо маанил³³.

Соттордун компетенциясы

Сот бийлиги ¼з алдынча жана мыйзам чыгаруу жана аткаруу бийлиги-
нен к¼з карандысыз ишт¼¼г¼ тийиш. Бийликти б¼л³³н³н мааниси болуп 
демократияны чектелбеген бийлик менен алмаштырууга жол берб¼¼, 
мамлекеттик бийлик бутактарынын ортосунда те¾ салмакты сактоо жана 
алардын чектен чыгып кетишин болтурбоо ³ч³н мамлекетте эркиндиктин 
кепилдиктерин жана укуктун ³ст¼мд³г³н сактоо саналат.

Таптакыр к¼з карандысыз сот бийлигин т³з³³ м³мк³н эмес, анткени 
бийлик бутактарынын ортосунда конституциялык ¼з ара байланыш бар, 
бирок сот адилеттигинин башкы шарты катары судьялардын к¼з каранды-
сыздыгын жана уюштуруу жагынан ¼з алдынчалыгын камсыз кылуу ³ч³н 
укуктук жана иш ж³з³нд¼г³ шарттарды т³зс¼ болот.

Эл аралык укук мамлекетке белгиленген бир милдеттерди ж³кт¼йт. 
Жарандык жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пактка ылайык ар бир 
мамлекет т¼м¼нк³л¼рг¼ милдеттенет:

а) укуктары жана эркиндиктери бузулган каалаган адамга укуктук кор-
гоонун натыйжалуу каражатын камсыз кылууга;

б) ушундай коргоону талап кылган каалаган адам ³ч³н укуктук коргоо 
укугу компетентт³³ сот, администрациялык же мыйзам чыгаруу бий-
лиги менен белгиленишин камсыз кылууга жана соттук коргоонун 
м³мк³нч³л³кт¼р³н ¼рк³нд¼т³³г¼1.

Укуктук коргоонун натыйжалуу каражаты деп коргоонун жол-жо-
болук эрежелерин гана эмес, ошондой эле адилетт³³ сот системасын 
¼н³к т³р³³г¼ жана калыптандырууга багытталган институттук чаралардын 
комплексин да т³ш³нс¼ болот.

1 1966-жылдын 16-декабрындагы Жарандык жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл ара-
лык пакт, 2-бер. Кыргыз Республикасынын КР Жогорку Ке¾ешинин 1994-жылдын 
12-январындагы ¹1406-XII токтому менен кошулган.
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Соттордун иш ч¼йр¼с³нд¼г³ укуктун эл аралык булактары менен 
таанышууда биз к¼з карандысыздык, адилетт³³л³к, калыс ж.б. сыяктуу 
категорияларды жолуктурабыз. Мындай принциптерди ар ким ар кандай 
т³ш³н¼т, анткени к¼рс¼т³лг¼н принциптер жалпы, бирок анын бардыгы 
адилетт³³ сот бийлигин ачып жана т³з³ш³ керек. Мында принциптерди 
толук ачуу соттордун адилетт³³л³г³ ж¼н³нд¼ мыйзамдын бир ченеминин 
с¼зм¼-с¼з тексти менен гана чектелиши м³мк³н эмес, анткени принциптер 
мыйзамдардын башка ченемдери менен ¼з ара байланышта.

Сот адилеттигинде адилеттик институту мыйзам менен аныкталган 
сот жол-жоболорунан, процесстин тараптарынын бирдейлиги принци-
бинен эле т³з³лб¼ст¼н, ошондой эле жарандардын укуктарын коргоого 
багытталган башкы мыйзамдык кепилдиктерди карайт. Адилетт³³л³кт³н 
мындай кепилдиктери катары соттордун компетенциясы, судьяларды тан-
доо процесси, чечим чыгарууда судьялардын бейтараптыгы, башка бутак-
тардын бийликти кыянаттык менен пайдалануусун чект¼¼, мыйзамдардын 
укуктук мазмунун контролдоо (укуктук ³ст¼мд³г³), сот адилеттигинин 
жеткиликт³³л³г³, бюджеттик автономия, судьялардын жоопкерчилиги, ак 
ниеттиги жана этикасы, бир катар башка факторлор болуп калышы керек.

Сот бийлигинин компетентт³³л³г³н³н эл аралык принциби деген эм-
нени билдирет? Соттун компетенциясы – бул мыйзамда к¼рс¼т³лг¼н 
дискрециялык ыйгарым укуктардын жыйындысы (чечим кабыл алуу, актты 
¼зг¼рт³³, жокко чыгаруу, доону камсыз кылуу боюнча чара к¼р³³, далил-
дерди талап кылуу ж.б.). Бирок соттун компетенциясы мыйзамда жазылган 
ыйгарым укуктарды туура аткарууну гана талап кылбастан, андан тышкары 
судьялардын ке¾ири билими, мыйзамдарды колдонуунун укуктук мада-
нияты болуп, кесиптик этиканы бузууга жол бербеши керек.

Соттордун компетенциясын т³з³³д¼ мыйзам чыгаруучу сот адилет-
т³³ л³г³н, анын натыйжалуулугун жана жарандардын кызыкчылыктарын 
негиз кылып алышы керек. Сот актыларын кайрадан карап чыгуу боюнча 
иштерди ¼зд¼р³н³н эрки боюнча козгоо ³ч³н судьялар сотторду демил-
гелик к¼з¼м¼лд¼¼ институтун калыбына келтир³³н³ каалаган мезгилде 
юридикалык ч¼йр¼д¼ канчалаган талаш-тартыштар келип чыкты. Мындай 
сунуш КР Жогорку Ке¾ешинде бекитилген болсо, биз жарышуучу эмес, 
инквизициялык сот адилеттигин алмакпыз.

Мыйзам чыгаруучунун экинчи инстанцияда кассациялык даттануу 
институтун бекит³³ чечими абдан талаш-тартыштуу болду. Кыргыз Респуб-
ликасынын процесстик мыйзамдарында – КР Граждандык процесстик 
кодексинде (КР ГПК), КР Жазык процесстик кодексинде (КР ЖПК) – би-
ринчи, апелляциялык жана к¼з¼м¼лд¼¼ инстанциясынан тышкары, экинчи 
инстанцияда сотто кассация жол-жобосу бар. Азыркы учурда кассация бир 
тарап обьективд³³ себептер боюнча экинчи инстанциядагы сотко апел-
ляциялык даттануу бер³³ м¼¼н¼т³н ¼тк¼р³п жиберген учурда колдонулат. 
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Бул инстанцияны, тилекке каршы, процесстин мыйзамды сыйлабаган 
тараптары колдонот, кээде кыянаттык менен пайдалануу, рейдерлик ³ч³н 
каражат болуп саналат. Укуктук илимде кассация деген жергиликт³³ 
соттун актыларын укук маселелери боюнча к¼з¼м¼лд¼¼ сотунун 
кайрадан карап чыгуусун билдирет. Факт ж³з³нд¼ Кыргызстандын 
процесстик мыйзамдарында эки кассация болушу керек: экинчи инстан-
ция жана КР Жогорку соту1. Мындай жол-жобонун ж¼н³ жок жана укуктук 
коргоонун натыйжалуу каражаттарын камсыз кылуу б¼л³г³нд¼ сот ади-
леттиги ч¼йр¼с³нд¼ эл аралык укукка каршы келет.

Кадр саясатын жана соттук ¼з алдынча  
башкарууну ¼рк³нд¼т³³

2011-жылы КР Жогорку Ке¾еши маанил³³ мыйзамдарды кабыл алган: 
«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 
ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 13-июнундагы ¹37 КР конституциялык Мыйзамы; 
«Кыргыз Республикасынын Судьяларды тандоо боюнча ке¾еши ж¼н³нд¼» 
2011-жылдын 13-июнундагы ¹40 КР Мыйзамы; «Кыргыз Республикасы-
нын судьяларынын статусу ж¼н³нд¼» 2008-жылдын 9-июлундагы ¹141 
КР конституциялык Мыйзамы. Кабыл алынган мыйзамдар сот системасын 
бекемд¼¼г¼ жана кадр саясатын ¼рк³нд¼т³³г¼ багытталган. Соттук корпус 
жа¾ы жол-жобого ылайык т³з³л¼т, ага КР Жогорку Ке¾еши, КР Президен-
ти жана КР Судьяларды тандоо боюнча ке¾еши катышат. Жарандык коом 
катышкан судьяларды тандоо процессиндеги позитивд³³ учурду белгилей 
кет³³ зарыл.

2010-жылдагы КР Конституциясынын 74, 95-беренелерине ылайык 
судьяларды тандоо процесси фракциялардын ¼к³лд¼р³н³н, судьялардын 
катышуусу менен ж³рг³з³л¼т. КР Судьяларды тандоо боюнча ке¾ишинин 
негизги функциясы – судьянын кызмат ордуна тандалып алынган талап-
керди КР Президентине жана КР Жогорку Ке¾ешине андан ары сунуш 
кылуу менен судьяларды тандоо.

Тилекке каршы, «Кыргыз Республикасынын Судьяларды тандоо боюнча 
ке¾еши ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 13-июнундагы ¹40 КР Мыйзамы шашы-
лыш кабыл алуу бардык проблемаларды т³п-тамырынан бери чечкен жок, 
андан дагы белгиленген бир кыйынчылыктар келип чыкты. КР Судьяларды 
тандоо боюнча ке¾ештин ишиндеги акыркы кадамдар судьяларды тандоо 
боюнча жол-жоболор адилетт³³ болбогондугу жана коомду судьяларды 
тандоо кандайча ж³рг³з³л¼¼р³ кызыктыраары ж¼н³нд¼ айтып турат. 
2011-жылы КР Жогорку Ке¾еши КР Жогорку сотунун Конституциялык 

1 2011-жылы КР Жогорку сотунун жумушчу тобу экинчи инстанцияда кассация 
жол-жобосун жоюуну сунуштаган.
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палатасынын эки судьясын гана тандап алган жана судьяларды тандоо 
процесси токтотула турган. Мамлекет ж³рг³зг¼н соттук кадр саясаты 
боюн ча коомдун к³т³³л¼р³ акталган жок.

Судьяларды тандап алуу боюнча жол-жобо жетиле элек болуп чыкты, 
кызыкчылыктардын чыр-чатагы басылган жок, КР Судьяларды тандоо 
боюнча ке¾ештин ишин так ж¼нг¼ салуу болгон эмес, судьянын кызмат 
ордуна бош орундарды ээл¼¼ б¼л³г³нд¼ «Кыргыз Республикасынын 
судья ларынын статусу ж¼н³нд¼» КР конституциялык Мыйзамы менен 
укуктук карама-каршылыктар келип чыкты, КР Судьяларды тандоо боюн-
ча ке¾ештин ишин каржылоо маселеси чечилген эмес, судьянын кызмат 
ордуна талапкерлер ж¼н³нд¼ маалымат менен камсыз кылуу б¼л³г³нд¼ 
башка мамлекеттик бийлик органдары менен координация болгон эмес 
ж.б. Коомчулуктун кыжыры келгенден кийин КР Жогорку Ке¾еши мый-
замдарга жа¾ы т³з¼т³³л¼рд³ кабыл алуунун ³ст³нд¼ иштей баштады, алар 
белгиленген бир ¼лч¼мд¼ аталган проблемаларды чечиши керек эле.

Улуттук мыйзамдарда КР Судьяларынын ке¾ешинин ишинде да ин-
ституттук кемчиликтер бар, ал судьялардын тартиптик жоопкерчилик 
маселесин чеч³³г¼ чакырылган. КР Судьяларынын ке¾ешинин курамы ¼т¼ 
сейрек чогулат, анткени анын м³ч¼л¼р³ ¼лк¼н³н т³рд³³ региондорунда 
жашайт жана алардын алдына коюлган маселелерди дайыма эле опера-
тивд³³ т³рд¼ чече алышпайт. Ушундан улам «Кыргыз Республикасынын 
Судьяларды тандоо боюнча ке¾еши ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 13-июнундагы 
¹40 КР Мыйзамын ¼рк³нд¼т³п, судьялардын тартиптик иштерин кароо 
боюнча региондук т³з³мд¼рд³ уюштуруп, тартиптик комиссиялардын 
чечимдерин апелляциялык кайра кароо ³ч³н м³мк³нч³л³к т³з³³ керек. 
Болбосо бизде мурдагыдай эле соттук ¼з алдынча башкаруунун ишке 
ж¼нд¼мс³з органы болот, ал соттук ¼з алдынча башкаруунун ма¾ызынан 
алыстоо менен судьянын этикалык ж³р³м-турумундагы бузууларга на-
тыйжалуу таасир бере албайт.

Соттук ¼з алдынча башкаруу – бул соттук коомчулуктун м³ч¼л¼р³н 
уюштуруу ыкмасы. Иштин негизги предмети жана соттук ¼з алдынча 
баш карууну киргиз³³ маселелери сот бийлигинин КР Конституциясында, 
мыйзамдарында белгиленген маселелерди ишке ашырууда соттук коом-
чулуктун жана соттордун уюштуруу, финансылык, кадрдык жана башка 
маселелерин ¼з алдынча жана натыйжалуу ишке ашыруу принцибине 
не гизден³³г¼ тийиш.

Соттук ¼з алдынча башкаруунун аныктамасында сот системасын по-
зитивд³³ ¼н³кт³р³³г¼ жана акыр аягында натыйжалуу сот адилеттигине 
кызмат кылышы керек болгон сот бийлигинин ч¼йр¼л¼р³н башкарууга 
м³мк³нд³к бер³³ч³ механизм камтылган. Бирок башка мамлекеттик ор-
гандар сыяктуу эле, соттук ¼з алдынча башкаруу органдары ¼з функцияла-
рын аткаруу менен сот адилеттигин ж³рг³з³³ процессине кийлигишпеши 
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керек. Мындай шарт соттордун жана судьялардын процесстик ишине сот 
бийлигинин таасир эт³³с³н чектейт.

Администрациялык мамилелерге негизденген башка типтеги уюмдар-
дан ¼з³н-¼з³ ж¼нг¼ салуучу уюмдун артыкчылыктуу белгиси болуп соттук 
коомчулуктун тышкы таасирге карабастан, ¼з³н³н тандама органдары 
аркылуу ¼т¼ кесиптик маселелерди чеч³³ укугу саналат.

Ошону менен катар автономдуу режимде иштеген, толугу менен к¼з 
ка рандысыз сот бийлигин т³з³³ м³мк³н эмес. Сот системасында эле эмес, 
ошондой эле каалаган системада да башкаруунун автономдуулугу абсо-
люттуу болушу м³мк³н эмес. Бирок соттордун (судьялардын) ишинин 
¼зг¼ч¼ социалдык м³н¼з³н, алардын саясий бейтараптыгын жана калыс-
тыгын сактоонун маанил³³л³г³н эске алып, соттук ¼з алдынча башкаруу 
органдары сот бийлигинин мамлекеттик бийлик органдары менен ¼з ара 
мамилелеринде ¼к³лч³л³кт³к функцияларды ишке ашырат жана судьялар-
дын тартиптик жоопкерчилигин контролдойт.

Сот системасында ж³рг³з³л³п жаткан реформанын ажырагыс б¼л³г³ 
катары соттордун жетекчилеринин статусун ¼зг¼рт³³ болуп калышы керек, 
алар процесстин катышуучуларынын айтуусу боюнча судьялардын к¼з 
карандысыздык жана ¼з алдынчалуулук принциптерин тебелеген адамдар 
болуп саналат. Соттун т¼рагасынын ролу абдан маанил³³ экендиги жашы-
рын сыр эмес, белгиленген бир ¼лч¼мд¼ судьялар анын таасири астында 
турат. Ушуга байланыштуу КР Конституциясында соттун т¼рагасын шайлоо 
боюнча жа¾ы жол-жоболор келип чыккан, ал судьялардын чогулушунда 
3 жылга шайланат. Андан тышкары мыйзамда соттордун т¼рагаларынын 
¼з³нч¼ укуктуулугун б¼л³п, алардын ыйгарым укуктарын ж¼нг¼ салуу за-
рыл. Алсак, соттун т¼рагасы соттун уюштуруу ишин жетектейт, бирок су-
дьяларга иштерди б¼л³п бербеши керек, анткени мындай тартип судьяны 
белгиленген бир т³рд¼ к¼з каранды кылып коет. Муну электрондук база 
аркылуу соттун аппаратынын жетекчиси жасай алат.

Судьялардын конкретт³³ мезгилде орточо иш ж³кт¼м³н, эсептик к¼р-
с¼тк³чт³ же критерийди аныктоо ³ч³н Кыргызстандын сот системасына 
б³т³нд¼й талдоо ж³рг³з³³ зарылдыгы бышып жетилди, ал боюнча сот-
тордун жана судьялардын, судьяларды тейл¼¼ ³ч³н зарыл персоналдын 
санын, жабдыктардын санын ж.б. белгил¼¼ зарыл. Мындай критерийлерди 
белгил¼¼ сот системасынын реалдуу бюджетин т³з³³г¼ т³ртк³ берет.

Конституциялык сот адилеттиги

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палата-
сы ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 13-июнундагы ¹37 КР жа¾ы конституциялык 
Мыйзамына ылайык конституциялык контролдоо институту КР Жогорку 
сотунун алдында турат. Бирок мындай чечимге карабастан, Конституция-
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лык палата ¼з алдынча уюм болуп саналат, анын жеке ыйгарым укуктары, 
¼з³н³н юридикалык дареги жана ишт¼¼ ³ч³н жайы, ошондой эле КР 
Жогорку сотунун судьяларын т³з³³ тартибинен айырмалануучу кадрдык 
курамды т³з³³н³н атайын тартиби бар.

Конституциялык палатага ченемдердин мазмуну боюнча талашып-
тартылуучу ченемдик укуктук актынын конституциялыгын текшер³³г¼ 
м³мк³нд³к бер³³ч³ жа¾ы методология берилген. Бул метод укуктун че-
немдерин изилд¼¼д¼ ченемдик (с¼зм¼-с¼з) мамилени эле эмес, ошондой 
эле укуктун изилден³³ч³ ченемине позитивд³³ мамилени да колдонууга 
м³мк³нд³к берет. Укуктун ченемдерин изилд¼¼г¼ позитивд³³ мамиле 
укуктун ченемдеринин тышкы формаларын изилд¼¼н³ гана болжолдо-
бостон, анын ички мазмунун изилд¼¼г¼ да м³мк³нд³к берет. Консти-
туциялык палатанын бул каражаты укуктун ченемдеринин мазмунун 
изилд¼¼д¼ ¼зг¼ч¼ «скальпель» боло алат жана жарандардын укуктарын 
коргоо боюнча конституциялык контролдоону кыйла натыйжалуу кылууга 
м³мк³нд³к берет. Т³ш³н³к бер³³ жол-жобосу мыйзамда жазылбаганды-
гына карабастан, конституциялык контролдоонун маанисине т³ш³н³к 
бер³³ каражаты Конституциялык палатанын буйругунда бар. Бул мааниде 
укуктун континенталдык системасына тиешел³³ болгон Кыргызстандын 
укуктук системасы жалпы укуктун ¼лк¼л¼р³н³н укуктук системаларына 
белгиленген бир ¼лч¼мд¼ жакындайт. «Кыргыз Республикасынын Жо-
горку сотунун Конституциялык палатасы ж¼н³нд¼» КР конституциялык 
Мыйзамы жарандардын конституциялык сот адилеттигине жет³³г¼ кыйла 
ке¾ири м³мк³нд³к берет.

Администрациялык юстиция

КР Конституциясы адам укуктарын сактоонун жалпы принциптерин 
баяндайт жана ошондуктан мамлекет менен жарандын ортосундагы 
мамилелер мыйзамдарда жазылышы маанил³³. Эгерде чиновниктин 
конкретт³³ жол-жоболук кадамдары мыйзам менен аныкталса, анда ад-
министрациялык сот ¼нд³р³ш³ тартибинде судья аткаруу бийлигинин 
кызмат адамынын кадамдарына баа бер³³г¼ жана жарандын мамлекет 
менен чыр-чатагын калыс чеч³³г¼ м³мк³нд³к алат.

Мамлекеттик органдардын ишинде администрациянын ишин кон-
тролдукка алуунун эки мыйзамдуу ыкмасы бар, б.а. чиновниктин 
иш-аракеттерин жол-жоболук жазат, андан кийин жогору турган 
инстанцияга же сотко апелляция бер³³г¼ укукка кепилдик берет. 
Бирок чиновниктин иш-аракеттерин контролдоо проблемасы к¼п учурда 
чечилбей калышы м³мк³н, анткени чиновниктин иши ж¼нг¼ салынбай 
калат же болбосо мамлекеттик ведомстволордун жол-жоболору бири-би-
ринен айырмаланышы м³мк³н, ошол себептен ушундай жол-жоболордун 
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адилетт³³л³к критерийин белгил¼¼ кыйын. Ошондуктан соттор жаран 
менен мамлекеттин ортосундагы талаш-тартышты дайыма эле адилетт³³ 
чече албайт.

Мамлекеттик чиновниктер менен жарандардын ортосундагы ад-
министрациялык ¼з ара мамилелер «Администрациялык жол-жоболор 
ж¼н³нд¼» 2004-жылдын 13-мартындагы ¹16 КР Мыйзамы менен ж¼нг¼ 
салынат. Тилекке каршы, ж³рг³з³лг¼н изилд¼¼1 бул Мыйзам иш ж³з³нд¼ 
колдонулбай тургандыгын к¼рс¼тт³.

Администрациялык ¼з ара мамилелерде мамлекеттик бийлик орган-
дарынын жана кызмат адамдарынын иш-аракеттерине (аракетсиздигине) 
даттануунун сотко чейинки тартибин аныктоо зарыл. Бийликтин жогору 
турган органдары жарандардын даттанууларын дайыма эле карай бербейт, 
аларды сот органдарына жиберет, мында аткаруу бийлик органдары к³т³п 
туруу позициясын ээлейт. Мындай тажрыйба жарандардын жана мамле-
кеттин ¼з ара мамилелеринин укуктук табиятына туура келбейт жана сот 
органдарын аткаруу бийлик органдарынын иш-аракеттери (аракетсиз-
диги) ж¼н³нд¼ доолор менен ашыра ж³кт¼п салат. Аткаруу бийлигинин 
жогору турган органы сотко чейин жаран менен чыр-чатак боюнча ¼з³н³н 
ой-пикирин билдир³³г¼ тийиш. Ушундай сотко чейинки жол-жободон 
кийин гана жаран сотко кайрылышы керек.

