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Ушул отчет ЕККУнун Бишкектеги Борборунун жана ЕККУнун Оштогу жергиликтүү 
бюросунун, Фридом Хаустун “Кыргызстандагы адам укугун бекемдөө” долбоорунун жана 
АКШнын Эл аралык өнүгүү боюнча агенттигинин (ЮСАИД), “Сорос-Кыргызстан” 
фондунун колдоосу менен ишке ашырылган “Кыргызстандын жабык мекемелериндеги адам 
укугун адам укуктары боюнча улуттук механизмдер аркылуу сактоо” долбоорун ишке 
ашыруунун жыйынтыгы боюнча даярдалган. 

 

Отчёт мамлекеттик органдарга, бейөкмөт уюмдарына, укук коргоочуларга жана адам 
укуктары менен эркиндиктеринин корголушуна байланышкан маселелерге, ошондой эле 
ички иштер органдарынын убактылуу камоочу жайларындагы, Кыргыз Республикасынын 
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө изоляторлорундагы, андан тышкары, 
психиатриялык жана балдар мекемелеринде түзүлгөн жашоо-шарттарга кызыккан башка 
адамдарга арналат. 
 
 
 
 
Бул отчетто айтылган пикирлер жеке авторго гана тиешелүү болуп саналат жана 
ЕККУнун, ЮСАИДдин, Фридом Хаустун, Сорос-Кыргызстан Фондусунун расмий позициясы 
катары кабылданбашы керек. 
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КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕГИ: 

 
Жалпы декларация - Адам укуктарынын жалпы декларациясы 
УКМК – Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети ШИИБ – 
Шаардык ички иштер бөлүмү  
КР ЖПК – Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодекси ИИМ 
КИББ – Ички иштер министрлигинин Кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы  
ЖАМК – Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаза аткаруу мамлекеттик 

кызматы ДИЗО – дисциплинардык изолятор 

 
Камакта кармоо тартиби жөнүндө Мыйзам – Кыргыз Республикасынын «Кылмышка 

шектүү болгон же айыпталган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары 

жөнүндө” Мыйзамы
1
 УКЖ - убактылуу кармоо жайы 

 
ЖИИ – Жашы жете электердин иштери боюнча инспекция КР АЖжК – Кыргыз 
Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекси  
Кыйноолорго каршы конвенция – БУУнун Кыйноолорго жана башка ырайымсыз, 
адамгерчиликсиз же ар-намысты басынткан мамилелерге жана жазаларга каршы 
конвенциясы Кыйноолорго каршы комитет – БУУнун Кыйноолорго жана башка 
ырайымсыз,  
адамгерчиликсиз же ар-намысты басынткан мамилелерге жана жазаларга каршы комитети 

ИИМ – Ички иштер министрлиги Минималдык стандарттык эрежелер – Камактагыларга 

мамиле кылуунун Минималдык стандарттык эрежелери
2
 

 
ЖСУЭП – Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык 

пакт
3
 БӨУ – Бейөкмөт уюм ЕККУ – Европадагы коопсуздук жана 

кызматташтык уюму ИИБ – Ички иштер бөлүмү 
 
ЖӨБО – жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органы КБК – Коомдук байкоочу кеңеш КБ- 

Коомдук бирикме БУУ – Бириккен Улуттар уюму 

 
ҮБКБ – Үй-бүлөнү жана балдарды коргоо боюнча 
бөлүм КФ- Коомдук фонд  
БУУнун Негизги принциптери – БУУнун юристтердин ролуна тиешелүү негизги 

принциптери
4
 КИБ – Кылмыш иликтөө бөлүмү 

 
Ички тартип эрежелери – Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын убактылуу 

кармоо жайларынын ички тартип эрежелери
5
 РИИБ – Райондук ички иштер бөлүмү 

 
Принциптер  жыйнагы  –  кандай  формада  болбосун  кармалууга  же  камакка  алынууга 
 
 
1 Кыргыз Республикасынын 2003 - жылдын 11 - июнундагы №100, 2004 - жылдын 13 - августундагы №124, 

2004 - жылдын 19 – августундагы №158, 2007-жылдын 25 – июнундагы №91 Мыйзамдарынын; КР Убактылуу 
Өкмөтүнүн 2010-жылдын 17 – сентябрындагы №128, Кыргыз Республикасынын 2011-жылдын 14 – июлундагы 
№99, 2011-жылдын 19 – октябрындагы №180 Мыйзамдарынын редакциясында. 

 
 

2 1955 - жылдын 30 – августунда БУУнун Кылмыштуулуктун алдын алуу жана укук бузуучуларга мамиле 
жасоо боюнча биринчи Конгрессинде кабыл алынган. 

  

3 БУУнун Башкы Ассамблеясынын 1966 – жылдын 16 – декабрындагы 2200 А (XXI) резолюциясы менен кабыл 
алынган. 

  

4 БУУнун Кылмыштуулуктун алдын алуу жана укук бузуучуларга мамиле жасоо боюнча сегизинчи 
Конгрессинде кабыл алынган, Гавана, Куба, 1990 – жылдын 27 – августу — 7 - сентябры. 

  

5 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006 – жылдын 2 – февралдагы №57 токтому менен бекитилген. 
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дуушар болгондорду коргоо принциптеринин 

жыйнагы
6
 ТИЗО – Тергөө изолятору 

 
Кыйноолор боюнча атайын баяндамачы – БУУнун Кыйноолор жана башка ырайымсыз, 

адамгерчиликсиз же ар-намысты басынткан мамилелер жана жазалар маселелери боюнча 

Атайын баяндамачысы ИИБ – Ички иштер башкармалыгы 

 
ТИИБ – Транспорттогу ички иштер башкармалыгы КР КАК – 
Кыргыз Республикасынын Кылмыш-аткаруу кодекси КР КК – 
Кыргыз Республикасынын Кылмыш кодекси  
КР КЖК – Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жазык кодекси ЖАРБ – Жашы 
жете электердин адаптациялануу жана реабилитациялануу борбору АИЗО – Айып 
изолятору 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 БУУнун Башкы Ассамблеясынын 1988-жылдын 9 – декабрындагы №43/173 резолюциясы менен бекитилген. 
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1. КИРИШ СӨЗ  

 
2014 - жылдын январь айында Кыргыз Республикасы ЖСУЭПга кошулганына жыйырма 

жыл
7
, жана мамлекетибиздин БУУнун Кыйноолорго каршы конвенциясына 

кошулгандыгына он беш жыл болот
8
. Жыйырма жыл мурун Кыргыз Республикасы 

адамдардын кыйноолордон жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз, же ар-намысын 
басынтуучу мамилелерден жана жазалардан эркин болуу укугун сыйлоого жана камсыз 
кылууга ыктыярдуу түрдө милдеттенме алган. Бирок, тилекке каршы, мындай узак убакытка 
созулган мөөнөттү кыйноолор менен байланышкан жагдайлардын жакшыруусу жана 
ырайымсыз мамиле менен кыйноолорду колдонуу фактыларынын азайышы жактан алып 
караганда, натыйжалуу болду деп белгилөөгө болбойт. Тескерисинче, беделдүү 
эксперттердин пикири боюнча, кыйноолор жана ырайымсыз мамилелер бүгүнкү күндө 

“Кыргызстандагы кеңири тараган көрүнүш”
9
, жана “укук коргоо органдарындагы 

кызматчылардын кесиптик ишмердүүлүгүнүн бир бөлүгү болуп калды”
10

. 

 
Кыйноолор жана ырайымсыз мамилелер менен күрөшүү аймагында улуттук мыйзамдарды 
жакшыртуу чөйрөсүндө белгилүү натыйжалар жетишилгендигин моюнга алып коюу керек. 
Бирок, кыйноолордон жана ырайымсыз мамилелерден эркин болуу укугун ишке ашыруу, 
ансыз деле жетишсиз болуп жаткан мыйзамдардын жоболорунан гана көз каранды болбойт. 
ЖСУЭПке ылайык келген милдеттенмелер адам укугун сыйлоо менен гана чектелбейт жана 
катышуучу мамлекеттер өздөрүнүн юрисдикциясындагы бардык адамдардын бул укуктарды 
колдонуусун камсыз кылууга милдеттенме алат дегенди билдирет. Бул багыт адамдардын өз 
укуктарын колдоно алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу боюнча катышуучу мамлекеттер 

тарабынан иштиктүү аракеттерди аткаруусун талап кылат
11

. Мамлекеттер белгилүү көзөмөл 

механизмдери аркылуу натыйжалуу коргоону камсыз кылуусу керек. Компетенттүү органдар 
катаал мамиле жөнүндө арызды ийне-жибине чейин тергөөгө алышы керек. Айыптуу болуп 
табылган адамдар жоопкерчилике тартылуусу керек жана ыктымалдуу курмандыктардын 
карамагында, курамына компенсация алуу укугун камтыган натыйжалуу укук коргоо 

каражаттары болушу керек
12

. 