Сотко чейинки тартип жарандын сот адилетт³³л³г³н¼ жет³³г¼ болгон 
э¾ негизги укуктарын козгобойт, болгону гана аткаруу бийлик органдары-
нын жоопкерчилигин к³ч¼т¼т жана кандайдыр бир ¼лч¼мд¼ сот систе-
масына болгон иш ж³кт¼м³н азайтууга м³мк³нд³к берет. Мында соттор 
администрациялык талаш-тартыштарда кыйла толук далилд¼¼ч³ базага ээ 
болот, бул соттук чечимдердин сапатын жакшыртууга жана мамлекеттик 
бийлик органдарынын ишин соттук контролдоону натыйжалуу кылууга 
м³мк³нд³к берет.

Администрациялык жол-жоболорду мамлекеттик органдардын ишине 
киргиз³³ зарыл, алар аткаруу бийлигинин (КР Улуттук банкы, КР Эсепт¼¼ 
палатасы, прокуратуралар), ошондой эле жергиликт³³ ¼з алдынча башка-
руу органдарынын, анын ичинде мамлекет тарабынан берилген ыйгарым 
укуктар боюнча курамына кирбейт.

КР Конституциясы сот ¼нд³р³ш³н³н бир нече т³р³н аныктайт: жа-
рандык, кылмыш-жаза, экономикалык, администрациялык. КР Жогорку 
сотунда т¼м¼нк³д¼й коллегиялар иштейт:

�� кылмыш-жаза иштери жана администрациялык укук бузуулар 
ж¼н³нд¼ иштер боюнча соттук коллегия;

1 «Администрациялык жол-жоболор ж¼н³нд¼» Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мынын регулятивд³³ таасирине баа бер³³. Контракт боюнча «Конституциялык 
саясат институту» КБсынын изилд¼¼с³.
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�� жарандык иштер боюнча соттук коллегия;
�� администрациялык жана экономикалык иштер боюнча соттук 

коллегия.
Аталган коллегиялардын аталышынан к¼р³н³п тургандай, админи-

страциялык укук бузуулар ж¼н³нд¼ иштерди кылмыш-жаза иштери жана 
администрациялык укук бузуулар ж¼н³нд¼ иштер боюнча коллегия 
карайт, ал эми администрациялык иштерди администрациялык жана 
экономикалык иштер боюнча коллегия карайт. Биздин к¼з караш боюн-
ча администрациялык сот адилеттиги эки ч¼йр¼г¼ негизсиз б¼л³нг¼н – 
администрациялык укук бузуулар маселелери жана администрациялык 
иштер т³рд³³ коллегияларда каралат. Администрациялык укук бузуулар КР 
Администрациялык жоопкерчилик ж¼н³нд¼ кодексине ылайык чечилет, 
калган администрациялык иштер КР ГПКсынын чегинде каралат.

Администрациялык юстиция администрациялык жазалоо менен 
байланышкан маселелерди гана карабастан, ошондой эле мамилелерди 
аныктоо, ¼зг¼рт³³, токтото туруу, токтотуу маселелери боюнча жарандар-
дын, юридикалык жактардын талаш-тартыштарын кароодо мамлекеттик 
бийлик (жергиликт³³ ¼з алдынча башкаруу) органдарынын иш ч¼йр¼с³н 
контролдошу да керек. К¼рс¼т³лг¼н маселелер «Администрациялык жол-
жоболор ж¼н³нд¼» КР Мыйзамы менен ж¼нг¼ салынат.

Администрациялык сот ¼нд³р³ш³ бийликтин субьекттери менен баш 
ий³³н³н ортосундагы иштерди карашы керек, тиешел³³ т³рд¼ админи-
страциялык мамилелерден келип чыккан бардык маселелер администра-
циялык иштер боюнча судьялардын коллегиясы тарабынан каралууга 
тийиш.

Экономикалык сот ¼нд³р³ш³ боюнча болсо, бул жаатта мамлекеттик 
органдардын катышуусун кошо алганда, келишимдик мамилелерден ке-
лип чыгуучу экономикалык иштин бирдей субьекттеринин ортосундагы 
талаш-тартыштар гана каралууга тийиш.

Жарандык процесс

Кыргызстанда жеке менчикти рейдердик басып алууга 2009-жылы КР 
ГПКсына доонун эскир³³ м¼¼н¼т³н кароо, бузулган укукту калыбына кел-
тир³³ боюнча жол-жоболорду ¼зг¼рт³³ б¼л³г³нд¼г³ ¼зг¼рт³³л¼р т³ртк³ 
болду. Соттор мыйзамсыз чечим кабыл алгандыгын, алар саясий к³чт¼рд³н 
таасири алдында болгондугун, жеке менчикти басып алууга («Ысык-К¼л 
инвест-банкты», «Кыргызпромстройбанкты», «Кредитбанкты» ж.б. басып 
алуу) макул боло бергендигин тажрыйба к¼рс¼тт³. Ушуга байланыштуу 
КР ГПКсында соттук коргоонун процесстик кепилдиктерин кароо жана 
менчик укугун коргоо ³ч³н тоскоолдуктарды жоюу керек.
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Доонун эскир³³ м¼¼н¼т³н калыбына келтир³³н³ ж¼нг¼ салуучу 
б¼л³мд¼рд³ тууралап, доонун мазмуну боюнча маселенин чечилишине 
таасир эткен жана адамдын укуктук статусу маанил³³ ¼зг¼р³ш³ м³мк³н 
болгон (ишт¼¼ укугунан ажыратуу, ыйгарым укуктуу статусун ¼зг¼рт³³ 
ж.б.) доону камсыз кылуу боюнча чараларды соттордун колдонушун 
чект¼¼ зарыл.

Жа¾ы ачылган жагдайлар боюнча иштерди кайра кароо процесстин 
ак ниетсиз катышуучуларынын арызы боюнча к¼п колдонулуучу меха-
низмдердин бири болуп калды. Мындай кыянаттык менен пайдалануу-
ларды чект¼¼ максатында жа¾ы ачылган жагдайлардын мезгилин (сотко 
чейинки мезгилди) аныктап, ишти карап жаткан учурда келип чыккан 
жа¾ы жагдайлар боюнча ишти кайрадан кароо жол-жобосун кароо керек.

КР ГПКсынын «Таандуулук» главасында сотторго юридикалык жактын 
уюштуруучусунун (катышуучусунун) чечимдерине юридикалык жактан 
менеджментинин даттануусу боюнча иштерди кароого уруксат берилген. 
Бул сыяктуу жол-жоболук укук алардын ¼з ара мамилелер табиятына жооп 
бербейт, анткени мыйзам ишкананы ³ч³нч³ жактар тарабынан рейдер-
дик басып алууга к¼м¼кт¼ш³³г¼ чейин юридикалык жактын чечимине 
баш ийб¼¼ ³ч³н жасалма чыр-чатакты, негизди т³з¼т. Юридикалык жак-
тын катышуучуларынын чечимдерине менеджердин даттануусуна укук 
мындай чечим анын жеке кызыкчылыктарына (эмгек акысы, социалдык 
кепилдиктер ж.б.) тиешел³³ болгон б¼л³г³нд¼ гана м³мк³н. Менеджер 
катышуучунун чечими менен макул болбогон учурда ал бошонуу ж¼н³нд¼ 
арыз бер³³г¼ укуктуу.

Сотто ишеним кат боюнча ¼к³л болуп кызмат орду боюнча юридика-
лык жактын кызматкери болгон адам чыга алат. Мыйзам юридикалык жак-
тын кызматкери болуп саналган адамдарга да сотто таламдарын кор гоого 
м³мк³нд³к берет. К¼п учурда экинчи вариант колдонулат. Соттогу к¼п 
¼к³лд¼рд³н юридикалык билими, юридикалык тажрыйбага лицензиясы 
болбой туруп, салык органдарында катталбастан иштеп, сотто юридикалык 
жактардын таламдарын коргогон учурлар болууда.

Таламдарды принцибинде каалаган жаран коргой алат, бирок бул 
жаран к¼рс¼т³л³п жаткан адам ³ч³н юридикалык натыйжага ээ болгон 
иш-аракеттерди ж³рг³зс¼ (ишти токтотуу ж¼н³нд¼, доодон баш тартуу 
ж¼н³нд¼, к³б¼н³ чакыруу ж.б. ж¼н³нд¼ ¼т³н³ч³н билдирсе), анда мыйзам 
мындай ¼к³л кесипк¼й болуп, анын укуктук статусу болуп, ¼з³н³н иш-
аракеттерине жооп берип, салык т¼л¼ш³ керектигине кепилдик бериши 
керек.

Салыштыруу ³ч³н «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Кон-
ституциялык палатасы ж¼н³нд¼» КР конституциялык Мыйзамында (32-бер. 
2-б.) камтылган механизмге к¼¾³л бурууга болот, анда арыз ээсинин 
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таламдарын коргоого кызмат орду боюнча ¼к³лг¼, мыйзамдуу ¼к³лг¼, 
адвокатка уруксат берилген.

КР ГПКсында:
�� кызмат орду, мыйзам боюнча ¼к³лд¼рд³н жоопкерчилик ч¼йр¼с³н 

ишеним кат боюнча башка ¼к³лд¼рд¼н б¼л³³;
�� адвокаттардын юридикалык жактардын таламдарын коргоо боюнча 

укугун ке¾ейт³³ зарыл.
Далилдерди изилд¼¼д¼ тараптар к³б¼л¼рд³ чакырат, алар процесстин 

жооптуу субьекттери болушу керек.
Сот жыйынында к³б¼л¼р ³ч³н жалган к¼рс¼тм¼ бер³³ ж¼н³нд¼ эс-

керт³³ жол-жобосунан тышкары, ант бер³³ жол-жобосун карап, анттын 
текстин иштеп чыгуу керек.

«Кыргыз Республикасынын Жогорку соту жана жергиликт³³ соттору 
ж¼н³нд¼» 2003-жылдын 18-июлундагы ¹153 КР Мыйзамында жана баш-
ка процесстик мыйзамдарда жогору турган соттор тараптан судьяларга 
жол-жоболук таасир эт³³ проблемасы толугу менен чечилген жок. Мый-
замдарда жеке аныктама т³р³нд¼ судьяларга таасир эт³³ каражаты бар. 
Жогору турган сот апелляцияны кароодо же мыйзам бузууларды анык-
таса жергиликт³³ соттун соттук актысын к¼з¼м¼лд¼¼ тартибинде т¼м¼н 
турган соттордун судьяларына карата жеке аныктама чыгарууга укуктуу. 
Мындай тартип судьяларды ¼з³нч¼ контролдоого алып келет. Бул учурда 
мыйзам жогору турган инстанциядагы сотторго процесстик формада иш 
ж³з³нд¼ судьяларга ишеним к¼рс¼тп¼¼г¼ укук берет, бул судьялардын к¼з 
карандысыздыгынын жана ¼з алдынчалыгынын конституциялык кепил-
диктерин бузууга алып келет. Жеке аныктамалар судьяларга карата эмес, 
соттук процесстин тараптарына, башка бийлик бутактарынын ¼к³лд¼р³н¼ 
карата гана чыгарылууга тийиш.

Башка бийлик бутактарынын ¼к³лд¼р³н¼ карата жеке аныктамаларды 
чыгаруу ке¾ири тажрыйба болбогондугун белгилей кетели, эгерде мындай 
акт чыгарылса, эреже катары, эч кандай укуктук натыйжа бербейт. Башка 
бийлик бутактарынын соттун жеке аныктамасы чыгарылгандан кийин 
¼з³н³н кызмат адамдарынын бардык иш-аракеттерине баа бергидей эрки 
болушу керек.

Адвокатура системасын реформалоо

Адвокатура демократиялык укуктук мамлекетте жарандык коомдун 
укуктук институту болуп саналат. Адвокаттык ишти ¼н³кт³р³³н³н негизги 
максаты болуп натыйжалуулукту камсыз кылуу, жарандар ³ч³н юридикалык 
жардамдын сапатын жана адвокаттардын жоопкерчилигин жогорулатуу 
саналат.
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1999-жылы «Адвокаттык иш ж¼н³нд¼» 1999-жылдын 21-октябрындагы 
¹144 КР Мыйзамын кабыл алуу менен к¼пт¼г¼н жеке адвокаттар жана 
адвокаттык мекемелер пайда болду, адвокаттар экономикалык иштин ¼з 
алдынча субьекти болуп калды.

Азыркы мезгилге чейин мыйзам ¼зг¼рг¼н жок жана адвокатура уюш-
туруу институту катары республикада иштебейт. Адвокаттардын чектел-
ген санын бириктирген бир катар коммерциялык эмес уюмдар бар, КР 
Юстиция министрлиги адвокаттык иш менен ишт¼¼г¼ лицензия берет, 
Адвокаттык этика эрежелерин бекитти, бирок адвокаттык тажрыйбанын 
абалына коомдун керект¼¼с³ канааттандырарлыксыз бойдон калууда.

«Адвокаттык иш ж¼н³нд¼» КР Мыйзамынын 9-беренеси укук коргоо 
органдарынын мурдагы кызматкерлерине жана башка адамдарга экзамен 
тапшыртпастан адвокаттык лицензия бер³³г¼ уруксат берет. Адамдарга 
экзамен тапшырбастан адвокаттык ишке уруксат бер³³н³ чект¼¼ зарыл, 
анткени мындай механизм башка юристтерге карата адилетт³³ эмес, 
ошондой эле баарынын мыйзам алдында те¾диги принцибин бузат.

Адвокатура ж¼н³нд¼ жа¾ы мыйзамда т¼м¼нк³л¼рд³ кароо керек:
�� адвокаттардын кесиптик уюмдарынын биринде милдетт³³ т³рд¼ 

м³ч¼л³кт³н негизинде адвокатуранын уюштуруу бирдейлиги; мында 
адвокаттарда адвокаттардын кесиптик уюмдарын тандоодо альтер-
натива болууга тийиш (мыйзам ассоциациялардын санын аныкташы 
керек, бирок адвокаттардын кеминде 2-3 ассоциациясы);
�� адвокаттардын бардык ассоциациялары ³ч³н бирдикт³³ этика 

эре желери адвокаттардын ассоциацияларынын форумунда беки-
тил³³г¼ тийиш;
�� адвокаттардын тартиптик жоопкерчилигин КР Юстиция министр-

лиги эмес, адвокаттык ассоциациялар карашы керек.
КР Президентине, КР Жогорку Ке¾ешине тыштан да, ичтен да сот бий-

лигине саясий таасир эт³³н³ болтурбоо маселесин чеч³³ маанил³³. Эгерде 
аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлик бутактары дайыма саясий таасир 
эт³³д¼ турса, анда сот бийлиги мындай таасир эт³³д¼н четтетилиши керек, 
анткени башка учурда судьялар калыс боло алышпайт. Сотторго саясий 
таасир эт³³ алардын ¼з алдынчалыгын жоготууга алып келет жана башка 
бийлик бутактарын ж¼н¼к¼й коштондуга айлантып салат, бул авторитар-
дуу жана тоталитардуу режимдерге таандык. Судьялар ар кандай ¼км¼тт³к 
же башка органдардын кийлигиш³³с³н¼н, кысымынан же мыйзамсыз 
таасир ¼т³³с³н¼н эркин болгон жагдайда иштеши керек.

Жарандарды укуктук коргоо де¾гээли судьялардын ¼зд¼р³н¼ да жа-
раша болоорун эстен чыгарбоо зарыл. Сот бийлигинин кадыр-баркы 
коом дун мыйзамды сыйлашына жана мыйзамдарга кесиптик т³ш³н³к 
бер³³ч³ катары судьялардын ¼зд¼р³н³н кадыр-баркына жараша болот. 
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Ошондуктан судьяларды тандоонун жа¾ы башталган процессинде кадрлар 
жа¾ыланышы керек. Эгерде судьялар ¼зд¼р³н³н ашыктык болгондугуна 
ээ болбой, мыйзамдарды аткарбаса, анда ¼лк¼д¼ адилетт³³л³к жана алга 
умтулган экономикалык ¼н³г³³ болбойт.

Жогоруда айтылгандарды жыйынтыктап, сот бийлиги мамлекеттик 
бийлик системасында ¼т¼ маанил³³ звенолордун бири болуп саналаарын 
эске сала кетели, анткени ал инсандын жана б³т³нд¼й коомдун кызык-
чылыгына тиешел³³. £лк¼д¼ демократиялык институттардын андан ары 
болушу сот бийлигинин т³з³лг¼нд³г³н¼ жараша болот, анткени акыркы 
убакта Кыргызстанда болгон эки революция ¼лк¼н³ авторитардык башка-
руунун эле эмес, ошондой эле туура эмес сот адилеттигинин натыйжасы 
болгондугун танууга болбойт.

Сот – бул демократиянын акыркы чеги жана эгерде ал «телефондук» 
же «партиялык» укукка баш ийсе, анда биз жарандардын укуктарын коргоо 
ж¼н³нд¼ конституциянын талаптарын аткара албай, бийликтин б¼л³н³³ 
принциби, жалпысынан демократия ж¼н³нд¼ айта албайбыз. Сот бийли-
ги – бул абдан баалуу институт, бирок биз андан ³н¼мд¼п, аны ооздук-
тоого аракет кылып, экономикада туруксуздукту жаратабыз жана укуктук 
а¾ сезимге б³лг³н салабыз.

А. Осмонова,
Кыргыз Республикасынын ички  

иштер министринин ке¾ешчиси,  
ю.и.к., доцент

Терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³д¼ 
жарандардын укуктарын жана 
эркиндиктерин камсыз кылууда 
соттук контролдоону ¼рк³нд¼т³³

Кыргыз Республикасынын жазык-процесстик мыйзамы ¼з³н¼ терг¼¼ 
амалдарын ж³рг³з³³н³н процесстик тартибин ж¼нг¼ салуучу ченемдерди 
камтыйт. Карап чыгуу, тинт³³, алып коюу, к¼р³п аныктоо жана к¼рс¼т³³ 
сыяктуу маанил³³ терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³д¼ терг¼¼, алгачкы текшер³³ 
органдары тараптан укук бузуулар болушу м³мк³н. Ушуга байланыштуу 



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык 155

Н. Садыков

бардык терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³д¼ укуктарды толук камсыз кылуу 
максатында укук коргоо органдарынын ишин ¼рк³нд¼т³п, соттук кон-
тролдоону, прокурордук к¼з¼м¼лд³ к³ч¼т³³ керек. Кылмыш ишинин на-
тыйжасы терг¼¼ амалдарынын убактысы, орду, процесстик ж³рг³з³л³ш³ 
туура тактикалык тандалгандыгына жараша болот. Ошондуктан процесс-
тик аракеттерди ж³рг³з³³г¼ кылдаттык менен даярдануу, арыздануу жана 
¼т³н³чт³ чеч³³ боюнча жарандардын укугун камсыз кылуу, процесстин 
катышуучуларын тааныштыруу жана даярдоо абдан маанил³³. Терг¼¼ амал-
дары аларды ж³рг³з³³ ³ч³н белгиленген бир максаттар жана жетишт³³ 
негиздер болгондо гана ж³рг³з³л³ш³ м³мк³н.

Терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ кээде мамлекеттик мажбурлоонун колдо-
нулушуна байланыштуу, ал тиешел³³ т³рд¼ адеп-ахлактык башталыштарга 
негизден³³г¼ тийиш. Т.Москалькованын «жашоонун интимд³³ жактарын 
т³зг¼н маалыматтарды жайылтууга, инсандын ар намысына жана ка-
дырына шек келтир³³г¼, ден соолук жана жашоо-турмуш ³ч³н кооптуу 
шарттарды т³з³³г¼, м³лкк¼ ашыкча зыян келтир³³г¼ ж.б. жол берилбейт»1 
деген ой-пикири актуалдуу болууда.

Терг¼¼ амалдары терг¼¼ процессинин т³з³м³н³н негизги элемент-
теринин бири катары чыгып, ошол эле учурда жазык-процесстик мый-
зам менен ж¼нг¼ салынган жана терг¼¼ч³ тарабынан ишке ашырылуучу 
таанып-бил³³, ырастоочу операциялардын комплексин билдирет, алар 
белгиленген бир т³рд¼г³ издердин ¼зг¼ч¼л³кт¼р³н¼ ылайык келет жана 
анда камтылган далилд¼¼ч³ маалыматтарды натыйжалуу издеп табууга, 
¼зд¼шт³р³³г¼ жана бекит³³г¼ ылайыкташтырылган2. Кылмыш иши боюн-
ча терг¼¼ч³н³н бардык аракеттери жана чечимдери процесстик болуп 
саналат, анткени алар жазык-процесстик мыйзамында каралган же андан 
келип чыгат.

Жазык-процесстик кодекстин (КР ЖПК) ченемдерине ылайык тер-
г¼¼ч³н³н, прокурордун (алгачкы текшер³³ органынын да тапшырмасы 
боюнча) жазык-процесстик мыйзамда ж¼нг¼ салынган аракеттери терг¼¼ 
амалдары болуп саналат, алар далилдерди табуу, бекемд¼¼, топтоо жана 
текшер³³ максатында кылмыш ишин терг¼¼д¼ ж³рг³з³л¼т. Терг¼¼ч³н³н, 
прокурордун терг¼¼ амалдарын жана терг¼¼н³ ж³рг³з³³д¼ жасалуучу жана 
терг¼¼н³н ж³р³ш³н жана анын аякташын ж¼нг¼ салууга, ошондой эле про-
цесстин катышуучуларынын ж.б. укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын 

1 Москалькова Т. Н. Жазык-процесстик далилд¼¼н³н этикасы (алдын ала териш-
тир³³ стадиясы). – М., 1996. – 87-б.

2 Шейфер С. А. Терг¼¼ амалдары. Система жана процесстик формасы. – М.: Юри-
дикалык адабият, 1981. – 18-б.
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сактоону жана ишке ашырууну камсыз кылууга багытталган башка про-
цесстик амалдарын айырмалай бил³³ керек. Мындай процесстик амалдар 
терг¼¼ амалдарынан айырмаланып далилд¼¼ милдетин ишке ашыруу 
ыкмасы болуп саналбайт, болгону кылмыш иши боюнча терг¼¼н³н зарыл 
шарттарын т³з¼т1.

Далилд¼¼ч³ мааниге ээ болгон маалыматты алуу ыкмасына жараша КР 
ЖПКсындагы терг¼¼ амалдары т¼м¼нк³д¼й т³рд¼ классификацияланат:

�� карап чыгуу, к¼р³п аныктоо, терг¼¼ эксперименти (КР ЖПКсынын 
22-гл.); 

�� тинт³³, алып коюу, почта-телеграф ж¼н¼т³³л¼р³н¼ камак салуу, 
с³йл¼ш³³л¼рд³ контролдоо жана жазып алуу (КР ЖПКсынын 23-гл.);

�� сурак, к¼зд¼шт³р³³, таанытуу (КР ЖПКсынын 24-гл.);

�� экспертиза дайындоо жана ж³рг³з³³ (КР ЖПКсынын 25-гл.);
Терг¼¼ амалдары инсандын укуктарынын жана эркиндиктеринин 

кан чалык т³рд¼ кемсинтилгендигине да жараша дифференцияланат. 
Мажбурлоону колдонуу менен байланышкан терг¼¼ амалдары атайын 
токтом чыгарууну талап кылса, ал эми КР Конституциясы тарабынан ке-
пилдик берилген жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин кыйла 
чектеген терг¼¼ амалдарынын айрымдарын ж³рг³з³³ ³ч³н терг¼¼ч³н³н 
¼т³н³ч³н³н негизинде соттун чечими керек. Алсак, к¼р³п аныктоо, экс-
пертизаны дайындоо жана ж³рг³з³³ терг¼¼ч³н³н токтому менен ишке 
ашырылат, ал эми карап чыгуу, тинт³³, почта-телеграф ж¼н¼т³³л¼р³н¼ ка-
мак салуу, с³йл¼ш³³л¼рд³ угуу КР колдонуудагы Конституциясына ылайык 
судьянын уруксаты боюнча ж³рг³з³л¼т. Сурак, к¼зд¼шт³р³³, таануу ³ч³н 
к¼рс¼т³³, карап чыгуу жана терг¼¼ эксперименти сыяктуу калган бардык 
терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ ³ч³н атайын токтом чыгаруунун да, соттук 
чечимдин да кереги жок. КР ЖПКсынын ченемдерин КР Конституциясына 
ылайык келтир³³н³н зарылдыгы ж¼н³нд¼ белгилей кет³³ зарыл. Алсак, 
КР ЖПКсынын 184, 187, 188-беренелери терг¼¼ амалдарын прокурордун 
санкциясы менен ж³рг³з³³н³ карайт, ал эми республиканын Баш мый-
замында т¼м¼нк³д¼й белгиленген: «Жеке менчикте жана башка укукта 
болгон турак-жайда жана б¼л¼к объектилерде тинт³³, алып коюу, кароо 
жана башка аракеттерди ж³рг³з³³, аларга бийлик ¼к³лд¼р³н³н кир³³с³ 
соттун актысынын негизинде гана жол берилет» (КР Конституциясынын 
30-бер. 2-б.) жана ушул эле жерде 2010-жылдын 27-июнундагы КР Мыйза-
мына ылайык «30-берененин экинчи б¼л³г³н³н жоболору 2011-жылдын 
1-январынан тартып к³ч³н¼ кирет» деп айтылган.

1 Кулбаев А. К. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процесси: Окуу куралы. – 
Бишкек, 2006. – 172-б.
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Терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³н³н зарылдыгы ж¼н³нд¼ ¼т³н³чт³ шект³³, 
айыпкер, алардын жактоочусу, жабырлануучу, жарандык доогер, жарандык 
жоопкер жана алардын ¼к³лд¼р³ билдир³³г¼ укуктуу. Алар ошондой эле 
алардын ¼т³н³ч³ боюнча ж³рг³з³л³п жаткан терг¼¼ амалдарына каты-
шууга укуктуу.

Терг¼¼ амалы так укуктук ж¼нг¼ салууга баш ийген жазык-процесстик 
иштин алгачкы элементин билдирет. Жазык-процесстик мыйзамда белги-
ленген тартипти бузуу менен аткарылган терг¼¼ амалдарын далил алуу же 
текшер³³ каражаттары катары кароого болбойт. Ушул сыяктуу эле жазык-
процесстик мыйзамга так ылайык, бирок кылмыш ишин терг¼¼ менен 
байланышпаган же аны козгоого чейин таризделген терг¼¼ амалдарына 
жол берилбейт (буга окуя болгон жерди кароо, экспертизаны дайындоо 
кирбейт (КР ЖПКсынын 165-бер. 1-б.).

КР ЖПКсынын 35-беренесине ылайык терг¼¼ч³ терг¼¼ амалдарын 
ж³рг³з³³н³н милдетт³³ жана башкы катышуучусу болуп, терг¼¼ амалдарын 
ж³рг³з³³ ж¼н³нд¼ бардык чечимди ¼з алдынча кабыл алат, буга мыйзам-
да атайын айтылган ¼з³нч¼ учурлар кирбейт. Иш татаал болуп же анын 
к¼л¼м³ чо¾ болгон учурларда терг¼¼н³ ж³рг³з³³ бир нече терг¼¼ч³г¼ 
тапшырылышы м³мк³н (КР ЖПКсынын 37-бер. 1-б.). Кылмыш ишин 
козгоо ж¼н³нд¼ токтомдо бул тууралуу к¼рс¼т³л¼т же ¼з³нч¼ токтом 
чы гарылат. Мында терг¼¼ч³л¼рд³н бири ишти ¼з³ ж³рг³з¼т жана башка 
терг¼¼ч³л¼рд³н аракеттерин жетектейт.

Терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ тартибин ж¼нг¼ салуучу укуктук негиз-
ди, аларды ж³рг³з³³д¼ жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону карап чыгып, КР Конституциясы 
жогорку юридикалык к³чк¼ ээ жана Кыргыз Республикасынын б³т³нд¼й 
аймагында т³зд¼н-т³з таасир этет деп белгилеп кетсе болот. КР ЖПКсынын 
ченемдери менен КР Конституциясынын ортосунда карама-каршылыктар 
болгон учурда КР Конституциясынын ченемдери колдонулат. Кыргыз 
Республикасы тарабынан ратификацияланган эл аралык келишимдер 
жазык-процесстик мыйзамынын алдында артыкчылыкка ээ болот жана 
эл аралык келишимди колдонуу ³ч³н мыйзам чыгаруу талап кылынгандан 
башка учурларда, т³зд¼н-т³з колдонулат.

Бул жобого негизденип, терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³н³н укуктук не-
гизин биринчи кезекте Кыргыз Республикасы тарабынан ратификация-
ланган эл аралык келишимдер, ошондой эле мыйзамдар жана мыйзам 
актылары т³з¼т.

Н.Снегир¸ва КМШнын к¼пт¼г¼н ¼лк¼л¼р³нд¼ ЖПК тарабынан ж¼нг¼ 
салынуучу жазык сот ¼нд³р³ш³ эл аралык укуктун жалпы таанылган прин-
циптерине жана ченемдерине толук к¼л¼мд¼ ылайык келбегендигин 
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к¼рс¼т¼т1. О.Зайцев жана П.Смирнов жазык процессинин катышуучула-
рын мамлекеттик коргоо маселелерин изилдеп: «Мамлекеттик-укуктук 
тажрыйбада курч проблемалар к¼п пайда болот, аларды чеч³³ ³ч³н эл 
аралык ченемдердин системасын жана аларды ишке ашыруу жана улут-
тук укуктук системада иштет³³ механизмин чыгармачылык менен иштеп 
чыгуу зарыл. Жалпы таанылган принциптерди жана стандарттарды баа-
лабай койгон болбойт. Аларды улуттук мыйзамдарга имплементациялоо 
¼лк¼н³н укуктук системасын ¼н³кт³р³³н³н алгылыктуу формаларын жана 
методдорун, ¼зг¼ч¼л³кт¼р³н эске алуу менен гана ишке ашырылууга ти-
йиш» деп белгилешкен2.

Акыркы 15 жылдын ичинде Кыргызстан БУУнун жана анын адистеш-
тирилген мекемелеринин алкагында адам укуктары боюнча 25тен ашык 
эл аралык келишимге кошулган. Бул эл аралык келишимдердин ченемде-
ри жарандардын негизги укуктарын жана эркиндиктерин сактоо менен 
терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³н³ камсыз кылууга м³мк³нд³к берет.

Адам укуктарынын жалпы декларациясы3 коомдун ар бир адамы жана 
ар бир органы агартуу жана билим бер³³ аркылуу бул укуктар менен эр-
киндиктерди урматтоого жана камсыз кылууга, улуттук жана эл аралык 
прогрессивд³³ иш-чаралардын, Уюмга м³ч¼ болгон мамлекеттердин 
элдеринин арасында, ошондой эле алардын юрисдикциясында турган 
аймактагы элдердин арасында жалпы таануу жана ишке ашыруу жолу 
менен бардык элдер жана бардык мамлекеттер аткарууга аракет кылууга 
тийиш болгон милдет катары Адам укуктарынын жалпы декларациясын 
жарыялайт.

Кыргыз Республикасы Жарандык жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл ара-
лык пактка 1994-жылдын 7-октябрында кошулган4. Бул эл аралык пактты 
ратификациялоо терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³д¼ жазык процессинин ка-
тышуучуларынын укуктарын ишке ашырууда маанил³³ кадам болуп калды.

1 Снегир¸ва Н. И. Алдын ала териштир³³ стадиясында жазык процессинин каты-
шуучуларынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу. 
Ю.и.к. автореф. дис. – Воронеж, 2001. – 3-б.

2 Зайцев О. А., Смирнов П. А. Жазык процессиндеги шект³³ адам. – М.: Экзамен, 
2005. – 82-б.

3 1948-жылдын 10-декабрында кабыл алынган.
4 Кыргыз Республикасынын Жарандык жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык 

пакттын жоболорун ишке ашыруу тууралуу алгачкы баяндамасы, КР £км¼т³н³н 
1998-жылдын 13-апрелиндеги ¹190 токтому менен бекитилген. Жарандык 
жана саясий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пакт БУУнун Башкы Ассамблеясынын 
1966-жылдын 16-декабрындагы 2200 А XXI Резолюциясы менен кол коюу, ра-
тификациялоо жана кошулуу ³ч³н кабыл алынган жана ачылган. 49-беренеге 
ылайык 1976-жылдын 23-мартында к³ч³н¼ кирген.
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Ченемдери терг¼¼ амалдарынын катышуучуларынын укуктарын иш-
ке ашырууну камсыз кылган Кыргызстандын негизги мыйзамы болуп 
КР Конституциясы саналат. Ошондой эле Кыргыз Республикасында 
терг¼¼ амалдарынын катышуучуларынын укуктарын коргоо ж¼нг¼ са-
луучу мыйзамдар жана мыйзам актылары кабыл алынган: 1999-жылдын 
30-июнундагы КР Жазык-процесстик кодекси; «Адвокаттык иш ж¼н³нд¼» 
1999-жылдын 21-октябрындагы ¹144 КР Мыйзамы; «Изин суутпай изд¼¼ 
иши ж¼н³нд¼» 1998-жылдын 16-февралындагы ¹131 КР Мыйзамы; «Жа-
зык сот ¼нд³р³ш³н¼ катышкан к³б¼л¼рд³н, жабырлануучулардын жана 
башка катышуучулардын укуктарын коргоо ж¼н³нд¼» 2006-жылдын 16-ав-
густундагы ¹170 КР Мыйзамы.

Терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ ³ч³н ар бир ¼з³нч¼ терг¼¼ амалынын 
жол-жо босуна коюлуучу, жазык-процесстик мыйзамда каралган талаптар-
дын жыйындысын билдирген жалпы шарттар бар. Терг¼¼ амалдарынын 
укуктуулугу т¼м¼нк³д¼й жалпы шарттар менен аныкталат:

1) терг¼¼ амалы КР ЖПКсында белгиленген терг¼¼ч³н³н, прокурор-
дун, соттун чечиминин негизинде ж³рг³з³л¼т;

2) терг¼¼ амалдары негиз болгон учурда ж³рг³з³л¼т, андай негиз 
болуп иш боюнча чындыкка жет³³ максатында терг¼¼ амалдары 
аркылуу далилдерди топтоо жана текшер³³ зарылдыгын аныктаган 
ар кандай факт ж³з³нд¼г³ маалыматтар саналат;

3) терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ тартиби жана аларды процесстик та-
ризд¼¼ жазык-процесстик мыйзамына так ылайык кел³³г¼ тийиш;

4) терг¼¼ амалдарынын ¼з убагында, мыйзамдуу жана негизд³³ бо-
лушуна жоопкерчилик терг¼¼ ж³рг³з³п жаткан адамга ж³кт¼л¼т. 
(Терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ ж¼н³нд¼ чечим кабыл алуу ³ч³н негиз 
болуп далилдер чыгышы керектигин белгилей кетели. Процесстик 
эмес жол менен алынган маалыматтар далил болуп эсептелбейт 
жана терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ ³ч³н негиз катары алынышы 
м³мк³н эмес. Бул учурларда эгерде бул маалыматтар жазык-про-
цесстик мыйзамдын ченемдерине ылайык алынган далилдер менен 
алдын ала текшерилип жана ырасталган шартта гана терг¼¼ ама-
лын ж³рг³з³³н³н ж¼н³ бар. Терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ ж¼н³нд¼ 
чечим мыйзам менен прокурордун санкциясын алуу каралган 
учурларды кошпогондо, терг¼¼ч³ тарабынан ¼з алдынча кабыл 
алынат. Терг¼¼ амалдары терг¼¼ч³н³н демилгеси боюнча эле 
эмес, ошондой эле мыйзамда каралган учурларда прокурордун, 
терг¼¼ б¼л³м³н³н начальнигинин к¼рс¼тм¼с³ же ишке катышуучу 
адамдардын: айыпкердин, анын жактоочусунун, жабырлануучунун, 
жарандык доогердин жана жарандык жоопкердин, ошондой эле 
алардын ¼к³лд¼р³н³н ¼т³н³ч³ боюнча да ж³рг³з³л³ш³ м³мк³н. 
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К¼рс¼т³лг¼н адамдардын ¼т³н³ч³ боюнча терг¼¼ амалдарын 
ж³рг³з³³ ж¼н³нд¼ чечимди терг¼¼ч³ ¼з алдынча кабыл алат. 
Терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ ж¼н³нд¼ ¼т³н³чт³ канааттандыруудан 
толук же жарым-жартылай баш тартылган учурда ж³й¼л³³ токтом 
чыгарылат);

5) жазык процессинин катышуучуларынын укуктарын милдетт³³ 
т³рд¼ т³ш³нд³р³³ жана камсыз кылуу (Терг¼¼ч³ терг¼¼ амалдарын 
ж³рг³з³³г¼ киришип жатып, терг¼¼ амалдарына катышуучулар-
дын инсандыгын текшерет, аларга укуктарын жана милдеттерин, 
ошондой эле терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ тартибин т³ш³нд³р¼т);

6) терг¼¼ амалдарын т³нк³ убакта (кечки саат 10дон эрте¾ мененки 
6га чейин) ж³рг³з³³г¼ болбойт, буга кийинкиге калтырып коюуга 
болбогон учурлар кирбейт;

7) зомбулук к¼рс¼т³³г¼, коркутууга жана башка мыйзамсыз чараларды 
колдонууга, ага тете терг¼¼ амалына катышуучу адамдардын жа-
шоосу жана ден соолугу ³ч³н коркунуч жаратууга жол берилбейт;

8) терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³г¼ адистин, котормочунун жана ка-
лыс к³б¼н³н катышуусу. (Терг¼¼ч³ терг¼¼ амалын ж³рг³з³³д¼ 
¼з³н¼ жардам к¼рс¼т³³ ³ч³н адисти тартууга укуктуу. Мыйзамда 
каралган учурларда терг¼¼ч³ сурак жана башка терг¼¼ амалдарын 
ж³рг³з³³д¼ котормочуну чакырууга милдетт³³. Карап чыгуу, к¼р³п 
аныктоо, терг¼¼ эксперименти, тинт³³ жана алып коюу сыяктуу 
терг¼¼ амалдары калыс к³б¼л¼рд³н катышуусу менен ж³рг³з³л¼т, 
алар терг¼¼ амалы ж³рг³з³лг¼нд³г³ фактысын, анын ж³р³ш³ жана 
жыйынтыктарын ырастоо ³ч³н чакырылат);

9) кол коюудан баш тартууну ырастоо тартибин сактоо (Эгерде тер-
г¼¼ амалына катышкан адам терг¼¼ амалынын протоколуна кол 
коюудан баш тартса, терг¼¼ч³ протоколго бул тууралуу белги коюп, 
ага кол коюу менен ырастайт);

10) терг¼¼ амалын милдетт³³ т³рд¼ таризд¼¼ (Протокол терг¼¼ ама-
лын ж³рг³з³³д¼ же ал аяктагандан кийин т³з³л¼т).

Натыйжалуулук – бул ¼т¼ аз чыгымдалып алардан минимум жол берил-
ген четт¼¼ менен алдына коюлган максаттарына жет³³н³ камсыз кылуу-
нун жакшы уюштурулган системасынын касиети1. Соттук контролдоонун 
натыйжалуулугунун критерийлери болуп кармоонун м¼¼н¼т³н узартуу, 
камакка алуу жана аны узартуу, инсандын конституциялык укуктарын жана 

1 Кара: Натыйжалуулук жана сот адилеттиги жана соттук жа¾ылыштыктарды жоюу 
проблемасы/В.Н.Кудрявцевдин ред. аст. 1-б – М., 1975. – 32-б; Петрухин И. Л., 
Батуров Г. П., Морщакова Т. Г. Сот адилеттигинин натыйжалуулугунун теориялык 
негиздери. – М., 1979. – 17-б.
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эркиндиктерин чект¼¼ менен коштолгон далилдерди топтоо, ошондой 
эле терг¼¼ жана прокуратура органдарынын мыйзамсыз жана негизсиз 
чечимдерине жана аракеттерине (аракетсиздигине) даттануулардын че-
чилишинин адилетт³³л³г³ ж¼н³нд¼ соттук чечимдердин мыйзамдуулугу 
жана негизд³³л³г³ саналат. Сот ¼нд³р³ш³ ч¼йр¼с³нд¼ соттук контрол-
доонун натыйжалуулугунун негизги максаты болуп КР Конституциясынын 
16-беренесинде бекитилген инсандын конституциялык укуктарын жана 
эркиндиктерин коргоо саналат.

Ошондой эле соттук контролдоо сотко чейинки ¼нд³р³шт¼ терг¼¼ 
жана прокуратура органдарынын мыйзамсыз жана негизсиз аракеттери 
(аракетсиздиги) ³ч³н тоскоол болушу керек.

Мыйзам чыгаруучу тарабынан «Кыргыз Республикасынын Жазык-про-
цесстик кодексине ¼зг¼рт³³л¼рд³ жана толуктоолорду киргиз³³ ж¼н³нд¼» 
2007-жылдын 25-июнундагы ¹91 КР Мыйзамы кабыл алынган, ага ылайык 
камакка алуу, ³й камагы т³р³нд¼ б¼г¼т коюу чарасын тандоо ж¼н³нд¼; 
камакта кармоо м¼¼н¼т³н узартуу ж¼н³нд¼; камакта турбаган шект³³н³, 
айыпкерди тиешел³³ т³рд¼ соттук-медициналык же соттук-психиатриялык 
экспертизадан ¼тк¼р³³ ³ч³н медициналык же психиатриялык стационарга 
жайгаштыруу ж¼н³нд¼; турак жайда жашаган адамдардын макулдугу бол-
богон учурда ал турак жайды карап чыгуу ж¼н³нд¼; турак жайда тинт³³ 
ж³рг³з³³ жана (же) алып коюу ж¼н³нд¼; банктарда жана башка кредиттик 
уюмдарда акча салуулар жана эсептер тууралуу маалыматты камтыган 
документтерди жана буюмдарды алып коюу ж¼н³нд¼; корреспонденция-
га камак салуу, байланыш мекемелеринде аны карап чыгууга жана алып 
коюу га уруксат бер³³ ж¼н³нд¼; банктарда жана башка кредиттик уюмдарда 
эсепте жана акча салымында же сактоодо турган жеке жана юридика-
лык жактардын акча каражаттарын кошо алганда, м³лкк¼ камак салуу 
ж¼н³нд¼; шект³³н³ же айыпкерди КР ЖПКсынын 118-беренесине ылайык 
кызмат ордунан убактылуу четтет³³ ж¼н³нд¼; телефондук жана башка 
с³йл¼ш³³л¼рд³ контролдоо жана жазуу ж¼н³нд¼ чечимдерди кабыл алуу 
боюнча ыйгарым укуктар сотко ж³кт¼л¼т. Бирок бир жылдан кийин «Кыр-
гыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине ¼зг¼рт³³л¼рд³ жана 
толуктоолорду киргиз³³ ж¼н³нд¼» 2008-жылдын 14-июлундагы ¹142 КР 
Мыйзамында сотко чейинки ¼нд³р³шт¼ соттун ыйгарым укуктарынын 
бир б¼л³г³ прокурорго кайтарылып берилген. Атап айтканда, КР ЖПКсы-
нын 32-беренесинин 2-б¼л³г³нд¼ 4-10-пункттар алып салынган, сотко 
камакка алуу, ³й камагы т³р³нд¼ б¼г¼т коюу чарасын тандоо ж¼н³нд¼; 
камакта кармоо м¼¼н¼т³н узартуу ж¼н³нд¼; камакта турбаган шект³³н³, 
айыпкерди тиешел³³ т³рд¼ соттук-медициналык же соттук-психиатриялык 
экспертизадан ¼тк¼р³³ ³ч³н медициналык же психиатриялык стационарга 
жайгаштыруу ж¼н³нд¼ гана чечим кабыл алуу укугу калтырылган.
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Россия Федерациясында прокурор жарандардын укуктарын жана 
эркиндиктерин чект¼¼ч³ терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³н³ санкциялаган, 
ал эми сот прокурордун санкциясына даттанууларды караган мурдагы 
тартипке1 кайтып кел³³ дурус болмок деген ой-пикир айтылып жаткан 
учурда, Кыргыз Республикасында б¼г¼т коюу чарасын тандоо ж¼н³нд¼ 
чечим кабыл алуу боюнча ыйгарым укуктарды караган КР ЖПКсынын 
32-беренесинин 2-б¼л³г³ бир жыл колдонулгандан кийин алардын бир 
б¼л³г³ мурдагы тартипке келтирилген, мында прокурор терг¼¼ амалдарын 
ж³рг³з³³н³ санкциялайт.