 
2013 - жылдын ноябрь айында БУУнун Кыйноолорго каршы комитетинин 51-чи 
сессиясында, Кыйноолорго каршы Конвенциясынын жоболорун аткаруу боюнча Кыргыз 
Республикасынын Улуттук мезгилдүү экинчи баяндамасын угуу процессинде, Комитеттин 
мүчөлөрү бул себеп боюнча сын пикир айтышкан. 

 

Комитеттин төрагасы Клаудио Гроссман белгилегендей, “Мыйзамдарды өнүктүрүүдөн 
башка, өлкөдө эки жылдан бери эч нерсе жасалган жок”. Комитеттин башка мүчөсү 
Георгий Тугуша, Кыргыз Республикасынын расмий өкүлдөрүнө кайрылып жатып 
төмөнкүлөрдү белгиледи: “Адам укуктарын сактоо боюнча кепилдиктердин бардыгы 
мыйзамда бекитилген, бирок иш жүзүндө алар аткарылбайт. Адамдар убактылуу кармоо 
жайларында тиешелүү мөөнөттөн узак убакыт кармалып жатышат, аларга 
жактоочуларды киргизбейт, медициналык текшерүү сапатсыз. Биз дайыма эле юридикалык 
нормаларга шылтай албайбыз; кызматчылардын квалификациясынын төмөн сапаты жана 
 
 
7
 Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин 1994 - жылдын 12 - январындагы №406-XII токтому менен 

кошулган. 
8 Кыргыз Республикасы 1997 - жылдын 26 - июлдагы №47 Мыйзамы менен кошулган. 

  
9 http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=16610#.UprwH8RdVMQ. 
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http://atamekenkg.com/index.php?option=com_content&view=article&id=15530:2012-06-04-10-
09-44&catid=101:public&Itemid=30. 
11 БУУнун адам укуктары боюнча комитетинин №3 жалпы иреттеги эскертмелери – Улуттук деңгээлде ишке ашыруу (2 - берене) (1981).  
 

12 Жалпы иреттеги 7-чи эскертүү жалпы иреттеги 20-чы эскертүүгө алмаштырылган (кырк төртүнчү сессия 1992 
 

- жыл). 
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коррупция менен күчөгөн көйгөйдү чечүү керек. Силердин айтымыңар боюнча, силерде 
бардык нерсе иштеп жатат, бирок статистикага жана айкын маалыматтарга таянсак, 
кыйноолор менен болгон күрөштө Кыргызстанга иштери жакшы болушун гана каалап коюу 
керек экендигин биз түшүнүп турабыз. Колго түшүрүлгөн адамдар каза болуп жаткандыгы 
жана абакта камалгандар оорулардан өлүп жаткандыгы жөнүндө билдирүүлөр бар. Бул 

фактылардын бардыгын тергөөгө алып, кырдаалды оңдоо керек”.
13

 

 
Жагдайды өзгөртүү үчүн мамлекет мыйзамдык жаңылануулар менен гана чектелбей, башка 
административдик, каржылык, эл агартуу жана социалдык чараларды дагы кабыл алуусу 
керек. Ушуну менен байланышта, адамдар өздөрүнүн кыйноолор жана ырайымсыз 
мамилелерден эркин болуу укугун билиши керек, ошону менен кошо бардык 
административдик жана укук органдары, Кыргыз Республикасынын эл аралык 
келишимдерге ылайык алган милдеттенмелерин билүүсү зарыл. Ушул максат менен 
кыйноолорду колдонууга тыюу салган эл аралык келишимдер ачык жарыяланышы керек. 
Мындан тышкары, кызматчыларды даярдоо жана кайра даярдоо программаларынын 
алкагында тийиштүү органдарды бул келишимдердин мазмуну менен тааныштыруу үчүн 
чараларды көрүү зарыл. 