Биздин пикирибиз боюнча, азыркы учурда Кыргызстандын укук сис-
темасын ¼н³кт³р³³н³н кыйла алгылыктуу жолу болуп демократиялык 
же¾ип алуулардан баш тартуу эмес, жарандардын укуктарын коргоонун 
калыптанып калган укуктук формаларын ¼рк³нд¼т³³ саналат. КМШ 
¼лк¼л¼р³н³н ЖПКларынын ченемдерине ж³рг³з³лг¼н салыштырма тал-
доо к¼пч³л³к мамлекеттердин мыйзам чыгаруучулары конституциялык 
укуктарды жана эркиндиктерди чект¼¼ч³ терг¼¼ жана процесстик амал-
дарды ж³рг³з³³г¼ соттук органдарга уруксат бер³³н³ артык к¼р¼¼р³н 
айгинелеп турат2. Биздин оюбуз боюнча, терг¼¼ органдарына конститу-
циялык укуктарды жана эркиндиктерди чект¼¼ менен байланышкан жана 
сот адилетт³³л³г³н¼ жет³³н³ оордоткон терг¼¼ жана башка процесстик 
амалдарды ж³рг³з³³г¼ уруксат бер³³ укугун прокуратурадан сотко – сот 
бийлиги органына ¼тк¼р³п бер³³ тиешел³³ процесстик чечимдерди кабыл 
алууда субьективд³³л³кт³ жоюуга м³мк³нд³к берет.

Биздин пикирибиз боюнча, жарандардын укуктарын жана эркиндик-
терин чект¼¼ч³ терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³н³н мыйзамдуулугун жана 
негизд³³л³г³н соттук контролдоо эки т³рг¼ б¼л³н¼т: алдын ала жана 
кийинки болуп.

1 Булатов В. А. Алдын ала териштир³³ стадиясында соттук контролдоонун жана 
прокурордук к¼з¼м¼лд³н катышы // Саратов укук академиясынын жарчысы, 
2005, ¹ 3 (44). – 145-б.

2 Россия Федерациясынын Жазык-процесстик кодексинин 25-главасы. 2011-жыл-
дын 18-декабрындагы ¹174-ФМ федералдык мыйзамы, 2001-жылдын 22-нояб-
рында Мамлекеттик Дума тарабынан кабыл алынган. 2001-жылдын 5-декабрында 
Федерация Ке¾еши тарабынан жактырылган; £збекстан Республикасынын 
Жазык-процесстик кодексинин 20-главасы, 1994-жылдын 22-сентябрындагы 
¹ 2013-XII £збекстан Республикасынын Мыйзамы менен бекитилген, 1995-жыл-
дын 1-апрелинде колдонууга киргизилген; 1998-жылдын 1-сентябрындагы Арме-
ния Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 239, 241-бер., 1998-жыл-
дын 1-июлунда Армения Республикасынын Улуттук чогулушу тарабынан кабыл 
алынган.
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Алдын ала соттук контролдоо терг¼¼ органынын жана прокурор-
дун тиешел³³ терг¼¼ амалын ж³рг³з³³г¼ уруксат алуу ж¼н³нд¼ ¼т³н³ч³ 
соттун кароосунда жана уруксат бер³³с³нд¼ турат. Контролдоо максаты – 
терг¼¼ч³ (прокурор) берген ¼т³н³чт³ текшер³³ жана ал боюнча чечим 
кабыл алуу.

Кийинки соттук контролдоо процесстик амал ж³рг³з³лг¼нд¼н ки-
йин ишке ашырылат. Ал терг¼¼ органы ж³рг³зг¼н амалдарды текшер³³н³, 
ошондой эле ушул органдар тарабынан мыйзамдуулуктун м³мк³н болгон 
бузууларына байланыштуу кызыкдар жактар тарабынан даттанылган ара-
кеттерди жана чечимдерди текшер³³н³ камтыйт.

Судья алдын ала соттук контролдоону ж³рг³з³п, ¼т³н³чт³ мыйзамдуу 
жана негизд³³ деп таанып, процесстик амалга уруксат берет, болбосо – 
андан баш тартат. Кийинки контролдоодо судья даттанууну карап чыгып, 
кабыл алынган чечимдин же ж³рг³з³лг¼н амалдын мыйзамдуулугун жана 
негизд³³л³г³н ырастайт же аларды мыйзамсыз, негизсиз деп таанып, 
терг¼¼ органы кетирген укук бузууну жоюуга милдеттендирет. Турак жай-
ды карап чыгуу, тинт³³ жана алып коюу, жеке тинт³³ сыяктуу ж³рг³з³лг¼н 
терг¼¼ амалдарына карата судьянын алардын мыйзамсыздыгы ж¼н³нд¼ 
корутундусу жыйынтыктарды, б.а. алынган далилдерди ж¼н³ жок деп таа-
нууга алып келет.

Алдын ала териштир³³ стадиясында соттук контролдоо соттун ¼з³н³н 
демилгеси боюнча ж³рг³з³л³ш³ м³мк³н эмес. Анын демилгечиси болуп 
терг¼¼ органдары же процесстин катышуучулары-жарандар чыгат. Мурда 
белгиленип кеткендей, алдын ала соттук контролдоо процесстик амалдар-
ды ж³рг³з³³г¼ уруксат алуу ж¼н³нд¼ ¼т³н³ч берген терг¼¼ органдарынын 
кызмат адамдары жана прокурор тарабынан демилге кылынат.

Кийинки соттук контролдоо, ¼з кезегинде эки т³рг¼ б¼л³н¼т. Бирин-
чи учурда ал шект³³н³н, айыпкердин, алардын жактоочусунун, ¼к³л³н³н, 
мыйзамдуу ¼к³л³н³н, терг¼¼ органынын чечими же аракети менен кы-
зыкчылыгына шек келтирилген башка адамдардын терг¼¼ амалдарын 
ж³рг³з³³ ж¼н³нд¼ чечимдин мыйзамсыздыгына жана негизсиздигине 
жана аларды ж³рг³з³³ жол-жобосунун бузулушуна даттануу менен сотко 
кайрылгандыгына байланыштуу ушул адамдардын демилгеси боюнча 
болот. Экинчи учурда тинт³³н³н, алып коюунун жана жогоруда айтылып 
кеткен терг¼¼ амалдарынын мыйзамдуулугун кийинки соттук контролдоо 
терг¼¼ч³н³н ушул амалдарды соттун уруксаты жок, кийинкиге калтырып 
коюуга болбой турган катары ж³рг³з³³ ж¼н³нд¼ судьяга билдир³³ мил-
детине байланыштуу, б.а. судья билдир³³н³ алгандан кийин ж³рг³з³л¼т.

Жогоруда айтылгандар кыйла натыйжалуу, «эки де¾гээлд³³» контрол-
доо ж¼н³нд¼ айтып турат, ал терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³д¼ кийинки укук 
бузууларга жол берб¼¼г¼, ошондой эле аларды алып таштоого м³мк³нд³к 
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берет. Ушундан улам Россиянын жазык-процесстик мыйзамы сыяктуу эле 
КР ЖПКСынын 119-беренесине («М³лкк¼ камак салуу»); КР ЖПКСынын 
119-1-беренесине («Баалуу кагаздарга, алардын сертификаттарына камак 
салуу»); КР ЖПКСынын 184-беренесине («Тинт³³н³ жана алып коюуну 
ж³рг³з³³н³н негиздери жана тартиби»); КР ЖПКСынын 187-беренесине 
«Почта-телеграф ж¼н¼т³³л¼р³н¼ камак салуу, аларды карап чыгуу жана 
алып коюу»; КР ЖПКСынын 188-беренесине «С³йл¼ш³³л¼рд³ ты¾шоо», 
сотко терг¼¼ч³н³н аталган процесстик, терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³ 
ж¼н³нд¼ ¼т³н³ч³н¼ уруксат бер³³ укугун бер³³ч³ тиешел³³ ¼зг¼рт³³л¼рд³ 
киргиз³³ зарыл деп эсептейбиз.

Сунуштар

Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке¾ешине

1.  КР Жазык-процесстик кодексинин ченемдерин (КР ЖПКСынын 184-бе-
ренеси «Тинт³³н³ жана алып коюуну ж³рг³з³³н³н негиздери жана 
тартиби», 187-беренеси «Почта-телеграф ж¼н¼т³³л¼р³н¼ камак салуу, 
аларды карап чыгуу жана алып коюу», 188-беренеси «С³йл¼ш³³л¼рд³ 
ты¾шоо») КР Конституциясына ылайык келтир³³ керек.

2.  Укук коргоо органдарынын ¼т³н³чт¼р³н жана жарандардын даттануу-
ларын соттун «кабинеттик» м³н¼зд¼ карашын болтурбай, мыйзамдуу 
эле эмес, ошондой эле негизд³³ да соттук чечимди кабыл алууга таасир 
эт³³ч³ жагдайларды кылдаттык менен изилд¼¼ ж³рг³з³³ зарыл.

3.  Укук коргоо органдарынын ¼т³н³чт¼р³нд¼ тигил же бул процесстик 
амалдын зарылдыгын ырастоочу далилдер к¼рс¼т³л³³г¼ тийиш жана 
ушул далилдерди сот кылдаттык менен изилдеши керек.

4.  Айыпкерди (шект³³н³) камакка алуу, аны узартуу, ³й камагына алуу, 
адамды экспертизадан ¼тк¼р³³ ³ч³н медициналык мекемеге жайгашты-
руу ж¼н³нд¼ ¼т³н³чт¼рд³ кароодо, ошондой эле кызмат адамдарынын 
чечимдерине жана аракеттерине (аракетсиздигине) даттанууларды 
кароодо сот ¼нд³р³ш³н³н ачыктыгын киргиз³³ зарыл.

5.  Сот тарабынан санкцияланган терг¼¼ амалдарын ж³рг³з³³н³н жыйын-
тыктары тууралуу, аларды жалпылоо жана маселени чеч³³ ³ч³н укук 
коргоо органдарынын ¼т³н³ч³ боюнча чыгарылган соттук чечимдер 
иш ж³з³нд¼ ишке ашырылгандыгы же ашырылбагандыгы тууралуу 
сот ко билдир³³ керек.

6.  КР ЖПКсынын 5-беренесиндеги «кийинкиге калтырууга болбой турган 
учурлар» деген т³ш³н³кт³ конкреттештир³³ зарыл.
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А. Курманбаева,
КР Юстиция министрлигинин ЧУАларды  

иштеп чыгуу жана мыйзам долбоорлоруна  
экспертиза ж³рг³з³³ боюнча башкы  

башкармалыгынын начальнигинин  
орун басары

Адам укуктарын сактоо  
ч¼йр¼с³нд¼ Кыргыз 
Республикасынын улуттук 
баяндамаларын даярдоо:  
проблемалар жана аларды чеч³³н³н 
альтернативд³³ варианттары

Улуттук баяндамалар – бул иштикт³³ коомчулук ³ч³н актуалдуу пробле-
маны же жалпы улуттук де¾гээлдеги маселени чагылдырууга жана аларга 
тере¾ талдоо ж³рг³з³³г¼ багытталган комплекст³³ колдонмо документтер1.

Улуттук баяндамалар жалпы улуттук м³н¼зд¼г³ маселелерди чагыл-
дырат жана ¼лк¼ ³ч³н актуалдуу проблемаларды иштеп чыгууга, чеч³³ 
жол дорун аныктоого, маселени жа¾ы к¼з карашта чагылдырууга, болуп 
жаткан жашырын аспекттерди же коркунучтарды аныктоого, окуялардын 
¼н³г³³ сценарийлерине баа бер³³г¼ багытталган.

Ошондуктан иштеп чыгуучулар улуттук баяндамаларды даярдоо про-
цессинде компаниялар, ¼км¼тт³к, илимий жана коомдук уюмдар менен 
биргелешип ишт¼¼г¼ таянат. Мында баяндамаларды иштеп чыгууга алды¾-
кы улуттук жана эл аралык эксперттер тартылууга тийиш.

Баяндамалардагы сунуштар, эреже катары, бул тематика боюнча кыр-
даалдын ¼н³г³ш³н³н ¼лк¼ ³ч³н жалпы жагымдуу багытты чагылдырат, 
ошондой эле кырдаалды – ¼лк¼н³, мамлекеттик бийлик органдарын, 
коом дук уюмдарды ¼н³кт³р³³г¼ таасир эт³³ч³ аракеттер ³ч³н сунуштар-
ды т³з¼т.

Адам укуктары ч¼йр¼с³нд¼ улуттук баяндамаларды даярдоонун негизги 
маселелеринин бири болуп сандык жана сапаттык маалыматты (мыйзам-
дык документтерди, маалыматтык-талдоо материалдарын, статистикалык 

1 Менеджерлердин ассоциациясынын сайтынан окуса болот: http://amr.ru
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маалыматтарды, социалдык изилд¼¼л¼рд³н маалыматтарын, мониторинг 
ж³рг³з³³л¼рд³ ж.б.) топтоо жана аларга талдоо ж³рг³з³³ саналат, алар адам 
укуктарын сактоо жаатында саясаттын негизги тенденцияларын жана не-
гизги маселелерин чагылдырат. Кыргыз Республикасынын демократиялык 
¼н³г³³ курсуна багыт алышы БУУнун Адам укуктары боюнча ке¾ешинин 
Универсалдуу мезгилд³³ баяндамасынын алкагында адам укуктары жаа-
тында улуттук баяндама даярдоо боюнча эл аралык милдеттенмелерди 
сактоону талап кылат.

Адам укуктарын сактоо ч¼йр¼с³нд¼  
улуттук баяндамаларды даярдоону камсыз  
кылуучу мамлекеттик органдар

Адам укуктарын сактоо жана коргоо жаатындагы маселелер кийинки 
бир катар мамлекеттик органдардын жана мамлекеттик комиссиялардын 
компетенциясына кирет.

БУУнун тиешел³³ органдарына бер³³ ³ч³н БУУнун Адам укуктары 
боюнча конвенциясын аткаруу боюнча мыйзамдык, администрациялык 
жана башка чараларды КР £км¼т³н³н к¼р³ш³ ж¼н³нд¼ алгачкы улуттук 
баяндамаларды даярдоо максатында КР £км¼т³н³н 1997-жылдын 27-ию-
нундагы буйругу менен Ведомстволор аралык комиссия т³з³лг¼н, ал 
Кыргызстандын БУУнун Адам укуктары боюнча конвенциясын аткарышы 
боюнча улуттук баяндамаларды даярдаган1.

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги ж¼-
н³нд¼ жобо2 менен к¼рс¼т³лг¼н багыт боюнча аталган органдын мил-
деттерине жана функцияларына т¼м¼нк³л¼р кирет:

�� Кыргыз Республикасынын эл аралык уюмдардын ишине, эл аралык 
форумдардын, конференциялардын ишине катышуусун камсыз 
кылуу, глобалдуу жана аймактык эл аралык маселелерди чеч³³д¼ 
Кыргыз Республикасынын д³йн¼л³к коомчулуктун м³ч¼с³ катары 
ролун жогорулатуу;
�� бирдикт³³ тышкы саясатты камсыз кылуу жана Кыргыз Республика-

сынын эл аралык милдеттенмелерин толук к¼л¼мд¼ аткарылышын 
камсыз кылуу максатында эл аралык иштер маселелеринде мамле-
кеттик органдарынын ¼з ара аракеттен³³с³н жана координация-
лоону ж³з¼г¼ ашыруу;

1 «Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар ж¼н³нд¼ эл аралык пактты 
аткаруу боюнча баяндама ж¼н³нд¼» КР £км¼т³н³н 1998-жылдын 13-апрелиндеги 
¹191 токтому.

2 КР £км¼т³н³н 2012-жылдын 20-февралындагы ¹16 токтому менен бекитилген.
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�� Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Кыргыз Республика-
сынын £км¼т³н³н тышкы саясый чечимдеринин мамлекеттин 
аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлик органдары тарабынан атка-
рылышын координациялоону камсыздоо;

�� эл аралык укуктун жалпы таанылган ченемдерине ылайык Кыргыз 
Республикасынын чет мамлекеттер менен те¾ укуктуу мамилелерин 
ар тараптан ¼н³кт³р³³г¼ Кыргыз Республикасынын тышкы саясий 
курсун ж³рг³з³³;

�� чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен ¼з ара мамилелерде 
Кыргыз Республикасынын атынан иш алып баруу;

�� чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен эки тараптуу жана 
к¼п тараптуу кызматташуунун алкагында тышкы саясий маселелер 
боюнча Кыргыз Республикасынын позициясын иштеп чыгуу.

Кыргыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) «Кыр-
гыз Республикасынын Омбудсмени (Акыйкатчысы) ж¼н³нд¼» 2002-жыл-
дын 31-июлундагы ¹131 КР Мыйзамынын 1-беренесине ылайык адам-
дын жана жарандын конституциялык укуктары менен эркиндиктеринин 
Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын юрисдикциясынын 
чектеринде сакталышына контролду туруктуу негизде ж³з¼г¼ ашырат.

Мында КР Омбудсменинин (Акыйкатчысынын) контролдоо максаты 
болуп т¼м¼нк³л¼р саналат:

�� КР Конституциясында жана мыйзамдарында, Кыргыз Республикасы 
ратификациялаган эл аралык келишимдерде жана макулдашууларда 
жарыяланган адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндик-
терин коргоо;

�� адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин жого-
руда аталган Мыйзамдын 2-беренесинде к¼рс¼т³лг¼н субъекттер 
тарабынан сакталышы жана урматталышы;

�� адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктеринин бузулу-
шунун алдын алуу же аларды калыбына келтир³³г¼ к¼м¼к к¼рс¼т³³;

�� адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо 
жаатындагы эл аралык кызматташтыкты жакшыртуу жана андан 
ары ¼н³кт³р³³;

�� адамдын ¼з³н³н укуктары менен эркиндиктерин ишке ашыруусун 
кодулоонун ар кандай т³рл¼р³н эскерт³³;

Жогоруда к¼рс¼т³лг¼н Мыйзамдын 8-3-беренесине ылайык КР Ом-
будсмени (Акыйкатчысы) адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттер 
аралык органдарга берил³³ч³ улуттук баяндамаларды даярдоого жана 
карап чыгууга катышууга укуктуу.
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Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы Адам 
укуктары боюнча комиссиянын1 милдеттерине адамдын жана жаран-
дын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо жаатында эл аралык уюмдар, 
чет ¼лк¼л³к коомдук жана ¼км¼тт³к эмес уюмдар менен кызматташтыкты 
андан ары ¼н³кт³р³³г¼ к¼м¼кт¼ш³³ кирет.

Жогоруда аталган Комиссиянын негизги милдеттери болуп т¼м¼нк³л¼р 
саналат:

�� КР Президенти адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндик-
теринин кепилдиктеринин конституциялык ыйгарым укуктарын 
ишке ашыруусу ³ч³н шарттарды т³з³³;

�� т¼м¼нк³л¼рг¼ к¼м¼к к¼рс¼т³³:
– адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз 

кылуу жана коргоо механизмдерин ¼рк³нд¼т³³г¼;
– адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери ж¼н³нд¼ 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын КР Конституциясына, 
бул жааттагы эл аралык стандарттарга ылайык келтир³³г¼;

– Кыргыз Республикасынын калкынын укуктук жактан маалымдар 
болушун ¼н³кт³р³³г¼;

– адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо 
жагынан эл аралык уюмдар, чет ¼лк¼л³к коомдук жана ¼км¼тт³к 
эмес уюмдар менен кызматташтыкты андан ары ¼н³кт³р³³г¼.

Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин чегинде Кыргыз 
Рес публикасынын улуттук баяндамаларын иштеп чыгуу маселе-
лери боюнча комиссиянын2 негизги милдеттери болуп т¼м¼нк³л¼р 
саналат:

�� Кыргыз Республикасы адам укуктары жаатында эл аралык келишим-
дердин жоболорун аткаргандыгы ж¼н³нд¼ Кыргыз Республикасы-
нын улуттук баяндамаларын иштеп чыгуу жана Кыргыз Республи-
касынын £км¼т³н³н бекит³³с³н¼ бер³³;

�� Комиссиянын компетенциясына тиешел³³ маселелер боюнча иш-
тин механизмин ¼рк³нд¼т³³г¼ к¼м¼кт¼ш³³.

1 КР Президентинин 1997-жылдын 5-июлундагы ¹204 ПЖ Жарлыгы менен беки-
тилген, бирок бул Комиссия иштебейт. Анын жобосуна ылайык аны Мамлекеттик 
катчы башкарат, бирок ал бекитилген учурдан тартып анын курамы бекитилген 
эмес.

2 КР Президентинин 2007-жылдын 5-апрелиндеги ¹155 ПЖ Жарлыгы менен 
бекитилген, бирок бул комиссия азыркы учурда иштебейт.
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Улуттук баяндамаларды даярдоодо негизги 
проблемалар

Кыргыз Республикасынын адам укуктарын сактоо ч¼йр¼с³нд¼ улут-
тук баяндамаларды даярдоодо жана бер³³д¼ негизги проблемалар бо-
луп т¼м¼нк³л¼р саналат: адам укуктары боюнча улуттук баяндамаларды 
т³з³³н³н бирдикт³³ тартибинин жок болушу; улуттук баяндамаларды 
т³з³³ боюнча мамлекеттик органдардын жетишсиз де¾гээлде ¼з ара 
аракеттен³³с³ жана кызматташуусу; ыйгарым укуктуу органдардын жа-
рандык сектор жана адам укуктарынын сакталышына жана корголушуна 
мониторинг ж³рг³з³³ ч¼йр¼с³нд¼ иш ж³рг³зг¼н эл аралык уюмдар менен 
¼з ара аракеттен³³с³н³н жоктугу; адам укуктарын сактоо ч¼йр¼с³нд¼ 
улуттук баяндамаларды даярдоо к¼нд³мд¼р³ бар квалификациялуу адис-
тердин жетишсиздиги.

Мунун натыйжасында Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча 
улуттук баяндамаларды даярдоодо адам укуктарын сактоо жана коргоо, 
ошондой эле ушул жаатта жакшыртуулар ³ч³н Кыргыз Республикасы та-
рабынан кабыл алынуучу конкретт³³ чараларды иштеп чыгуу ч¼йр¼с³нд¼ 
реалдуу кырдаалды чагылдыруунун кыйынчылыктары келип чыгат.

Тажрыйба к¼рс¼т³п тургандай, аталган баяндамаларды даярдоодо мам-
лекеттик органдарга суроолор тизмеги таратылып берилет, ал тигил же бул 
багыт боюнча кыска суроолорду камтыйт. Мында сунушталган суроолор 
адам укуктарын сактоо ч¼йр¼с³нд¼г³ чеч³³н³ талап кылган белгиленген 
бир проблемалар бар багыттардын спектрин дайыма эле камтый бербейт.

Андан тышкары, адам укуктарын сактоо ч¼йр¼с³нд¼ баяндамаларды 
даярдоо боюнча бирдикт³³ стандарттар жок, алар берилген маалыматтын 
мазмунуна жана к¼л¼м³н¼ жалпы талаптарды карамак.

Кыргыз Республикасынын атынан эл аралык коомчулукка берил³³ч³ 
адам укуктарын сактоо ч¼йр¼с³нд¼г³ баяндама менен катар жарандык 
коом уюмдары тарабынан даярдалган альтернативд³³ баяндама да ж¼-
н¼т³л¼т. Мында альтернативд³³ баяндама ¼лк¼д¼ адам укуктарын сактоо 
боюнча башка к¼р³н³шт³ чагылдырат.

Жарандык коом уюмдарынын сунуштары менен ишт¼¼д¼ мамлекеттик 
органдардын так жана макулдашылган позициясынын жок болушу адам 
укуктарын сактоо жана коргоо жаатындагы проблемаларды чеч³³г¼ жана 
жоюуга багытталган сапатсыз чаралардын иштелип чыгышына алып келет.

КР Тышкы иштер министрлиги ж¼н³нд¼ жободо бекитилген анын 
коор динациялык ролу бул мамлекеттик органды эл аралык аренада адам 
укуктары боюнча маалымат бер³³г¼ жана аталган укуктарды камсыз кылуу 
менен байланышкан маселелер боюнча жарандык коом менен ¼з ара ара-
кеттен³³г¼ жооптуу катары эсепт¼¼г¼ м³мк³нд³к бербей тургандыгын да 
белгилеп кет³³ зарыл.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык170

I I I  б ¼ л ³ м

Ошентип, улуттук баяндамаларды даярдоонун учурдагы тажрыйбасы 
бул багытта иштин т¼м¼нк³д¼й кемчиликтерин жойбой калтырууда:

�� баяндаманы даярдоо боюнча алдын ала иштин жоктугу;
�� адам укуктары жаатында ишке системалуу мониторинг ж³рг³з³³н³н 

жоктугу;
�� бул ч¼йр¼д¼ мамлекеттик органдардын ¼з ара аракеттен³³с³н жана 

жарандык коомдун ¼к³лд¼р³ менен кызматташууну системалуу 
коор динациялоонун жоктугу;
�� адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин камсыз 

кылуу маселелеринде мамлекеттик органдардын функцияларынын 
бириндегендиги;
�� адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин камсыз 

кылуу маселелеринде ¼км¼тт³к эмес уюмдардын ишинин багытта-
рын конкреттештир³³н³н жоктугу.

Андан тышкары, б³г³нк³ к³нд¼ аталган ч¼йр¼д¼ мамлекеттик орган-
дардын ишин координациялаган, эл аралык аренада адам укуктары боюн-
ча маалыматты бер³³г¼ жооптуу, аталган укуктарды камсыз кылуу менен 
байланышкан маселелер боюнча жарандык коом менен ¼з ара аракетте 
болгон мамлекеттик орган аныктала элек. Бул факт баяндамалардын са-
патына терс таасирин тийгизиши м³мк³н.

Улуттук баяндамаларды даярдоого бир нече ыйгарым укуктуу мамле-
кеттик орган жана комиссия катышып, алардын бири да жалпы коорди-
нациялоочу иш ж³рг³зб¼й жана берилген баяндаманын акыркы текстине 
жооптуу болбогон, келип чыккан кырдаалды чеч³³ ³ч³н бул проблеманы 
чеч³³н³н бир нече варианттарын кароо сунушталат.

1. КР Юстиция министрлигинин алдында адам укуктары бо-
юнча эл аралык келишимдердин алкагында Кыргыз Республика-
сынын улуттук баяндамаларын иштеп чыгуу маселелери боюнча 
атайын комиссия т³з³³.

Бул Комиссияны т³з³³ т¼м¼нк³ жолдор аркылуу адамдын жана жаран-
дын укуктары менен эркиндиктерин камсыз кылуу жана коргоо жаатында 
сапатты жогорулатуу максатында туруктуу иштеген «аянтча» аркылуу 
мамлекеттик органдардын, жарандык коом уюмдарынын жана эл аралык 
уюмдардын ¼з ара аракеттен³³с³н³н натыйжалуу системасын т³з³³г¼ 
м³мк³нд³к берет:

�� адам укуктарын сактоо боюнча улуттук баяндамаларды даярдоо 
боюнча бирдикт³³ стандарттарды иштеп чыгуу;
�� аталган улуттук баяндамаларды даярдоо процессин пландоо;
�� азыркы учурда адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин 

алкагында Кыргыз Республикасынын улуттук баяндамаларын иш-
теп чыгуу маселелери боюнча иштеп жаткан комиссиянын кура-
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мына мамлекеттик органдардын ¼к³лд¼р³ гана кирген мезгилде, 
Комиссиянын курамына жарандык коомдун ¼к³лд¼р³н киргиз³³ 
менен улуттук баяндамаларды даярдоо боюнча мамлекеттик-менчик 
¼н¼кт¼шт³кт³н «аянтчасын» т³з³³;
�� даярдалуучу улуттук баяндамаларды милдетт³³ т³рд¼ алдын ала 

талкуулоо;
�� мамлекеттик органдардын да, жарандык коомдун ¼к³лд¼р³н³н да 

позициясын жана маалыматты эске алуу менен адам укуктарын сак-
тоо боюнча улуттук баяндамаларды даярдоо.

Мында аталган Комиссиянын ишин уюштуруу жагынан камсыз кылуу-
ну КР Юстиция министрлигине ж³кт¼¼ жана КР Юстиция министрлигин 
Комиссиянын жумушчу органы катары аныктоо сунушталат.

Ошондой эле ченемдик укуктук актылардын тиешел³³ долбоорлорун 
даярдоодо тиешел³³ мамлекеттик органдардын ушул жааттагы маалымат-
тарды мезгил-мезгили менен бер³³ милдеттенмесин кароо зарыл.

Улуттук баяндамаларды даярдоо боюнча мамлекеттик-менчик ¼н¼к-
т¼ш т³кт³н «аянтчасын» т³з³³ келечекте расмий баяндамалардан кыйла 
айырмаланган жарандык коомдун ¼к³лд¼р³н³н альтернативд³³ баянда-
маларын беришин болтурбоого м³мк³нд³к берет деп эсептейбиз.

Чечимдин бул вариантын илгерилет³³д¼ м³мк³н болгон тобокел-
диктер:

�� КР Тышкы иштер министрлигинин адам укуктары боюнча эл ара-
лык келишимдердин алкагында улуттук баяндамаларды даярдоодо 
КР Юстиция министрлигинин ролунун к³ч¼ш³н¼ каршы чыгышы;
�� КР Юстиция министрлиги тарабынан иштелип чыга турган дол-

боор лорду КР £км¼т³н³н жактырбашы;
�� жарандык коомдун ¼к³лд¼р³н³н (¼км¼тт³к эмес уюмдардын) Ко-

миссиянын ишине катышуудан баш тартуусу.
2. Адам укуктарын коргоо ч¼йр¼с³нд¼ улуттук баяндамалар-

ды даярдоо боюнча бирдикт³³ ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органды аныктоо.

Мурда к¼рс¼т³л³п кеткендей, азыркы учурда тиешел³³ эл аралык кели-
шимдерди ишке ашыруунун алкагында адам укуктарын сактоонун аталган 
ч¼йр¼с³нд¼ мамлекеттик органдардын ишин координациялаган, адам 
укуктары боюнча улуттук баяндамаларды даярдоого жооптуу мамлекеттик 
орган аныктала элек.

Мында КР Юстиция министрлиги ж¼н³нд¼ жобого1 ылайык адам жана 
жаран укуктарын жана эркиндиктерин ¼з ыйгарым укугунун чегинде 
камсыз кылуу КР Юстиция министрлигинин милдеттеринин бири болуп 
саналат.

1 КР £км¼т³н³н 2009-жылдын 15-декабрындагы ¹764 токтому менен бекитилген.
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КР Юстиция министрлиги да адам укуктарын – Адам укуктарынын жал-
пы декларациясынын, БУУнун Уставынын жоболорун жана Адам укуктары 
боюнча ке¾ешти т³зг¼н 60/251 Резолюциянын негизинде БУУнун Башкы 
Ассамблеясы тарабынан 2006-жылдын 15-мартында т³з³лг¼н Универсал-
дуу мезгилд³³ баяндаманын алкагында т³рд³³ конвенцияларды сактоо 
ч¼йр¼с³нд¼ Кыргыз Республикасынын отчетторун даярдоо маселелери 
менен иштейт.

Баяндалгандарды эске алып, КР Юстиция министрлигин адам укуктары 
боюнча улуттук баяндамаларды даярдоо боюнча ыйгарым укуктуу орган 
катары аныктаса болот.

Адам укуктарын сактоо маселелери менен ¼з компетенциясынын 
чегинде башка мамлекеттик органдар да иштегендигин эске алып, жого-
руда аталган милдетти ишке ашыруу эл аралык аренада бер³³ ³ч³н адам 
укуктары боюнча улуттук баяндамалардын даярдалышын камсыз кылуу, 
ошондой эле тиешел³³ мамлекеттик органдардын ушул жааттагы маалы-
маттарды мезгил-мезгили менен бер³³ милдеттенмесин караган ченемдик 
укуктук актыны кабыл алуу функциясына киргиз³³ б¼л³г³нд¼ КР Юстиция 
министрлиги ж¼н³нд¼ жобого ¼зг¼рт³³л¼рд³ киргиз³³н³ талап кылат.

Чечимдин бул вариантын илгерилет³³д¼ м³мк³н болгон тобокел-
диктер:

�� КР Юстиция министрлигинде Кыргыз Республикасында адам укук-
тарын сактоо боюнча бардык зарыл маалыматтын жок болушу;

�� мамлекеттик органдар тарабынан да, ошондой эле ¼км¼тт³к эмес 
уюмдар тарабынан да адам укуктарын сактоо боюнча ж³рг³з³л³³ч³ 
ишке мониторинг ж³рг³з³³ м³мк³нч³л³г³н³н жоктугу;

�� иши адам укуктарын камсыз кылууга тиешел³³ болгон мамлекеттик 
органдардын ушул жааттагы маалыматтарды ¼з убагында бербеши, 
бул даярдалууучу баяндамалардын сапатына таасир этет;

�� КР Юстиция министрлигинде жогоруда аталган мамлекеттик ор-
гандарга таасир эт³³ каражатынын жоктугу;

�� жарандык коом менен так ¼з ара аракеттен³³н³н жоктугу, бул анын 
Кыргыз Республикасында адам укуктарын сактоо маселелери боюн-
ча позицияларын киргизб¼¼г¼ алып келет.

Сунуштар

Кыргыз Республикасынын £км¼т³н¼

Жогоруда баяндалгандарга негизденип, ченемдик укуктук актылар га 
тиешел³³ ¼зг¼рт³³л¼рд³ жана толуктоолорду киргиз³³н³ жана т¼м¼н-
к³л¼рд³ камсыз кылууну максатка ылайык деп эсептейбиз:
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1) адам укуктары боюнча улуттук баяндамаларды даярдоо жаатында бир-
дикт³³ мамлекеттик органды же мамлекеттик комиссияны аныктоону;

2) Кыргыз Республикасында адам укуктары маселелери боюнча мамле-
кеттик органдардын ишин жалпы координациялоону;

3) адам укуктарын коргоо жаатында ¼з ишин ж³рг³зг¼н уюмдардын 
¼к³лд¼р³н комиссиянын курамына киргиз³³ аркылуу бирдикт³³ мамле-
кеттик органдын же мамлекеттик комиссиянын жарандык коом менен 
¼з ара аракеттен³³с³н;

4) бирдикт³³ мамлекеттик органдын же мамлекеттик комиссиянын эл 
аралык уюмдар, ошондой эле чет ¼лк¼л¼рд³н ушул сыяктуу т³з³мд¼р³ 
менен максатка багытталган ¼з ара аракеттен³³с³н;

5) адам укуктарын сактоо боюнча бирдикт³³ мониторинг ж³рг³з³³н³;
6) бирдикт³³ мамлекеттик органдын же мамлекеттик комиссиянын иши-

нин, Кыргыз Республикасында адам укуктары ч¼йр¼с³н андан ары 
¼н³кт³р³³ алкагында тиешел³³ мамлекеттик органдар жана жарандык 
коомдун ¼к³лд¼р³ менен бирдикте макулдашылган аныктаманы;

7) кийинки ченемдик укуктук актылардын чечиминин алгачкы вариантын 
ишке ашыруу максатында иштеп чыгууну:
�� «Кыргыз Республикасынын Президентинин кээ бир чечимдерин 

к³ч³н жоготту деп табуу ж¼н³нд¼» КР Президентинин Жарлыгынын 
долбоору, атап айтканда, «Кыргыз Республикасынын Президенти-
нин алдындагы Адам укуктары боюнча комиссия ж¼н³нд¼» КР Пре-
зидентинин 1997-жылдын 5-июлундагы ¹204 ПЖ Жарлыгы жана 
«Адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин чегинде Кыргыз 
Республикасынын улуттук баяндамаларын иштеп чыгуу маселеле-
ри боюнча комиссия ж¼н³нд¼» КР Президентинин 2007-жылдын 
5-апрелиндеги ¹155 ПЖ Жарлыгы;
�� КР Юстиция министрлигинин алдында адам укуктары боюнча 

эл аралык келишимдердин алкагында Кыргыз Республикасынын 
улуттук баяндамаларын иштеп чыгуу маселелери боюнча комиссия 
т³з³³ ж¼н³нд¼ жана аталган ч¼йр¼д¼ КР Юстиция министрлигинин 
ролун к³ч¼т³³ ж¼н³нд¼ (бул мамлекеттик орган эмес, комиссия 
болгон учурда) Кыргыз Республикасынын £км¼т³н³н токтомунун 
долбоору.

К¼рс¼т³лг¼н актыларды кабыл алуу республикалык бюджеттен ко-
шумча финансылык чыгымдарды талап кылбайт. Андан тышкары, кара-
лып жаткан сунуш ийгиликт³³ ишке киргизилген учурда адам укуктарын 
коргоо боюнча иш-чараларды ишке ашыруу ³ч³н эл аралык финансылык 
каражаттарды тартуу м³мк³нч³л³г³ келип чыгат.
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Мамлекеттештир³³ процессинде 
адам укуктарынын кепилдиктери: 
натыйжалуулукка тест

Менчик укугун урматтоонун болбошу илгертеден эле бардык пост-
советтик ¼лк¼л¼рг¼ таандык. Бул проблема ¼тк¼¼л мезгилде, жеке жана 
жалпы кызыкчылыктардын карама-каршылыгы курчуганда ¼зг¼ч¼ маани-
ге ээ болот. £лк¼н³н коопсуздугун камсыз кылуу, ¼н¼р жайдын базалык 
тармактарын ¼н³кт³р³³, жаратылыш ресурстарын натыйжалуу башка-
руу боюнча маанил³³ маселелерди чеч³³ жалпы кызыкчылыктар жеке 
кызык чылыктардан жогору турган учурда, мамлекетке менчикти кайра 
б¼л³шт³р³³ боюнча популярдуу эмес чараларды к¼р³³г¼ дем бериши 
м³м к³н.

Менчик ээлеринин м³лк³н экспроприациялоо мамлекеттин эгемен-
д³³л³г³ болгондуктан, анын компетенциясына таандык. Мамлекеттин 
мамлекеттештир³³г¼ укугу эл аралык укуктун ¼з ара байланышкан прин-
циптеринин болушу менен шартталган: мамлекеттердин эгеменд³³ 
бир дейлиги, мамлекеттин ички компетенциясына кирген иштерге кий-
лигишп¼¼, те¾ укуктуулук жана элдин ¼з алдынча багыт аныктоосу. Мам-
лекеттин мамлекеттештир³³г¼ укугун мамлекеттештир³³ процессинин эл 
аралык укуктун атайын принциптерине ылайык кел³³с³н камсыз кылуу 
мил дети байланыштырып турат, аларга т¼м¼нк³л¼р кирет:

1) мамлекеттештир³³н³н коомдук пайдалуу максаттарынын болушу;
2) мамлекеттештир³³ ³ч³н мыйзамдуу негиздердин болушу;
3) мамлекеттештир³³д¼ басмырлоо белгилеринин болбошу;
4) компенсация т¼л¼¼ милдети1.

1 Д³йн¼л³к тарыхта мамлекеттештир³³д¼ ушул принциптерден четтеген мисалдар 
к¼п. Мисалга алсак, профессор В.Чиркин революциялык кырдаалдарда мамле-
кеттештир³³ £км¼тт³н – Элдик Комиссарлар Ке¾ешинин актылары (Россия), 
чукул органдардын актылары (Чыгыш Европа), ¼н³кк¼н ¼лк¼л¼рд¼ президенттин 
актылары менен ж³рг³з³лг¼нд³г³н белгилейт. Компенсация т¼л¼¼н³н зарылдыгы 
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Мамлекеттештир³³ эч качан менчикти кайра б¼л³шт³р³³н³н универ-
салдуу каражаты болгон эмес. Ал ¼зг¼ч¼ учурларда гана колдонулган, бул 
экстремалдуу шарттарда экономиканын тиешел³³ секторунун ишенимд³³ 
иштешин камсыз кылуу максаты менен далилденген.

Кыргызстанда да 2010-жылдын 7-апрелиндеги саясий окуяларга че-
йин «мамлекеттештир³³» деген термин унутулуп калгандай болгон. 
К¼пч³л³г³ аны 1917-жылдагы Октябрь революциясы менен байланыш-
тырчу1. Ал кезде мамлекеттештир³³ мамлекеттин м³лкк¼ менчик укугун 
белгил¼¼н³ билдирген. Мамлекетке ¼т³п жаткан м³лкк¼ жеке менчик 
укукка жол берилген эмес. Мамлекеттештир³³ монополияны орнотуу 
ме нен бирдей болгон жана м³лкк¼ карата да (жер, темир жолдор), бел-
гиленген бир т³рд¼г³ иштерге карата да (банк иши, тышкы соода-сатык) 
кол донулган.

Бирок акыркы убактары Кыргызстанда мамлекеттештир³³ адаттагыдай 
к¼р³н³ш болуп калды. Алсак, бир жылга жетпеген убакта бир нече ондогон 
обьекттер мамлекеттештирилген, алардын ичинде ¼н¼р жай ишканалары, 
кыймылсыз м³лк, транспорт, жер участоктору, ири компаниялардын ка-
тышуу ³л³шт¼р³ жана акциялары, ошондой эле башка обьекттер.

Мамлекеттештир³³н³н азыркы процесстери 1917-жылдагыдай эле 
элдик массанын толкундоосунун натыйжасы болду, ал саясий бийликти 
ал маштырды. Бирок алар азыр башкача т³рд¼ т³ш³н³л¼т: белгиленген 
бир м³лкк¼ же иштин т³р³н¼ мамлекеттин монополиясын орнотуу ката-
ры эмес, менчик укугунун мамлекетке ¼т³ш³ катары. Мамлекет м³лкт³ 
алып коюп, ага ¼з³н³н монополиясын орноткон жок. К¼р³лг¼н чаралар 
не гизинен жазалоо м³н¼з³нд¼ болду, башкача айтканда, ма¾ызы боюн-
ча, мамлекеттештир³³д¼н т³п-тамырынан бери айырмаланып турган, 
мам лекеттештир³³ болсо жазалоо максатын к¼зд¼б¼йт. Менчик ээле-
ринен алынган м³лк кайтарымсыз т³рд¼ мамлекеттештирилген. Мамле-

жана мамлекеттештир³³н³н жазалоо багытынын жоктугу принциптери Европа 
мамлекеттери фашисттик оккупациядан бошотулгандан кийин фашисттер менен 
кызматташкан адамдарга карата жана кээ бир ¼н³кк¼н ¼лк¼л¼рд¼ компрадордук 
буржуазияга карата сакталган эмес. Кара: Чиркин В. Е. Финансылык-экономика-
лык кризис шартында жалпы-укуктук каражаттардын м³мк³нч³л³кт¼р³ жана 
чектери // Мамлекет жана укук, 2009, ¹ 10. – 5-13-б.