 

Кыргыз Республикасынын 2013-2017 жылдарга туруктуу өнүгүүсүнүн стратегиясында 
башкы маселелердин бири катары адамдарды кыйноону колдонуу коркунучунан жана ар-
намысын басынтуучу мамилеге дуушар болуу коркунучунан бошотуу белгиленген. Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө, башка мамлекеттик органдарга конкреттүү чаралары, аткаруу 
мөөнөттөрү, ишке ашыруу үчүн жоопту органдары жана кызматкерлери аныкталган 
тармактык жана башка мамлекеттик программаларды иштеп чыгуу, кабыл алуу, тиешелүү 
иретте бекитүү жана аткаруу жолу менен, Улуттук стратегиянын жоболорун ишке ашыруу 
тапшырылган. Стратегия он бир ай мурда бекитилгени менен, өкмөт тарабынан кандайдыр 
бир конкреттүү программалар, чаралар, мөөнөттөр жана бул маанилүү маселени чечүүгө 
тартылган адамдар аныкталган эмес. 

 

Атайын баяндамачынын кыйноолор маселеси боюнча сунуштары менен, кыйноолорду 
алдын алууда жана токтотууда БУУнун адам укуктары боюнча башка механизмдерин ишке 
ашырууга багытталган аракеттеринин Планы, бул маселени аткарууда Өкмөт үчүн баштапкы 
документ катары боло алмак. Бул документ туура бир жыл мурун ведомство аралык топ 
аркылуу иштелип чыккан. Анын ишине укук коргоочу БӨУ жана эл аралык уюмдардын 
эксперттери активдүү катышкан, жана ал документ ошондо эле бекитүү үчүн өкмөткө 
берилген. Бирок документтин даражасы бүгүнкү күнгө чейин аныктала элек. 

 

Бир жылдан ашык убакыт мурун “Кыргыз Республикасынын Кыйноолорду жана башка 
ырайымсыз, адамгерчиликсиз же ар-намысты басынтуучу мамилелердин жана жазалардын 
түрлөрүн алдын алуу боюнча Улуттук борбору жөнүндө” мыйзам күчүнө кирген. Мыйзам 
Кыйноолорго каршы конвенциясынын Факультативдик протоколу боюнча мамлекеттин 
алган милдеттенмелеринин алкагында эркинен ажыратуу жана чектөө жерлеринде 
кыйноолорду жана башка ырайымсыз мамиле кылуунун түрлөрүн алдын алуу тутумун 
жасоого багытталган. Мыйзам толугу менен эл аралык стандарттарга туура келет, 
кыйноолорду алдын алуу тутумунун үлгүсү эл аралык уюмдардын эксперттик жакшы баа 
берүүсүнө ээ болгон. Мамлекет бийик жерден өзүнүн эл аралык келишимдер боюнча 
милдеттенмелерин аткаргандыгы жөнүндө отчет берип, жооп катары адам укуктары боюнча 
эл аралык органдардын таанусуна ээ болууда. Чындык турмушта болсо, чоң үмүттөр 
жүктөлгөн жаңы мамлекеттик орган өз ыйгарым укуктарын аткара албайт, анткени өкмөт, 
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 http://www.fergananews.com/articles/7951. 
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азыркы убакытка чейин элементардык уюштуруучу-техникалык суроолорду чечип бере 
албагандыктан, бул Мыйзамдын талаптарын бузууга барып жатат. 

 

Өкмөттүн 2013 - жылдын 18-ноябрдагы токтому менен, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 
караштуу болгон Адам укуктары боюнча Координаторлук кеңеш түзүлгөн. Аны коопсуздук 
суроолору боюнча вице-премьер Мамытов Т.Б. жетектөөгө алган. Мүмкүн, Кыргыз 
Республикасынын эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелерин, жана адам укуктары 
боюнча эла аралык органдардын сунуштарын аткаруусун көзөмөлгө алган бул түзүлүш, 
өкмөттүн адам укуктарын коргоо жана сактоо боюнча аракеттерин өнүктүрүүдө туура 
багыттагы жаңы түрткү берет. 