1 Ошондой болсо да мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ маселе КР Жогорку Ке¾ешинде 
³ч жолу к¼т¼р³лг¼н. 2007-жылы КР £км¼т³ «Кристалл» ачык типтеги акцио-
нердик коомду мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼» мыйзам долбоорун демилге кыл-
ган, ошол эле жылы «Кумт¼р оперейтинг компани» БПсын мамлекеттештир³³ 
ж¼н³нд¼» долбоор киргизилген, ал эми 2008-жылы – «Кумт¼р» алтын кени 
чыккан жерди мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼». Мыйзам долбоорлору КР Жогорку 
Ке¾еши тарабынан кабыл алынган эмес.
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кеттештир³³ процессин мыйзамдуу деп табуу ³ч³н эл аралык укук талап 
кылуучу башка маселелер да чечилген эмес. Ошондуктан коомдо мамле-
кеттин ¼з³н³н бийликтик ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайда-
лануусу жана жеке менчиктин негиздерин одоно бузуу боюнча дебаттар 
токтобой жатат. Ушул эле себептер бийликти мамлекеттештир³³ процес-
синин чала калган жерлерин жоюу жана анын жыйынтыктарын укуктук 
мейкиндикке киргиз³³ ³ч³н бардык жа¾ы механизмдерди ойлоп табууга 
т³ртк³ болууда.

2010-жылдагы ³лг³д¼г³ мамлекеттештир³³: 
«талап-тонолгонду тоно»

2010-жылдагы революциядан кийин КР Убактылуу £км¼т³ 47 менчик 
обьектти мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ 37 декрет кабыл алган1. Т³рд³³ 
жарандарга жана уюмдарга таандык ири м³лкт³к обьекттер мамлекет-
тештирилген. Башында тигил же бул м³лк мамлекеттештирил³³г¼ ти-
йиш обьекттердин тизмесине кайсы критерийлер боюнча киргизилээри 
так белгиленген эмес. Саясатчылардын бул процессти коштоп ж³р³³ч³ 
билдир³³л¼р³нд¼ тартып алынган м³лкт³н ээлери мурдагы Президент 
К.Бакиевдин режими менен кызматташтыкта болгондугу ³ч³н айыпталып 
жаткан.

Мамлекеттиштир³³ ж³рг³з³л³п жаткан учурда аны укуктук ж¼нг¼ салуу 
жетишээрлик кыска болгон.

Кыргыз Республикасынын 1993-жылдагы редакциядагы Конституция-
сында «мамлекеттештир³³» деген термин колдонулган эмес. Бирок Кон-
ституциянын 4-беренесинин 3-пунктунда жеке менчикти мыйзамсыз 
тар тып алуудан коргоого кепилдик берген: «Мыйзамда каралган ¼зг¼ч¼ 
учурларда мамлекеттин муктаждыктары ³ч³н м³лк анын ордун алдын ала 
жана ага тете толтуруу ж³рг³з³лг¼н шартта гана ажыратылышы м³мк³н».

Мамлекеттештир³³ деген т³ш³н³к жана аны ишке ашыруунун негиз-
ги шарттары Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинде (КР ГК) 
белгиленген: «Граждандарга жана юридикалык жактарга тиешел³³ м³лкт³ 
мамлекеттештир³³ аркылуу мамлекеттин менчигине айландырууга бул 
м³лкт³ мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ Конституцияга ылайык кабыл алын-
ган мыйзамдын негизинде гана жана м³лкт³ мамлекеттештирилген жакка 

1 Мамлекеттештир³³ КР Убактылуу £км¼т³н³н 2010-жылдын 20-майындагы ¹42-
51, 2010-жылдын 27-майындагы ¹54, 55, 2010-жылдын 3-июнундагы ¹ ¹ 56-61, 
2010-жылдын 19-июнундагы ¹74, 2010-жылдын 21-июнундагы ¹ 78, 2010-жыл-
дын 19-июлундагы ¹95, 96, 98-101, 104-106, 2010-жылдын 12-августундагы 
¹119, 121, 2010-жылдын 3-ноябрындагы ¹141-146 декреттери менен болгон.
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бул м³лкт³н наркынын жана аны алып коюуга байланыштуу келтирилген 
башка чыгымдардын ордун толтуруу менен жол берилет» (288-бер.).

Инвестицияларды экспроприациялоодон коргоо кепилдиктери жана 
инвесторлорго зыяндын ордун толтуруу «Кыргыз Республикасында инвес-
тициялар ж¼н³нд¼» 2003-жылдын 27-мартындагы ¹66 КР Мыйзамында 
бекитилген: «1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралгандан 
башка учурларда экспроприация басмырлабоонун негизинде, коомдук 
кызыкчылыкта мыйзамдык тартипти так сактоо менен ишке ашырылса 
жана алынбай калган пайданы кошо алганда зыяндын ордун тиешел³³ 
т³рд¼ жана реалдуу толтуруу, ¼з убагында т¼л¼¼ менен ж³рг³з³лс¼, ин-
вестициялар экспроприацияланбайт (мамлекеттештирбейт <...>) (6-бер. 
1-п.); «Ордун толтуруу экспроприация ж¼н³нд¼ чечим кабыл алынган да-
танын ¼з³нд¼, алынбай калган пайданы кошкондо, экспроприацияланган 
инвестициялардын же анын бир б¼л³г³н³н объективд³³ рынок баасына 
эквивалентт³³ болууга тийиш <...>» (6-бер. 2-п.). «Ордун толтуруу реалдуу 
ишке ашырылууга, тараптар макулдашкан м¼¼н¼тт¼ б³тк¼р³л³³г¼ тийиш 
жана эркин алмаштырылуучу валютада т¼л¼н¼т <...>» (6-бер. 3-п.). «Ин-
вестордун инвестициясын баалоону жана ушул берененин жоболоруна 
ылайык ордун толтуруу т¼л¼м³н кошкондо экспроприациянын таасирине 
доо-талаптар болгон учурда тиешел³³ мыйзамдык тартип Кыргыз Респуб-
ликасынын сот органдары же башка компетентт³³ мамлекеттик органда-
ры тарабынан ушул Мыйзамдын 18-беренесине ылайык инвесторлорго 
зыянынын ордун толтуруу тартибин бузуусуз ишти тезинен карап бер³³ 
жагын карайт <...>» (6-бер. 4-п.).

Ошондой эле чет ¼лк¼л³к инвесторлор ³ч³н кепилдиктер Кыргыз 
Республикасынын инвестицияларын коргоо жана колдоо ж¼н³нд¼ бир 
катар чет мамлекеттер: АКШ, Белорусия, Казакстан, Финляндия, £збек-
стан, Тажикстан, Армения, Азербайжан, Грузия, Молдова, Латвия, Литва, 
Украина, Монголия, Индия, Т³ркия, Улуу Британия, Иран, Индонезия, 
Швейцария, Швеция, Корея Республикасы менен эки тараптуу макулда-
шууларда бекитилген.

Бирок бул к¼п эмес укуктук база КР Убактылуу £км¼т³ мамлекеттеш-
тир³³ ж³рг³з³³д¼ негиз катары алынган эмес. Декреттерди кабыл алуу 
³ч³н формалдуу негиз болуп КР Башкы прокуратурасы ж³рг³зг¼н тек-
ше р³³л¼рд³н жыйынтыктары кызмат кылды, аларга декреттердин 
текс  тинде шилтеме келтирилген. Ошондой болсо да бул фактты мам-
лекеттештир³³н³н тиешел³³ негиздемеси деп табууга болбойт го: тек-
шер³³н³н негиздери, предмети жана анын жыйынтыктары ке¾ири коом-
чулукка жеткен жок. М³лкт³ мамлекеттик менчикке айлантуудан кандай 
коомдук пайда чыкты жана бул м³лк коомдун керект¼¼с³н канааттандыруу 
максатында чын эле тартып алындыбы, бул да ачык айтылган эмес. Эгерде 
укук коргоо органдарынын текшер³³л¼р³н³н натыйжасында бул м³лкт³ 
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анын мурдагы ээлери менчикке чыгаргандыгы аныкталса, козголгон 
кылмыш иштеринин алкагында ал конфискацияланат. Андай болбосо, 
«мамлекеттештир³³» деген т³ш³н³к «конфискациялоо» деген т³ш³н³к 
менен алмашып кетет, ал болсо макроэкономикалык жана стабилизация-
лык эмес, жеке жана жазалоо максатын к¼зд¼йт.

Мамлекеттештирилген м³лк ээлери юридикалык жана жеке жактар – 
Кыргыз Республикасынын резиденттери жана чет ¼лк¼л³к инвесторлор 
болгон. Аларды бул топко киргиз³³ логикасы КР Убактылуу £км¼т³н³н 
2010-жылдын 19-июлундагы ¹103 Декрети менен бекитилген М³лкт³ 
мажбурлап тартып алуу тартибинде кечирээк аныкталган. Мурдагы Пре-
зидент К.Бакиевге, анын ³й-б³л¼ м³ч¼л¼р³н¼ жана жакын адамдарына 
таандык м³лкт¼р, ошондой эле ал башкарган жылдары мыйзамсыз мен-
чиктештирилген м³лкт¼р мамлекеттештирилген.

Аталган документ менен мамлекеттештир³³ деген т³ш³н³кт³н ¼з³ да 
о¾долгон. КР Убактылуу £км¼т³н³н декреттеринде аталган «мамлекет-
тештир³³» категориясы деп м³лкт³н наркынын жана аны алып коюуга 
байланыштуу келтирилген башка чыгымдардын ордун милдетт³³ т³рд¼ 
толтурбастан м³лкт³ мажбурлап тартып алууну т³ш³н³³ сунушталган. Муну 
менен жети декреттеги жоболорду нивелирд¼¼ болжолдонгон, аларда ком-
пенсация т¼л¼¼ ж¼н³нд¼ маселе к¼т¼р³лг¼н. Мурдагы менчик ээлерине 
мамлекетке келтирилген зыянды эсептебегенде, алар мамлекеттештирил-
ген обьектке салган каражаттарынын орду толтурулуш керек болчу. Ошону 
менен катар ошол мезгилдеги колдонуудагы мыйзамга ылайык мамлекет-
тештир³³ акы т¼л¼¼ актысын билдирген. КР Конституциясы м³лкт³ мам-
лекет тартып алган учурда анын наркынын ордун алдын ала жана бирдей 
толтуруунун зарылдыгын караган. КР ГКсы м³лкт³н наркынын жана аны 
алып коюуга байланыштуу келтирилген башка чыгымдардын орду менчик 
ээсине толтурулуп берилген учурда мамлекеттештир³³н³ мыйзамдуу деп 
тааныйт. «Кыргыз Республикасында чет ¼лк¼л³к инвестициялар ж¼н³нд¼» 
2003-жылдын 27-мартындагы ¹66 КР Мыйзамынын 6-беренеси алынбай 
калган пайданы кошо алганда, зыяндын ордун тиешел³³ т³рд¼ жана реал-
дуу толтуруу, ¼з убагында т¼л¼¼н³ талап кылат.

Мамлекеттештир³³ мамлекеттештирилген м³лкт³н мурдагы менчик 
ээлерине байланышы бар ³ч³нч³ жактарга да тикелей же кыйыр т³рд¼ 
таасир этет. Алсак, К.Бакиевдин ³й-б³л¼с³н¼ жана жакындарына таандык 
м³лкт¼рд³н бир б¼л³г³ ¼з убагында мыйзамсыз т³рд¼ тартып алынган, ал 
эми азыр бул м³лк мамлекеттештирилди. Тартып алынган м³лкт³н мурдагы 
менчик ээлери 2010-жылдагы окуяларга чейин ал м³лкт¼рг¼ ¼зд¼р³н³н 
укуктары ж¼н³нд¼ айтуудан коркушкан. Азыр болсо аларды тооруктарда 
сатуу талаш-тартыш м³лкт¼рд³н тегерегиндеги о¾ой эмес кырдаалды 
к³ч¼т³п гана жибериши м³мк³н.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык 179

Н. Ал¸нкина

 Мисалдар

1. С¼з типография («Континент Принт» ЖЧКсы) тууралуу бол-
мокчу, анын «SK Finanse» ЖАКыга тиешел³³ 65% ³л³ш³ мамлекет-
тештирилген. Типографиянын уюштуруучусу ³л³шт³ бер³³г¼ каршы 
чыгууда. Эки сот инстанциясы доо талапты толугу менен канаат-
тандырды. КР Жогорку соту 2011-жылдын 3-мартындагы чечиминде 
(Дело ¹ АД-790/10 мбс5) бул сот чечимдерин к³н мурунтадан болгон 
деп атаган жана делону жа¾ыдан кароого ж¼н¼тк¼н.

2. Талаш-тартыштар Жалал-Абад шаарындагы мамлекет-
тештирилген турак эмес жайдын айланасында да болууда. £з 
мезгилинде ал тамеки фабрикасынан тартып алынган. Мурдагы 
ээси мамлекеттештир³³г¼ чейин кабыл алынган чоттун чечимине 
каршы чыкканга аракет кылууда, ал КР Мамлекеттик м³лк министр-
лигине талаш-тартыш маселе чечилгенге чейин аны тоорукта 
сатууну токтото туруу ¼т³н³ч³ менен кайрылган.

Мамлекеттештир³³н³н кээ бир обьекттери мурдагы менчик ээлери 
тарабынан бизнести ¼н³кт³р³³г¼ кредит алуу ³ч³н банк мекемелерине 
коюлган. Апрель окуяларынан кийин банктар коюлган м³лкт³н жа¾ы 
менчик ээлери катары мамлекетке талап коюуга аракет кылган. 

 Мисал

КР Улуттук банкы латвиялык бизнесмен В.Белоконго тиешел³³ 
«Манас Банкында» уставдык капиталдын ¼лч¼м³н¼ жана КР Улут-
тук банкынын нормативдерин сактоого тиешел³³ маселелерде 
к¼пт¼г¼н эреже бузууларды аныктаган. Бул эреже бузуулардын 
себеби банкта мамлекеттештирил³³г¼ тийиш м³лк коюлган, ал 
эми кардарларга карата кылмыш иштери козголгон. Коюлган м³лк 
банктын кредиттик портфелинин 5 миллион долларын камсыз 
кылган. Банктар союзу КР £км¼т³н¼ бул проблемаларды чеч³³н³н 
т¼м¼нк³д¼й жолдорун сунуштаган: 1) кредиттерди бер³³д¼ к³р¼¼ 
катары банктарга мамлекеттештирилген обьекттерди кайта-
рып бер³³; 2) мамлекеттештирилген м³лк ³ч³н компенсация т¼л¼¼; 
3) мамлекеттештирилген обьекттерге эквивалентт³³ суммада 
мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу. Мамлекеттештирилген 
м³лк ³ч³н компенсация т¼л¼¼ же м³лкт³ банктарга бер³³ ж¼н³нд¼ 
суроого расмий адамдар баш тартуу менен жооп берген. Мындай 
жагдай банктын экономикалык к¼рс¼тк³чт¼р³н³н начарлашына 
жана банкроттук коркунучуна алып келди.

Ушундай эле жагдай «Ысык-К¼л Банк» жана «КыргызКредитБанк» 
менен болду.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык180

I I I  б ¼ л ³ м

КР Мамлекеттик м³лк министрлигинин Мамлекеттештирилген м³лкт³ 
башкаруу боюнча фондунун расмий позициясы: кредит боюнча кредит 
алган адамдар жооп бериши керек. Компенсациянын жоктугу мамлекет-
тештирилген м³лкт³ т³йш³кк¼ салган карыздардын мамлекетке ¼т³ш³ 
тууралуу маселени к¼т¼р¼т, анткени мамлекеттештир³³ процессинин ал-
кагында компенсация менчикти жоготуудан терс натыйжаны же¾илдетет 
жана мурдагы менчик ээсинин м³лк³ мамлекеттештир³³н³н натыйжасын-
да азайбагандыгын айгинелеп турат1.

«К³р¼¼ ж¼н³нд¼» 2005-жылдын 12-мартындагы ¹49 КР Мыйзамынын 
17-беренесинде т¼м¼нк³д¼й белгиленген: «Эгерде к³р¼¼ бер³³ч³н³н 
к³р¼¼н³н ж³й¼¼с³ болгон м³лкк¼ карата менчик укугу мыйзамда белги-
ленген негиздерде жана тартипте токтотулса, мамлекеттин же коомдун 
муктаждыктары ³ч³н алып коюунун (сатып алуунун), аны реквизиция же 
мамлекеттештир³³ чарасынын натыйжасында к³р¼¼ бер³³ч³г¼ башка 
м³лк же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тиешел³³ т³рд¼ 
орду толтурулуучу чара колдонулат. К³р¼¼ ордуна берилген м³лкк¼ да 
жайылтылат, болбосо к³р¼¼ кармоочу к³р¼¼ бер³³ч³г¼ тиешел³³ болчу 
суммалардын эсебинен ¼з таламдарын артыкчылыктуу канааттандыруу 
укугун алат».

Мурдагы менчик ээлерине компенсация т¼л¼¼ мамлекеттештирилген 
м³лкт³ к³р¼¼г¼ коюу келишиминен келип чыккан мамлекеттин жоопкер-
чилигин алып салат, анткени бул учурда т³йш³к мамлекеттештирилген 
м³лкт³н мурдагы менчик ээси алган компенсацияга жайылтылат. Тиешел³³ 
т³рд¼, мыйзамсыз мамлекеттештирилген учурда мамлекет мамлекеттеш-
тирилген м³лкт³ т³йш³кк¼ салган карыздар боюнча жооп берет2.

1 Компенсация менчик ээсинин м³лкт³к массасын сактап калуу каражатынын ро-
лун гана аткарбастан, ошондой эле бийлик ³ч³н кармап туруучу фактор да болуп 
саналат. Аны т¼л¼¼ зарылдыгы бийликти мамлекеттештир³³н³ ¼зг¼ч¼ учурларда 
гана колдонууга мажбур кылат (Бул тууралуу: Шайо А. Коомдук кызыкчылык жана 
м³лкт³ тартып алуу / Менчиктин жана ишкердиктин конституциялык-укуктук 
негиздери: ишке ашыруу проблемалары: Баяндамалардын жыйнагы. – М.: Укук 
жана жалпы саясат институту, 2010. – 46-47-б.

2 £.Бабанов премьер-министрдин милдетин аткаруучу болуп турган мезгилде 
КР Жогорку Ке¾ешинин жыйынында т¼м¼нк³л¼рд³ билдирди: «Кыргызстанда 
аукциондо сатып алынган мамлекеттештирилген обьекттер боюнча талаш-
тартыштар келип чыккан учурда ¼км¼т жооп бербейт». Анын айтуусу боюнча 
мамлекеттештирилген обьекттер боюнча ачык аукциондорго катышууну каа-
лаган бардык адамдарга эгерде алар обьекттерди сатып алгандан кийин ³ч³нч³ 
жактан доомат коюулар келип чыкса, анда алар ¼зд¼р³ чечишип алаары туу-
ралуу алдын ала эскертилет: «£км¼т келип чыккан талаш-тартыштарды чеч³³ 
боюнча жоопкерчиликти ¼з³н¼ албайт. Ушундай гана шартта биз жеке жана 
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М³лкт³ мажбурлап тартып алуу тартибинде (КР Убактылуу £км¼т³н³н 
2010-жылдын 19-июлундагы ¹103 Декрети менен бекитилген) белгилен-
ген ченемдерге карама-каршылык тууралуу, компенсациянын болбогонду-
гу ж¼н³нд¼ каалаган маселелерди токтотуу ³ч³н колдонуудагы мыйзамга 
2010-жылдын 19-июлундагы ¹103 Декреттин жобосу эсептелген, анда 
Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары ушул Декретке ка-
рама-каршы келбеген б¼л³г³нд¼ колдонулат деп айтылат. Бирок проблема 
ушуну менен алып салынган жок, анткени декреттердин, КР Убактылуу 
£км¼т³н³н ¼з³н³н да статусу ¼т¼ талаш-тартыш болчу жана ошондой 
бойдон калды.

Атайын мыйзам менен белгиленген Кыргыз Республикасынын че-
немдик укуктук актыларынын системасы декрет сыяктуу документти 
билбейт1. Ошондуктан декреттерди кабыл алуу жана алардын э¾ 
жогорку к³ч³н белгил¼¼ юридикалык жактан негизделген эмес. 
Мамлекет ¼к³лд¼р³ мыйзамдын статусун декрет катары тааныган-
дыгын бир гана кырдаал менен т³ш³нд³р³³г¼ болот: бийликтин 
легитимд³³л³г³ жалпысынан декреттерге негизденген. Буга шек 
саноо 2010-жылдагы саясий окуялардан тартып бардык мамлекет-
тик органдардын жана алардын чечимдеринин легитимд³³л³г³н 
талашып-тартышуу механизмин иштет³³н³ билдирет.

Бийлик ¼к³лд¼р³ декреттердин кабыл алынышын чукул шарттар 
жана аларга революция берген ¼зг¼ч¼ касиеттеги актыларды кабыл 
алуу укугу менен далилдеп жатышат. Бирок чараларды кабыл алуунун 

юридикалык жактарга аукционго катышууга уруксат беребиз. http://mirror24.24.
kg/parlament/110953-omurbek-babanov-v-sluchae-vozniknoveniya-sporov.html 
сайтынан окуса болот.

1 Кара: «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары ж¼н³нд¼» 
2009-жылдын 20-июлундагы ¹241 КР Мыйзамы. Мындай тыянак чыгаруу ме-
нен референдумда кабыл алынган «Кыргыз Республикасынын Конституциясын 
колдонууга киргиз³³ ж¼н³нд¼» 2010-жылдын 27-июнундагы КР Мыйзамын-
дагы ¼з³нч¼ декреттерди эске т³ш³р¼ кет³³н³ унутпаш керек. Бул Мыйзамда 
КР Убактылуу £км¼т³н³н тиешел³³ Декрети чыгарылган к³нд¼н тартып КР 
Конституциялык сотунун судьяларынын ыйгарым укуктарынын токтотулушу 
ырасталган жана Кыргыз Республикасынын ¼тк¼¼л мезгилдеги Президенти 
тууралуу Убактылуу £км¼тт³н Декрети бекитилген. Ошентип аталган Мыйзам 
менен укуктук акт катары декрет т³ш³н³г³ т³ш³н³к бер³³ч³ колдонулууга кир-
гизилди. Мында Мыйзамда декрет аныктамасы жок жана анын ченемдик укуктук 
актылар системасында орду белгиленген эмес. Декреттерди бекит³³ ж¼н³нд¼ 
ченемдерди Мыйзамга киргиз³³ жана бул маселени б³тк³л элдик добуш бер³³г¼ 
чыгаруу, тескерисинче, ушул т³рд¼г³ укуктук актыны мыйзамдаштыруу зарыл-
дыгын ырастайт.
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оперативд³³л³г³ мыйзамсыздыкка далил катары кызмат кылышы м³мк³н 
эмес1. Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча мамлекеттештир³³ – 
бул мамлекеттик-бийликтик акт. Демек, ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
бийлик органынан башка эч кимдин мамлекеттештир³³г¼ укугу жок.