 
Чындык турмушта бүгүнкү күндө, адамдын укуктары жана эркиндиктери чөйрөсүндөгү 
кызматташтык жөнүндө Меморандумдун алкагындагы аянт гана, өлкөдөгү кыйноолор 
проблемасын кенен жана туруктуу негизде талкууга алууга, жана колдон келишинче чечүүгө 
мүмкүндүк берет. 

 

Үч жылдан бери уланып келе жаткан Меморандумдун алкагындагы Акыйкатчы 
(Омбудсмен), Башкы прокуратура, негизги төрт министрлик жана ведомстволор, он беш 
БӨУ, үч эл аралык уюмдун кызматташтыгы, эркинен ажыратуу жана чектөө жерлериндеги 
кыйноо жана ырайымсыз мамиле кылуудан эркин болуу укугун сактоо боюнча жагдайды 
чындап көзөмөлгө алууга мүмкүнчүлүк берет. Кызматташтыктын өзгөчө форматы, иштөө 
ыкмалары Меморандумдун жаңы катышуучуларын тартууда. Мониторинг алкагында 
кызматташтык кылууга катышуу жөнүндөгү ниеттерин Кыргыз Республикасынын 
Социалдык өнүгүү министрлиги жана бир катар бейөкмөт уюмдар билдиришти. 

 

Кызматташтык жөнүндө Меморандумдун катышуучуларын, эркинен ажыраган же чектелген 
адамдарды кыйноодон жана ырайымсыз мамиле жасоодон коргоо, камакка алынуу 
жерлерине мезгил-мезгили менен барып турууга негизделген, алдын алуу мүнөзүнө ээ 
болгон соттук эмес чаралардын негизинде жакшыртылуусу мүмкүн экендиги жөнүндөгү 
ишеним бириктирет. Бул ишеним төмөнкү нерселеге негизделет: 

 
 Мындай тышкы көзөмөлдүн болушу, сырт жактан келген сын пикирге кабыл болууну 
каалабаган, жана мындай көзөмөлдүн жок болгон учурунда, жасаган аракеттери үчүн эч 
кандай жоопкерчилике тартылуу болбойт деп эсептеген эркинен ажыратуу жана чектөө 
жерлеринин администрациясына жана кызматкерлерине токтотууп туруучу таасир берет; 




 Көз карандысыз эксперттер үчүн мындай барып туруулар эркинен ажыраган жана 
чектелген адамдарга кандай мамиле жасалып жаткандыгын, жана алар кандай абалда 
кармалып жаткандыгын өз көзү менен көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ар бир учурга көз салып 
туруу менен, мониторлор иштиктүү кеңештерди бере алышат, жана каалагандай байкалып 
чыккан көйгөйлөрдү чечүү үчүн компетенттүү органдар менен диалог түзө алышат; 




 Эркинен ажыратуу жана чектөө жерлерине бул мекеме менен байланышпаган 
адамдардын барып туруусу, ал жерде кармалган адамдар үчүн моралдык колдоонун булагы 
болушу мүмкүн. 



 

2013 жылдагы кызматташтык жөнүндөгү Меморандумдун башкы курамбөлүгү болуп, 
мурункудай эле, эркинен ажыратуу жана чектөө жерлернине айкындуу мониторинг жүргүзүү 
кала берет. ИИБ УККЖ жана ЖАМКны камтыган мониторинг, болжолу менен ушундай эле 
көлөмдө сакталган. Ошону менен бирге бул жылы мониторинг камтыган эркинен ажыратуу 
жана чектөө жерлеринин арасына, психиатрдык жана балдар мекемелери кошумча 
киргизилген. 
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Белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасында “психикалык жактан оорулуу” деп табылган 
адамдардын ар кандай категориялары кармалган, коомдон оолак болгон резиденциалдык 
типтеги жабык мекемелердин эпсиз тармагы сакталып келет. Ооруканаларга жана 
интернаттарга психикалык бузулуулары жана акыл эсинин өзгөчөлүктөрү бар болгон 
адамдар гана түшпөстөн, үйү жок жана жетимдер дагы түшүп калат. Мындан бир аз мурун 
психиатрдык ооруканаларда талмасы бар адамдар кармалган, алардын саны азайды, бирок 
интернаттарда алар дагы эле көп. 