Мамлекеттештир³³ актысы ал мыйзамдуу болгон шартта гана м³мк³н, 
башкача айтканда анын мамлекеттештир³³ актысы учурунда колдонуудагы 
мыйзамдын конкретт³³ ченемине ылайык келген шартында болот. Биздин 
учурда бул КР ГКсынын 288-беренеси, ага ылайык КР Конституциясы-
на ылайык мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ мыйзам кабыл алуудан 
тышкары мамлекеттештир³³н³н башка жолдору жок. Бул берененин маз-
мунунан ар бир конкретт³³ м³лкт³ мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ атайын 
мыйзам кабыл алынышы керек деп т³ш³нс¼ болот. Ошентип, КР Жогорку 
Ке¾еши гана мамлекеттештире алат, ага мыйзам кабыл алуу укугу берилген.

Мыйзамдуу т³рд¼ ж³рг³з³лг¼н мамлекеттештир³³г¼ каршы чыгуу 
м³мк³н эмес. Бирок ар кандай революциялык укук жаратуу укуктук мей-
киндиктин алкагынан сырткары турат. Мыйзамга ылайык келбеген мам-
лекеттештир³³ актысы зомбулук жана ээн баштык актысы болуп саналат 
жана менчик ээлерине зыян келтирет. Мында Кыргыз Республикасынын 
мыйзамы мамлекеттик бийлик органдарынын же алардын кызмат адам-
дарынын мыйзамсыз иш-аракеттери менен келтирилген зыяндын ордун 
мамлекеттин толтурушуна кепилдик берет.

Кыргызстанда болуп ¼тк¼н процесстер формасы боюнча да, ма¾ызы 
боюнча да «мамлекеттештир³³» деген т³ш³н³кк¼ ылайык келбейт. Тан-
далып алынган каражат бул учурда оптималдуу болуп саналбайт. £з³н³н 
негизги м³н¼зд¼м¼л¼р³ боюнча 2010-жылдагы мамлекеттештир³³ м³лкт³ 
конфискациялоо критерийлерине туура келет. Бирок атын ¼зг¼рт³п кыр-
даалды о¾доо бул этапта м³мк³н эмес. М³лкт³н юридикалык менчик ээси 
алмашты: мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ декреттердин негизинде менчик 
мамлекетке ¼тт³. Мамлекеттештир³³н³н жыйынтыктарын жокко чыгарып, 
мурдагы менчик ээлерине коюлуп жаткан кылмыштарга карата кылмыш 
иштерин козгоп, андан кийин – соттун чечиминин негизинде м³лкт³ кон-
фискациялоо керек. Бул ар бир менчик ээси жана м³лкт³н т³р³ боюнча 
майда-ч³йд¼с³н¼ чейин териштир³³н³ талап кылат.

1 Менчик укугуна кепилдиктерге карата конституциялык т³з³мд¼рд³ жадагалса 
бир эле жолу бузуу бул экинчи ирет кайталанбастыгына ишенич бербейт. Мам-
лекеттин менчикти тартып алуусу ³ч³н мамлекеттештир³³ адаттагы практика 
болуп калбайбы? КР ¼тк¼¼л мезгилдеги Президенти Р.Отунбаева КР Жогорку 
Ке¾ешинде ¼з³н³н коштошуу с¼з³нд¼ бардык революциянын жаман жагы бар. 
£лк¼д¼ зомбулук к¼рс¼т³³ аркылуу кулатуудан башка бийликти алмаштыруу 
ыкмасын билбеген муун ¼с³п келе жаткандыгын белгилеп кетти.
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Мамлекеттештирилгенден кийинки чаралар: 
катачылыктардын ³ст³ н¼н ишт¼¼

Мамлекеттештир³³ процессинде мындай сандагы эреже бузуулар 
билинбей калышы м³мк³н эмес. Мамлекеттештирилген обьекттердин 
тиз меси боюнча чечимдерди кабыл алуунун кулуардуулугу, ж³рг³з³лг¼н 
процесстин шашылыштыгы эксперттик коомчулукта к¼пт¼г¼н сын-
пикирлерди жаратты1. КР Мамлекеттик м³лк министрлигинин Мамле-
кеттештирилген м³лкт³ башкаруу боюнча фондунун маалыматы боюнча 
2010-жылдын августунан тартып 2012-жылдын февралына чейин мам-
лекеттештир³³ маселелери боюнча, анын ичинде мамлекеттештирилген 
м³лкк¼ менчик укугун таануу ж¼н³нд¼ жана КР Убактылуу £км¼т³н³н 
мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ декреттерине каршы чыгуу тууралуу 61 сот-
тук териштир³³ болгон2. Басма с¼зг¼ бузулган укуктарын коргоо ³ч³н эл 
аралык сотторго кайрылуу ниети тууралуу мурдагы менчик ээлеринин 
билдир³³л¼р³ чыгууда.

Мамлекеттештир³³ процессине коомдук к¼¾³лд³н бурулушуна кети-
рилген каталарды бир аз жоюучу, укуктук ж¼нг¼ салуунун кемчиликтерин 
бир аз толуктоочу чараларды к¼р³³г¼ бийлик т³ртк³ берди. Азыркы учурда 
республикада мамлекеттештир³³ боюнча ченемдик-укуктук базаны т³з³³ 
процесси активд³³ ж³р³³д¼.

2010-жылдын 27-июнундагы референдумда кабыл 
алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы

Кыргызстанда ар бир революция жа¾ы Конституциянын долбоорун 
иштеп чыгуу менен аяктайт. 2010-жылдагы окуялардан кийин кабыл алын-
ган КР Конституциясында мамлекеттештир³³ маселесине ¼зг¼ч¼ к¼¾³л бу-
рулган. «Мамлекеттештир³³» деген термин конституциялык рангга коюлду. 
Бул болуп жаткан процесстердин маанил³³л³г³ ж¼н³нд¼ айтып турат.

Алсак, КР Конституциясынын 12-беренесинин 3-пунктунда т¼м¼нк³д¼й 
каралган: «Жарандардын жана юридикалык жактардын менчигинде тур-
ган м³лкт³ мамлекеттин менчигине ¼тк¼р³³ (улутташтыруу) ал м³лкт³н 

1  Кара, мисалы: Сайназарова П., Саадуев М. Кыргызстанда мамлекеттештир³³ 
укук институту жана саясат каражаты катары. http://www.k-a.kg/uploads/
Nationalization_as_Legal_Institute_and_Political_Tool_inKG.pdf сайтынан окуса 
болот; Абдыкеримов Р. Кыргыз Республикасынын мамлекеттештирилген обьек-
ттерин сатуунун проблемалуу аспекттери. http://www.freemarket.kg/publications/
nationalization-fails сайтынан окуса болот.

2  http://www.fni.kg/view_news.php?id=65 сайтынан окуса болот.
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жана башка чыгымдардын наркынын ордун толтуруу менен мыйзамдын 
негизинде ж³рг³з³л¼т».

Ошентип КР Конституциясы мамлекеттештир³³н³н т¼м¼нк³д¼й юри-
дикалык маанил³³ м³н¼зд¼м¼л¼р³н бекитет:

1) мамлекеттештир³³ – м³лкт³ жеке жана юридикалык жак-
тардан мажбурлап тартып алуунун натыйжасында мамле-
кетте м³лкк¼ менчик укугунун келип чыгышынын негизи 
(КР Конституциясы ушундай тартып алуунун максаты катары мам-
лекеттик же коомдук керект¼¼л¼рд³ белгилеген эмес, мамлекет-
тештирилген м³лкк¼ мамлекеттин монополиясы да каралган эмес. 
Тиешел³³ т³рд¼, мамлекеттештирилген м³лк аны сатуудан пайда 
алуу максатында дароо эле менчиктештирилген учурлар толук бо-
лушу ыктымал)1;

2) мамлекеттештир³³н³н негизи болуп мыйзам саналат (Бул 
берененин мазмуну боюнча КР ГКсында каралгандай м³лкт³н ар 
бир т³р³ боюнча ¼з³нч¼ мыйзам кабыл алуунун кереги жок. Бул 
толугу менен туура, анткени мыйзам жалпы милдетт³³ м³н¼зг¼ ээ. 
Конституциялык ченем мамлекеттештир³³ жол-жобосун белгиле-
ген мыйзамды кабыл алууга жол берет, анын негизинде конкретт³³ 
м³лкк¼ жана анын менчик ээсине карата аткаруу бийлик органда-
рынын жеке актылары кабыл алынышы м³мк³н);

3) мамлекеттештир³³ мурдагы менчик ээсине зыяндын ордун 
толтуруу менен коштолот (КР Конституциясы компенсация ал-
дын ала жана шайкеш болушу керектигин к¼рс¼тп¼йт. Бул баяндоо 
м³лкт³н наркынын ордун толтурууну «зыянга» киргизгендиги ³ч³н 

1 КР £км¼т³н³н мамлекеттештирилген м³лкт³ тоорукка коюу ж¼н³нд¼ чечими 
т¼ м¼нк³л¼р ж¼н³нд¼ айтып турат, биринчиден, мамлекеттин ушул м³лкк¼ ¼т¼ 
зарылдыгынын жоктугу ж¼н³нд¼, экинчиден, анын «аны сатуудан максимум 
пайда» алууга кызыкчылыгынын жоктугу ж¼н³нд¼. Тоорукта жакшы баа бер³³н³ 
сунуш кылууга даяр болгон «уулуу активдерди» каалоочулар аз эле болду. Аук-
ционго коюлган 11 обьекттин ичинен беш¼¼ гана сатылган. 6 обьект боюнча 
аукциондор болгон жок деп таанылган. КР Мамлекеттик м³лк министрлигинин 
божомолуна ылайык 23 обьектти саткандыгы ³ч³н мамлекет 2011-жылдын 
аягында 5,2 млрд. сом алышы керек. Чындыгында 2011-жылы мамлекеттешти-
рилген обьекттерди менчиктештир³³д¼н т³шк¼н жалпы сумма Мамлекеттик 
м³лкт³ башкаруу боюнча фонддун Б³тк³л иш мезгил бою жасалган иш тууралуу 
отчетуна ылайык 212 971 497 сомду т³зг¼н, анын ичинен сумманын бир б¼л³г³ 
кредитордук карызды т¼л¼¼г¼ кеткен. Мамлекеттештирилген обьекттерди баш-
каруунун, пайдалануунун жана менчиктештир³³н³н эсебинен т³шк¼н киреше-
лердин жалпы суммасы 1 617 203 839 сомду т³зд³. http://www.fni.kg/view_news.
php?id=65 сайтынан окуса болот.
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анча жакшы болбой турат, демек мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ ак-
тыны чыгаруу менен зыяндын ортосундагы себепт³³ байланышты 
далилд¼¼ керек. Мамлекеттештирилген м³лкт³н мурдагы менчик 
ээлерине м³лкт³н наркынын ордун бирдей толтурууга укук жана 
анын ³ст³н¼ башка келтирилген зыяндын ордун толтурууну талап 
кылуу укугун бер³³ керек экендиги ачык эле к¼р³н³п турат1).

Ошону менен катар КР Конституциясында белгиленген эрежелер 
ал к³ч³н¼ киргенге чейин кабыл алынган мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ 
ак тыларга карата колдонулушу м³мк³н эмес, анткени бул б¼л³кт¼ анын 
ченемдеринин ретроспективд³³ таасири жок. Мамлекеттештир³³н³н 
конституциялык-укуктук модели мамлекет аны т³з³³д¼ ¼тк¼н процесстен 
алын ган сабактарды эсепке алуу б¼л³г³нд¼ кызыктуу. КР Конституциясы 
мамлекеттештир³³ процессинин мыйзамдуулугуна талаптарды колдон 
келишинче т¼м¼нд¼тт³ жана компенсация ж¼н³нд¼ талаш-тартыштардын 
чыгып кетишин азайтты.

«Кыргыз Республикасында мамлекеттештирилген 
обьекттер ж¼н³нд¼» мыйзам долбоору

«Кыргыз Республикасында мамлекеттештирилген обьекттер ж¼н³нд¼» 
мыйзамдын долбоору менчиктештир³³ аркылуу мамлекеттештирилген 
менчиктин мамилелерин ¼зг¼рт³п т³з³³н³н уюштуруу жана укуктук не-
гиздерин бекемд¼¼ максатында КР Жогорку Ке¾ешинин депутаттарынын 
мыйзам чыгаруу демилгесин к¼т¼р³³ тартибинде иштелип чыккан.

Иштеп чыгуучулардын ¼зд¼р³ мыйзам долбоорунун маалымкат-не-
гиздемесинде аны иштеп чыгууга муктаждыкты т³ш³нд³рг¼нд¼р³ абдан 
м³н¼зд³³: мамлекеттештир³³ маселесине укуктук база бер³³ зарылдыгы; 
мамлекеттештир³³ жана бюджетти толтуруу маселелерин колдон кели-
шинче тезирээк чеч³³; талаш-тартыштардын келип чыгышын болтурбоо. 
Бул мамлекет мамлекеттештир³³д¼ кетирген каталарынын олуттуулугун 
т³ш³н³п, аларды жоюуга аракет кылып жаткандыгы ж¼н³нд¼ айгинелеп 
турат. Бирок чечимдерди кабыл алуунун шашылыштыгы бул документ-
терди мамлекеттин белгиленген бир укуктук жана репутациялык тобо-
келдиктерден камсыздандырылгандык предметине тере¾ иштеп чыгууга 
м³мк³нд³к бербейт.

Каралып жаткан мыйзам долбоорунда эки новелла ¼з³н¼ к¼¾³л бур-
дурат: КР Убактылуу £км¼т³н³н декреттеринин статусу жана мамле-

1 Бул ж¼н³нд¼ кененирээк: Белов В. А. Россиянын жарандык укугунда мамлекет-
тештир³³: тарыхы жана азыркы учур // Мыйзам, 1999 –ж.., ¹ 2, 3.
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кеттештир³³н³ жыйынтыктарына м³лкт³н менчик ээлеринин даттануу-
суна тыюу салынгандык.

Мыйзам долбоору КР Убактылуу £км¼т³н³н т³рд³³ менчиктеги обьект-
терди мамлекеттештир³³г¼ тиешел³³ болгон декреттерине, токтомдоруна 
жана башка ченемдик актыларына кол коюлган к³нд¼н тартып аларды 
Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары катары таанууну 
карайт. Жогоруда айтылып кеткендей, колдонуудагы мыйзам декреттерди 
мыйзам катары карабайт, алардын ченемдик-укуктук к³ч³н тааныбайт. 
Депутаттар декреттерди жалпы милдетт³³ м³н¼зд¼г³ документтер катары 
мыйзамдаштыруу аракетин к¼рд³.

Декреттерди легалдаштыруу формасы кызыкчылык жаратат. Мыйзам 
долбоору ушундайлардын системасын белгиленген «Кыргыз Республика-
сынын ченемдик укуктук актылары ж¼н³нд¼» 2009-жылдын 20-июлундагы 
¹241 Кыргыз Республикасынын колдонуудагы Мыйзамына ¼зг¼рт³³л¼рд³ 
киргизбейт, тизмеге ылайык мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ декреттерди 
ченемдик укуктук актылар катары «таанууну» сунуш кылат. Ошентип мый-
зам долбоору менен КР Убактылуу £км¼т³н³н мамлекеттештир³³ ж¼н³нд¼ 
актыларынын ченемд³³л³г³н³н укуктук презумпциясы белгилен³³д¼, бул 
презумпция т¼г³нг¼ чыгарылгыс.

£з³н¼ к¼¾³л бурдурган кийинки нерсе – бул декреттердин ченем-
д³³ л³г³н³н презумпциясына ретроактивд³³ к³ч бер³³. КР Конституция-
сынын 6-беренеси жа¾ы милдеттерди же оордотуучу жоопкерчиликти 
белгил¼¼ч³ ченемдик укуктук акт ¼тк¼н мезгилге карата колдонулбай 
тургандыгын белгилейт.

Мамлекеттештирилген обьекттерди мурдагы ээлерине кайтарып бе-
р³³н³н ар кандай аракеттерине жол берб¼¼ ³ч³н мыйзам долбоорунда сот 
органдарына м³лкт³ мамлекеттештир³³г¼ тиешел³³ декреттерди кайра-
дан карап чыгуу, жокко чыгаруу жана даттануу боюнча доолорду карабоо 
сунуш кылынган. Бул б¼л³кт¼ мыйзам долбоору КР Конституциясынын 
адамдын жана жарандын укуктары менен эркиндиктерин жокко чыгаруучу 
же кемсинт³³ч³ мыйзамдар кабыл алынбашы керек деген талабын к¼¾³лг¼ 
албай жатат, анткени факт ж³з³нд¼ менчик ээлерин соттук коргонууга 
укугунан ажыратып жатат. Бул жобо КР Конституциясынын 20-беренесине 
т³зд¼н-т³з карама-каршы келет, ал бул укукту ар кандай чект¼¼г¼ тыюу 
салууну белгилейт. Ошентип мурдагы Президент К.Бакиевге тиешеси бар, 
мамлекеттик контролго алынган м³лк боюнча саясий ж³й¼¼л¼р адам укук-
тарынан жана эркиндиктеринен салмактуураак болуп калды.

Бул кыйла одиоздуу жоболорго болгон сын-пикирлердин натыйжа-
сында мыйзам долбоору КР Жогорку Ке¾еши тарабынан кабыл алынган 
жок. Мамлекеттештирилген м³лкт³н бир б¼л³г³н менчиктештир³³г¼ 
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тие шеси бар анын калган жоболору Мамлекеттештирилген обьекттерди 
натыйжалуу башкаруу жана теск¼¼ боюнча программага киргизилген1.

Сот системасын реформалоо

Мамлекеттештир³³ процессинде ушундай эреже бузуулар болгондо 
менчик ээлеринде анын жыйынтыктарын сотто талашып-тартышууга 
каалоосу с¼зс³з т³рд¼ келип чыгат. Бирок 2010-жылдагы революциядан 
кийин соттор ¼зд¼р³ бурчка такалып калышты, натыйжада менчик ээлери 
¼зд¼р³н³н укуктарын коргоо боюнча ички мамлекеттик жол-жоболорду 
колдонуу м³мк³нч³л³г³н¼н ажыраган.

КР Мамлекеттик м³лк министрлигинин Мамлекеттик м³лк фондунун 
маалыматы боюнча 2012-жылдын 11-июнуна карата соттордо мамлекет-
тештирилген обьекттер боюнча 37 иш турат2. Мындай доолордун бир 
б¼л³г³ боюнча талаш-тартыш м³лкт³ мурдагы менчик ээлеринин сатып 
алуу тартибин бузгандыгына карата кылмыш иштеринин ¼нд³р³ш³н¼ 
байланыштуу талаш-тартыштарды кароо токтотула турган. Доо арыздар-
дын башка бир б¼л³г³ (к¼пч³л³г³) талаш-тартыш декреттердин КР Кон-
ституциясына ылайык кел³³с³ ж¼н³нд¼ маселесинде айкын эместиктер 
аныкталгандыктан кароосуз калтырылган.

2010-жылдын апрелинде Кыргызстанда Конституциялык сотту жоюу 
КР Убактылуу £км¼т³н³н декреттеринин конституциялыгы тууралуу ма-
селени коюуга м³мк³нд³к берген жок3. Азыркы учурда республикада КР 
Жогорку сотунун Конституциялык палатасын т³з³³ процесси ж³р³³д¼. 
Конституциялык палатанын судьяларынын кызмат ордуна конкурсту 
¼тк¼р³³н³н ¼т¼ эле чы¾алуусу ал жакында б³тп¼й тургандыгын билдирип 
турат. Бул орган мамлекеттештир³³ процессине калыс жана к¼з каранды-
сыз укуктук баа бере ала тургандыгы да шек жаратууда. Конституциялык 

1 КР Жогорку Ке¾ешинин 2011-жылдын 8-июлундагы ¹ 941-V токтому менен 
бекитилген. Менчик ээлеринин ¼з укуктарын ишке ашыруу тартиби мыйзам 
менен аныктала тургандыгы (КР Конституциясынын 12-бер.) ж¼н³нд¼ конститу-
циялык ченемдердин призмасы аркылуу бул фактка талдоо ж³рг³з³п, бул учурда 
мыйзам чыгарууну ж¼нг¼ салуу предмети болуп саналган маселелер мыйзамда 
эмес, токтомдо каралгандыгын белгилей кетебиз.

2 http://www.tazabek.kg/news:317091 сайтынан окуса болот.
3 КР Убактылуу £км¼т³н³н 2010-жылдын 12-апрелиндеги ¹2 декрети менен 

КР Конституциялык соту КР Конституциясын коргоо боюнча ага ж³кт¼лг¼н 
функцияларды факт ж³з³нд¼ аткара албагандыгы жана бир адамдын бийлигин 
бекемд¼¼г¼ к¼м¼кт¼ш³³ч³ органга айлангандыгы, бул жыйынтыгында 2010-жыл-
дын апрелиндеги окуяларга алып келгендиги белгиленген. Кырдаалды туруксуз-
даштыруу ³ч³н КР Конституциялык сотун пайдалануу аракеттерин болтурбоо 
максатында ал жоюлган.
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палата стратегия тандап алышы ыктымал, ага ылайык мамлекеттештир³³н³ 
ж³рг³з³³ зарылдыгы саясий ой-пикирлерге гана жараша болот жана ушул 
маселе боюнча конституциялык контролдоодон баш тартат.

Конституциялык палатанын компетенциясына ченемдик укуктук 
актылар КР Конституциясына карама-каршы келген учурда аларды 
конституциялык эмес деп таануу ж¼н³нд¼ иштерди кароо кирет1. Бул 
талаш-тартыштын ведомстволуулугу тууралуу маселени чеч³³ ³ч³н Кон-
ституциялык палата алгач КР Убактылуу £км¼т³н³н декреттери ченемдик 
укуктук акты болуп саналаарына макул болууга тийиш.