 

Психиатрдык мекемелерге мониторинг кылуу, психикалык бузулуулары бар адамдар 
кармалган “туруктуу” (резиденциалдык) деп аталган мекемелердеги кыйноолор жана башка 
ырайымсыз, адамгерчиликсиз, жана ар-намысты басынтуучу мамилелердин түрлөрүнөн 
коргоо укугун сактоонун абалын, коомчулука жана чечим кабыл алган адамдарга жеткизе 
көрсөтүүнү максат кылат. 

 

Мониторингдин жыйынтыктары боюнча, Жогорку Кеңеш, Өкмөт, жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары үчүн, психикалык саламаттыкты коргоо кызматын 
уюштурууну жакшыртуу боюнча, адамдарды кыйналуулардан коргоо жана алардын өмүрүн 
сактап калуу боюнча сунуштар иштелип чыккан. Омбудсмен, жана Башкы прокурор, 
психикалык мекемелерде мыйзамдуулуктун сакталышын дайыма көзөмөлдөп жана 
мониторинг жасап туруусу керек. Ар бир коомдун цивилизация деңгээли андагы психикалык 
бузулуулары бар адамдардын абалы боюнча бааланат. Психикалык саламаттыкты коргоонун 
комплекстүү заманбап кызматын түзүү, Кыргыз Республикасында демократияны 
өнүктүүрүүдө жана укуктуу мамлекетти курууда маанилүү кадам болчудай ишеним пайда 
болот. 
 
Балдар, жетиле элек болгондуктан, өз укуктары жөнүндө билимдери жок болгондуктан, 
мыйзамдуу өкүлдөрдүн кызыкчылыктарынан жана алардын аракеттеринин активдүүлүгүнөн 
жана натыйжалуулугунан көз каранды болгондуктан, бар болгон укук процедураларын 
колдонууга жана кыйноолор жөнүндө өз алдынча арызданууга мүмкүнчүлүктөрү жок. 
Балдар мекемелерине мониторинг жасоонун зарылдыгы жана маанилүүлүгү ушуну менен 
түшүндүрүлөт. Мониторинг балдарга карата кыйноолорду жана ырайымсыз мамиле 
кылууларды алдын алууга, айкындалып чыккан же мониторинг жасоого чейинки болгон 
кыйноолор жана ырайымсыз мамиле жасоо фактыларына өз убагында көңүл бурууга жардам 
бериши керек. Жабык мекемелерге мониторинг жасоонун натыйжаларын жалпылатуу жана 
талдоо, жыйынтыктарды чыгарууга жана балдардын мекемелеринде кыйноолорду жана 
ырайымсыз мамиле жасоону жок кылууга багытталган сунуштарды иштеп чыгууга 
мүмкүндүк берди. 

 

Кызматташтык жөнүндө Меморандумдун мамлекеттик органдар тараптан катышуучулары, 
мониторинг жүргүзүүгө колдоо көрсөтүү жана кыйноолор жөнүндөгү билдирүүлөргө 
кечиктирбестен көңүл бурууга, аны менен кошо эркинен ажыратуу жана чектөө жерлерине 
жарандык коомдун өнөктөш уюмдары менен бирдикте активдүү мониторинг жасоого 
милдеттенмелерди алышты; зарылдык учурларына жараша жарандык коомдун өнөктөш 
уюмдардын, адвокаттардын жана эл аралык уюмдардын, анын ичинде алар түзгөн 
мониторинг жасоочу топтордун, камакка алуу жерлерине жетүүсүн колдоого алуу; адамдын 
укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулушу жөнүндөгү арыздар боюнча улуттук 
мыйзамдар жана эл аралык нормаларга ылайык натыйжалуу, тез жана ийне-жибине чейин 

тергөө жүргүзүп, анын жыйынтыктарын тийиштүү мамлекеттик органдардын 
жетекчилигине, жарандык коомдун жана эл аралык уюмдун өнөктөш уюмуна билдирүү; жер-
жерлердеги укук бузууларды каттоо жана биргелешип текшерүүгө катышуу үчүн, 
мамлекеттик органдын жооптуу адамдарын аныктоо менен, адам укуктарын жана 
эркиндиктерин бузуу учурлары жөнүндөгү билдирүүгө тез арада көңүл бурууну камсыз 
кылуу. 
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Отчетто 2013 - жылдын февраль айынан декабрь айына чейинки “Адам укуктары боюнча 
улуттук механизмдери аркылуу Кыргызстандагы жабык мекемелеринде адам укуктарын 
сактоо” долбоорунун алкагында ЕККУнун Бишкектеги борборунун жана Ош шаарындагы 
ЕККУнун жергиликтүү бюросунун каржылык колдоосу менен жана АКШнын эл аралык 
өнүктүрүү Агентствосу (ЮСАИД) колдогон Фридом Хаустун “Кыргызстанда адам укугун 
бекемдөө” долбоору аркылуу, ИИБ УКЖ жана ЖАМК ТИде психиатриялык жана балдар 
мекемелеринде, кыйноолордон жана ырайымсыз мамиле жасоодон эркин болуу укугунун 
сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн жалпыланган жыйынтыктары берилген. 

 

Отчет Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына, бейөкмөт уюмдарга, укук 
коргоочуларга, жана Кыргыз Республикасынын жабык мекемелеринде, алардын арасында 
ИИБ УКЖ жана ЖАМК ТИде, психиатриялык жана балдар мекемелеринде, адам 
укуктарынын жана эркиндиктеринин сакталышы жана кармоо шарттары боюнча суроолорго 
кызыгуу көрсөткөн, башка адамдарга дагы арналган. 

 

Отчетто эл аралык укук нормалары жана Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдары, 
анын ичинде кыйноолордон жана ырайымсыз мамиле кылуудан эркин болуу укугу менен 
кошо белгиленген, ички иштер, жаза аткаруу, саламаттыкты сактоо, билим алуу жана 
социалдык өнүгүү органдарынын жабык мекемелеринде кармалган адамдардын укуктарын 
жана эркиндиктерин сактоо боюнча кепилдиктерди камсыз кылууга багытталган кеп-
кеңештер түзүлгөн. 

 
Отчеттун биринчи бөлүгү 2013 - жылдагы изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча Жогорку 
Кеңешке, Өкмөткө жана тийиштүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарына багытталган сунуштардын тизмегин камтыйт. 

 
Отчеттун экинчи бөлүгүнө долбоордун максаты, маселелери, негзги курамбөлүктөрү, жана 
долбоордун алкагында өткөрүлгөн иш-чаралар жөнүндөгү жалпы маалыматты камтыган 
долбоордун методологиясын сүрөттөп берүү киргизилген. 

 

Отчеттун үчүнчү бөлүгү ИИБ УКЖ жана ЖАМК ТИде, психиатриялык жана балдар 
мекемелеринде, кыйноолор жана ырайымсыз мамиле кылуудан эркин болуу укугунун 
сакталуусуна мониторинг жүргүзүүнүн натыйжаларын, таблица жана диаграмма түрүндөгү, 
жана жалпы статистикалык маалыматтар менен, укук колдонуу тажрыйбасынын абалынын 
сүрөттөлүшүн камтыйт. Отчеттун бул бөлүгү, мындан тышкары байкоочулардын 
отчетторунан алынган мисалдар менен толукталган. Ошол эле учурда 4.2 жана 4.3 
бөлүмдөрү, ушул ирети менен, “Психикалык саламаттык жана коом”, жана “Жаштар укук 
коргоо тобу” коомдук уюмдарынын эксперттери тарабынан, психиатрдык жана балдар 
мекемелерине мониторинг жүргүзүү учурунда чогултулган материалдардын негизинде 
түзүлгөн. 

 

Долбоордун командасынын, мониторинг жүргүзүү убагында байкалган кыйноолор жана 
ырайымсыз мамиле кылуу фактыларын документтештирүү боюнча, жана кыйноолордун 
курманыктарына юридикалык жардам берүү боюнча иш-аракеттеринин сүрөттөлүшү, 
берилген отчеттун корутунду бөлүгүндө келтирилген. 