Сот корпусун люстрациялоо сот системасын ушунчалык ачып, судья-
нын статусун ушунчалык кемсинтип салгандыктан, б³г³нк³ к³нд¼ соттун 
чечимдеринин адилетт³³л³г³н¼ к¼п киши ишене бербейт. Судьяларга 
зор администрациялык кысым к¼рс¼т³л³³д¼. Мисалга алсак, басма с¼зд¼ 
райондук сот мамлекеттештирилген м³лкт³ мурдагы менчик ээлерине 
бергендиги тууралуу маалымат чыкканда, «Ак ³йд³н» кээ бир аткаминер-
леринин сот ¼з чечимин жыйында мамлекеттин ¼к³лд¼р³ жок мезгилде 
чыгарууга укугу жок болчу деген ачуулуу комментарийлери туш-туштан 
жааган. Республиканын «MegaCom» ири уюлдук операторунун акцияла-
рына менчик укугу ж¼н³нд¼ талаш-тартыш боюнча соттун чечимине 
¼лк¼н³н жогорку даражалуу адамдары ага басма с¼зд¼ адилетсиз катары 
комментарий бер³³ менен катуу реакция кылышты, ал оператордун 49% 
акциясы мамлекеттештирилген.

Судьялардын КР Президентинин Аппаратына жана КР Жогорку 
Ке¾ешине к¼з карандылыгы, айрыкча соттук корпусту алмаштыруу боюнча 
кампания мезгилинде, чечимдерди кабыл алуу процессине аткаминерлер 
тараптан кысым к¼рс¼т³³, соттун кадыр-баркынын жана ага калктын 
ишениминин начарлашы – бул себептер сотко мамлекеттештирилген 
м³лкт³н тагдыры ж¼н³нд¼ маселенин чечилишине жоопкерчиликти ¼з³н¼ 
алууга м³мк³нч³л³к бербейт. Соттун ар кандай о¾ чечими прецедент боло 
алат жана мамлекеттештир³³ процессин жана анын жыйынтыктарын 
мыйзамдаштыруу боюнча иш-чаралардын курулган пирамидасын бузууга 
ж¼нд¼мд³³.

Мамлекеттештир³³д¼н кийинки чараларга талдоо ж³рг³з³³ алар мам-
лекеттештир³³д¼ бийлик кетирген каталарды т³ш³н³³ жана мамлекет-
тештир³³н³н жыйынтыктарын жокко чыгарбай туруп, аларды жоюуну 
каалоо менен болгондугун айгинелеп турат. Ошондуктан мамлекет тара-
бынан кабыл алынуучу ар кандай чаралар каалаган каражат жакшы болгон 

1 КР Конституциясынын 97-бер., «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 
Конституциялык палатасы ж¼н³нд¼» 2011-жылдын 13-июнундагы ¹37 КР кон-
ституциялык Мыйзамынын 18-бер. кара.



2011-жыл ³ч³н Кыргыз Республикасында адам укуктары боюнча ар жылдык 189

Н. Ал¸нкина

аргасыз кармашта тараптардын биринин реакциясын эске салат. Келечекте 
¼лк¼н³н жана б³т³нд¼й укуктук системанын бедели ³ч³н буга анча маа-
нил³³ эмес жана б³л³нд³р³³ч³ саясий упай топтолбосо да, натыйжалар 
коомчулукка чо¾ жетишкендик катары айтылат.

Мунун натыйжасы болуп кризистин андан ары к³ч¼ш³ болду. Эреже 
бузуулар мультипликативд³³ натыйжага ээ: укук системасы бузулат, укук-
туу эмес чечимдердин администрациялык ресурсунун жардамы менен 
«басып сындыруу» прецеденти т³з³л¼т, менчикти кайрадан б¼л³шт³р³³ 
болот, ¼лк¼н³н инвестициялык беделине шек келет. Республикада 
мамлекеттештир³³н³н жыйынтыктарына жоопкерчиликти ¼з³н¼ алууга 
ж¼нд¼мд³³ бир да мамлекеттик орган жок: соттор иштебей жатышат, КР 
Мамлекеттик м³лк министрлигинин Мамлекеттештирилген м³лкт³ баш-
каруу боюнча фонду ¼з³ кайрадан уюштурулганга чейин КР Убактылуу 
£км¼т³н¼ макул болуп турган, ал £км¼т болсо азыр жок, КР Башкы про-
куратурасы унчукпайт. Менчик ээлери президенттик шайлоолордун жы-
йынтыктарын толкундануу менен к³т³шк¼н, алар келип чыккан кырдаалда 
кыйын маселени Президент гана кескин т³рд¼ чечээрине ишенген. Бул 
абдан к¼рс¼тм¼л³³ тенденция: талаш-тартыштарды чеч³³ боюнча адатта-
гы механизмдер иштебеген ¼лк¼д¼ бардык маселелер ¼лк¼н³н жогорку 
даражалуу кызмат адамына – Президентке даректелет.

Мурдагыдай эле абдан маанил³³ маселелер чечилбеген бойдон калууда. 
Мамлекет канчага чейин эксперттик коомчулуктун, жарандык коомдун 
¼к³лд¼р³н³н жана менчик ээлеринин ой-пикирин к¼¾³лг¼ албай келет? 
Бул учурда мамлекет ³ч³н кандай коркунучтар бар? Менчик ээлеринин 
укуктарын коргоо механизмдери барбы?

Мыйзамсыз мамлекеттештир³³н³н  
укуктук натыйжалары

Мыйзамсыз мамлекеттештир³³ мамлекеттин жана мамлекеттешти-
рилген активдерди алуучу жа¾ы менчик ээлеринин абалын жетишээрлик 
аялуу кылып койду, анткени мыйзамсыз каражаттар менен тартып алынган 
м³лкт³ кайра сатуу анын статусун мыйзамдаштырбайт. Теория жактан бул 
б³т³мд¼рд³ андан ары талашып-тартышуу жана тартып алынган м³лкт³ 
кайтарып бер³³ боюнча талап коюу ³ч³н м³мк³нд³к берет.1

1 Ата мекендик мыйзам м³лкт³ чоочун мыйзамсыз ээлеп алуудан кайтарып алуу 
ж¼н³нд¼ талаш-тартыштар ³ч³н доонун эскиришинин 3 жылдык м¼¼н¼т³н 
белгил¼¼ менен бул учурда да мурдагы менчик ээлерин ¼т¼ урматтабагандыкты 
к¼рс¼т³п турат. 2009-жылга чейин бул категориядагы талаптарга доонун эскир³³ 
м¼¼н¼т³ жайылтылган эмес.
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Чыгыш Европа ¼лк¼л¼р³н³н жана Прибалтиканын тажрыйбалары 
к¼рс¼т³п тургандай, мамлекеттештирилген м³лкт³ кайтарып бер³³ ж¼-
н³нд¼ доо талаптар он жыл ¼тк¼нд¼н кийин да коюлушу м³мк³н1. Бул 
жерде мурдагы менчик ээлерине (алардын туугандарына) компенсация 
т¼л¼п бер³³ ж¼н³нд¼ маселе турат, анткени м³лкт³ бара-бара буюмдата 
кайтарып бер³³, эреже катары, кыйынчылык туудурат. Бул милдет адам 
укуктарынын сакталышына кепилдик бер³³ч³ тарап катары мамлекетке 
ж³кт¼лг¼н. Ошондуктан мамлекеттештирилген м³лкт³ тез арада менчик-
тештир³³ тобокелдиктерди жа¾ы менчик ээлерине которот деген пикир 
жа¾ылыш. Адам укуктарын коргоо позициясынан мамлекет милдетт³³ 
субьект бойдон калууда.

Мыйзамсыз мамлекеттештир³³н³н жыйынтыктарын кайсы органда 
талашып-тартышууга боло тургандыгы тууралуу маселе гана чечилбеген 
бойдон калууда. Мурдагы менчик ээлери ¼зд¼р³н³н укуктарын коргоо 
боюнча ички мамлекеттик жол-жоболорго ³м³тт¼р³н ³з³шк¼н. Менчик 
ээлеринин кызыкчылыктарын коргоого жардам бер³³ч³ башка укуктук ин-
ституциялар барбы? Бузулган укуктарды коргоо ³ч³н эл аралык де¾гээлде 
сот органдарына же эл аралык уюмдарга кайрылса болот.

Мисалга алсак, Адам укуктары боюнча Европа соту тарабынан мам-
лекеттештир³³ ж¼н³нд¼ талаш-тартыштар боюнча тажрыйба иштелип 
чыккан. Ага талдоо ж³рг³з³³ мамлекеттештир³³н³н жалпы шарттары, 
коомдук кызыкчылык критерийлери бул Сот тарабынан ¼т¼ сейрек 
каралаарын к¼рс¼тт³, ал менчикке карата популярдуу эмес чараларды 
к¼р³³ боюнча мамлекеттин кароо м³мк³нч³л³г³ ке¾ири экенин тааныйт. 
К¼п учурда талаш-тартыштар компенсациянын ¼лч¼м³н¼ тиешел³³ бо-
лот. Биздин учурда мамлекет тарабынан компенсация т¼л¼¼ ж¼н³нд¼ 
шарты такыр эле аткарылган эмес, бул коомдук кызыкчылыктар менен 
конкретт³³ менчик ээлеринин укуктарынын ортосундагы те¾ салмакты 
бузду. Мамлекеттештир³³н³н терс натыйжаларынын бардык ж³г³ бир 
тарапка – мурдагы менчик ээлерине ж³кт¼лг¼н. Мындан тышкары, алар 
соттордо мыйзамсыз чечимдерди талашып-тартышуу м³мк³нч³л³г³н¼н 
ажыратылган, бул сот адилетт³³л³г³н¼ жет³³ укугун бузуу болуп саналат.

Бирок Адам укуктары боюнча Европа соту бул учурда талаш-тартышты 
кароо боюнча адекваттуу орган болуп саналбайт, анткени Кыргыз Респуб-
ликасы Адам укуктарын жана негизги эркиндиктерди коргоо боюнча 

1 Мамлекеттештирилген м³лкк¼ менчик укугун калыбына келтир³³ процесси Лит-
вада, Румынияда ж³рг³з³лг¼н. 1997-жылы Россия менен Франциянын ортосунда 
1917-жылга чейин чыгарылган жана 1917-жылдагы революциядан кийин мам-
лекеттештирилген акциялардын жана облигациялардын ээлерине компенсация 
т¼л¼п бер³³ ж¼н³нд¼ макулдашууга кол коюлган.
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Европа конвенциясынын катышуучуларынын катарына кирбейт. Европа 
соту каалаган жеке адамдан, адамдардын тобунан же уюмдардан даттануу-
ларды алат, алар Конвенцияда же анын Протоколунда таанылган алардын 
укуктарын Конвенцияга катышуучу-мамлекеттердин бири бузгандыгынын 
курмандыгын болгондугун белгилейт (Конвенциянын 34-бер.).

Башка эл аралык каражат болуп БУУнун Комитетине коргонууга укук-
тан жана адилетсиз соттук териштир³³г¼ каршы чыгуу укугунан ажыра-
тууга даттануу же БУУнун аталган укуктарды бузуу маселелери боюнча 
органдарына альтернативд³³ отчетторду бер³³ саналат. Дипломатиялык 
каналдар да ачык бойдон калууда, эгерде маселе чет ¼лк¼л³к инвести-
цияларды коргоого тиешел³³ болсо, аларды колдонуу натыйжалуу болушу 
м³мк³н. Бул учурда инвестицияларды коргоо тууралуу маселе мамлекет-
тердин эл аралык милдеттенмелерди сакташына ¼т¼т1.

Чет ¼лк¼л³к инвесторлор ³ч³н укуктарды коргоо каражаты болуп 
эл аралык арбитраж саналат2. «Кыргыз Республикасында чет ¼лк¼л³к 
инвестициялар ж¼н³нд¼» 2003-жылдын 27-мартындагы ¹66 КР Мый-
замы мамлекет менен талаш-тартыш боюнча чет ¼лк¼л³к инвестордун 
талаш-тартышты чеч³³ ³ч³н Инвестициялык талаш-тартыштарды чеч³³ 
боюнча эл аралык борборго же эл аралык соода укугу боюнча БУУнун 
Комиссиясынын арбитраждык эрежелерине ылайык т³з³лг¼н арбитражга 
же Эл аралык убактылуу арбитраждык трибуналга (коммерциялык сот) 
кайрылууга укугун белгилейт. Бир эле убакта талаш-тартыштарды эл ара-
лык арбитражга ¼тк¼р³п бергенге чейин бардык ички администрациялык 
же соттук жол-жоболорду алдын ала колдонууну талап кылуу укугунан 
Кыргыз Республикасынын баш тартуусу мыйзам менен бекитилген. Кыр-
гыз Республикасы БУУнун Чет ¼лк¼л³к арбитраждык чечимдерди таануу 

1 Атап айтканда, латвиялык ишкер В.Белоконго таандык болгон «Манас Банкта» 
консервациялоо режимин киргиз³³ менен байланышкан Латвиянын ТИМинин 
нотасы тууралуу белгил³³. £тк¼¼л мезгилдеги Президент Р.Отунбаева Европар-
ламенттин депутаты И.Вайдеренин менчик ээси чет ¼лк¼л³к инвестор болуп 
саналган бир катар обьекттерди мамлекеттештир³³г¼ карата нааразылыгын 
угууга жана ушул маселе боюнча Латвиянын суроолоруна жана доосуна жооп 
болбошуна кечирим суроого аргасыз болгон.

2 Б³г³нк³ к³нд¼ Калыс сотунун туруктуу палатасында (Гаага) Кыргыз Республи-
касына каршы «Манас Банктын» иши каралууда. Мурда белгиленип кеткендей, 
банктын ¼з³ мамлекеттештирилген эмес, бирок банктын кардарларынын 
м³лкт¼р³н мамлекеттештир³³ процесси анын ишинин туруктуулугуна т³зд¼н-
т³з таасир эткен. Андан тышкары, КР Финансы министрлигинин маалыматы 
боюнча КР £км¼т³н¼ мамлекеттештирилген «АзияУниверсалБанк» ААКсынын 
акционерлеринин биринин мыйзамсыз мамлекеттештир³³ боюнча эл аралык 
арбитражга доо бер³³ ниети тууралуу расмий т³рд¼ маалымат берилген.
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жана аларды аткаруу ж¼н³нд¼ конвенциясынын (1958-ж.) катышуучусу 
болгондуктан, бул каражат мурдагы менчик ээлеринин м³лкт³к укуктарын 
калыбына келтир³³ ³ч³н ишендирээрлик далил болушу м³мк³н.

Ата мекендик мыйзам бул жобону чет ¼лк¼л³к инвесторлорго гана 
колдонууга м³мк³нд³к бергендигин, ошондой эле жол-жобонун татаалды-
гын жана кымбаттыгын эске алып, укукту калыбына келтир³³н³н мындай 
ыкмасы жалпыга жайылтылбашы ыктымал жана чынында аны ири инвес-
торлор ири мамлекеттештирилген обьекттерге карата колдонот. Бирок 
бул учурда прецедент маанил³³, ал мамлекеттештир³³ процессинде эреже 
бузууларды таануу ж¼н³нд¼ чечим болушу м³мк³н.

Ошентип биз улуттук де¾гээлде менчик укугун коргоо боюнча на-
тыйжалуу механизмдердин жоктугун белгил¼¼г¼ аргасызбыз. Эгерде 
биз башында менчик ээлеринин ¼зд¼р³н³н укуктарына карата активд³³ 
к³р¼ш³³с³н байкоодон эстетикалык ыракат алсак, акыркы убактары бул 
активд³³л³к т¼м¼нд¼й баштады. Ата мекендик менчик ээлери келип 
чыккан талаш-тартыштарды тез жана натыйжалуу чеч³³ м³мк³нд³г³н¼н 
факт ж³з³нд¼ ажыратылгандыгын т³ш³н³³г¼ убакыт келди. Чет ¼лк¼л³к 
инвесторлор эл аралык арбитраждык соттор жана ¼з мамлекетин кол-
доо т³р³нд¼ кээ бир артыкчылыктарга ээ. Бирок бул учурда да бул жол-
жоболор массалык боло албайт жана инвесторлор ¼з³нч¼ гана преце-
денттердин сапаттуу натыйжасына ³м³т кылышы керек.

Корутунду ордуна

Кыргызстанда 2010-жылдагы ³лг³д¼г³ мамлекеттештир³³ процессин 
¼з³н³н ма¾ызы боюнча мыйзамдуу деп тааныса болобу? Бул суроого жооп 
терс гана болушу м³мк³н: мамлекет мамлекеттештир³³н³н негизд³³л³г³н 
жана коомдук кызыкчылыкты канааттандыруу ³ч³н анын зарылдыгын 
ачык к¼рс¼тк¼н эмес. £тк¼н мамлекеттештир³³н³ адилетт³³ деп тааныса 
болобу? Компенсация, процесстик кепилдиктер жана соттук контроль 
болбогон учурда, жок деп эсептейбиз. Мамлекеттештиргенден кийинки 
чаралардын б³т³нд¼й пакети – бул жасалган адилетсиздикке мыйзамдуу 
м³н¼з бер³³ аракети.

Мамлекеттештир³³ темасына ой ж³г³рт³³н³ аяктап жатып, 2010-жыл-
дагы саясий кризис болуп саналган стандарттык эмес кырдаалдын ал-
кагындагы стандарттуу эмес чараларга адаттагы окуяларга эсептелген 
стандарттуу мыйзамдар боюнча баа берсе болобу деген суроону берип 
кет³³ керек. Мамлекеттештир³³н³н ¼з³ стандарттуу эмес каражат болуп 
саналат. Ал м³лкт³ мамлекеттик менчикке айландыруу боюнча универ-
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салдуу эмес каражат жана к¼б³нч¼ тарыхтын бурулуш учурунда: согуш, 
революция, каат чылык мезгилинде колдонулат. Мамлекеттештир³³г¼ 
коюлуучу талаптар аны колдонуу шарттарынын ¼зг¼ч¼л³г³н чагылды-
рат. Алар менчик ээлерине минимум финансылык жана жол-жоболук 
кепилдиктерди, жеке жана жалпы кызыкчылыктардын те¾ салмагынын 
сакталышын камсыз кылат.

Албетте, Кыргызстанда 2010-жылдагы саясий кризистен кийинки жа¾ы 
бийлик укуктук боштукта иштеген деп айтканга болбойт. КР Убактылуу 
£км¼т³ 2010-жылдын 7-апрелиндеги биринчи эле декрети менен Кыргыз 
Республикасынын 1993-жылдагы Конституциясынын жа¾ы Констит цияны 
кабыл алганга чейин мыйзамдуулугун ырастаган. Экинчи декрети менен 
ал чет ¼лк¼л³к инвесторлордун укуктарына кепилдик берген жана эл ара-
лык келишимдер боюнча Кыргызстандын милдеттенмелерин ырастаган. 
Ошентип 2010-жылдагы окуялардан кийин КР Убактылуу £км¼т³ аткара 
турган маселелердин татаалдыгы жана масштабы аны конституциялык 
ченемдерди жана баалуулуктарды сактоо милдетинен бошоткон эмес, 
алардын жогоркусу болуп адам укуктары жана эркиндиктери таанылган. 
Кызыкчылыктар эмес, укуктар бийликтин ишинин маанисин жана мазму-
нун аныктоого тийиш эле. Коомдук кызыкчылыктардын пайдасына адам 
укуктарын чект¼¼г¼ жол берген к³нд¼ да, урматтоо – бул алар ишен³³г¼ 
укуктуу болгон э¾ кичинекей нерсе.

Сунуштар

Адам укуктарына кепилдик бер³³н³н натыйжалуулугун камсыз кылуу 
максатында мамлекетке т¼м¼нк³д¼й кадамдарды жасоого сунуш кы-
лынат.

1.  Сабак алуу максатында ¼тк¼н мамлекеттештир³³н³н жыйынтыктарына 
кыйла толук талдоо ж³рг³з³³ ³ч³н жумушчу топ т³з³³. Ал ³ч³н мамлекет 
т¼м¼нк³л¼рд³ жасашы керек:
а)  мамлекеттештир³³н³н жыйынтыктары боюнча корутундуларды бел-

гил¼¼ жана маани бер³³ жана аларды менчик укугун коргоо боюнча 
программалык документти иштеп чыгуу т³р³нд¼ ишке киргиз³³;

б)  андан ары колдонуу ³ч³н алынган корутундуларды (о¾ жана терс) 
жайылтуу.

2.  Жарандардын менчикке укугун, сотко кайрылууга жана адилетт³³ 
соттук коргонууга укугун натыйжалуу ишке ашыруу ³ч³н мыйзамдык 
тоскоолдуктарды жоюу. Бул максатта мамлекет т¼м¼нк³л¼рд³ жасоого 
тийиш:
а)  адам укуктарынын конституциялык кепилдиктерин камсыз кылуу;
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б)  адамдын к¼рс¼т³лг¼н укуктарын камсыз кылууга багытталган мый-
зам актыларын кабыл алуу жана турмушка ашыруу;

в)  башталган сот реформасын аягына чыгаруу;
г)  1965-жылдын 18-мартындагы мамлекеттер менен чет ¼лк¼л³к 

адамдардын ортосундагы инвестициялык талаш-тартыштарды 
чеч³³ тартиби ж¼н³нд¼ Вашингтон конвенциясын ратификациялоо 
ж¼н³нд¼ грамотаны сактоого бер³³;

3.  Ошондой эле т¼м¼нк³л¼р сунушталат:
а) менчик ээлерине: аларга таандык укуктарды коргоо ³ч³н эл ара-

лык-укуктук механизмдерди кошо алганда, бардык болгон укуктук 
каражаттарды активд³³ колдонуу;

б) улуттук укук коргоочу уюмдарга жана жарандык коомго: 
менчик укугун коргоо боюнча программаларды иштеп чыгууга 
активд³³ катышуу жана ушул программалардын ишке ашырылуу-
сун жана алар тууралуу маалымдуулук де¾гээлинин жогорулашын 
контролдоого к¼м¼кт¼ш³³.