 
Үч жыл бою созулган убакыттын ичинде, долбоордун командасын түзгөн бейөкмөт 
уюмдардын жана алардын кызматчыларынын, байкоочулардын, врачтардын жана 
медициналык сот эксперттеринин бирдиктүү иш аткаруусу байкалат: 

 
«Аман Плюс» КУ (Бишкек ш.) - Берг Руслан; 
«Вентус» КУ (Каракол ш.) - Рузиев Камиль; 
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«Эркиндик добушу» КФ (Бишкек ш.) - Багишбеков Сардар, Койлубаева Асель, 
Сыдыков Айдар, Эсенаманова Эльмира;  

«Элдердин досчулугу үчүн» КУ (Кызыл-Кия ш.) – Миркадыров Мухтар; 
«Кылым Шамы» КФ (Бишкек ш. ) – Абдирасулова Азиза, Адамалиев Рысбек;  
«Соломон нуру» КФ (Ош ш. ) – Махмудов Садык, Асанов Таир, Абдулазимов 

Улугбек; Батыркулов Жусубали;  
«Жаштар укук коргоо тобу» КУ (Бишкек ш. ) – Эшматова Надира, Утешева Наталья, 

Коржова Ольга;  
«Көз карандысыз укук коргоо тобу» КФ (Бишкек ш. ) - Саякова Динара, Азимов 

Улугбек, Воцлава Юлия;  
«Ачык позиция» КФ (Бишкек ш. ) – Абдирасулова Гульшайыр; «Эркиндик добушу» 
КФ нун калыбына келтирүү борбору (Бишкек ш. ) - Бектемирова  

Айсалкын, Максутова Бегайим, Колбина Надежда, Новикова Светлана; Асанов Тынчтык; 
«Эркин муун» либералдуу жаштардын альянсы» (Бишкек ш. ) - Шайхутдинов Тимур; 
«Биргелешүү шериктештиги» КУ (Талас ш.) – Божкова Светлана, Баялиев Кемель,  

Торобеков Чыныбек; «Спектр» социалдык-укук борбору» КУ (Каракол ш.) – 
Матвеева Элла;  
«Адилеттүүлүк» дубандык укук коргоо уюму (Джалал-Абад ш.) – Гриценко Валентина, 

Жапарова Бактыкан, Джаббаров Уткир, Шасалимов Фарход, Исмаилов Баходир;  
«Психикалык саламаттык жана коом» КУ (Бишкек ш. ) – Макенбаева Бурул; 
«ЭлСайт» КУ (Кызыл-Кия ш.) - Ахмедов Халимжан;  
байкоочулар: Исмаилова Жибек (Бишкек ш. ), Калыков Мурзакмат (Баткен ш.), 

Иванова Елена (Ала-Бука а.), Халилов Мурзалим (Кербен ш.), Попсуй Сергей (Майлуу-Суу 
ш.), Сухорукова Елена (Таш-Көмүр ш.), Асакеев Туланбек (Токтогул ш.); Калназаров Таалай 
(Кара-Көл ш.).  

врачтар: Өзүбекова Гулумкан, Каюмова Задикан, Субанбаев Айбек, Сулайманова 
Миножотхон, Султанмуратов Исмаил, Мамаразиев Алокулбек, Сатыбалдиев Шухрат, 
Толтоев Мыктыбек; Курманкулов Нурбек. 

судмедэксперт: Халитова Елена. 

 
Жалпы өлкө боюнча эркинен ажыратуу жана чектөө жерлерине кеңири мониторинг 
жүргүзүүнү камтыган бул изилдөө өнөктөштөрдүн колдоосу жок мүмкүн болмок эмес. 
Долбоордун командасы төмөнкүлөргө ыраазычылык билдирет: 
 

 ЕККУнун Бишкектеги борборуна жана ЕККУнун Оштогу бюросуна финансылык 
колдоо үчүн, изилдөө жүргүзүүүдөгү жана берилген отчетту басмага чыгаруудагы 
көрсөтүлгөн жардам үчүн. 


 Фридом Хаустун “Кыргызстанда адам укуктарын бекемдөө” долбооруна ИИБ УКЖ 

нын медициналык кызматкерлерин кыйноо фактыларын Стамбул протоколунун 
талаптарына ылайык натыйжалуу документтештирүү стандарттарына үйрөтүүдөгү 
берилген жардам үчүн. 


 «Сорос-Кыргызстан» фондуна берилген долбоордун алкагындагы иш чараларды 

өткөрүүдөгү көрсөтүлгөн жардам үчүн. 


 Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсмен) жана анын Аппаратынын 
кызматкерлерине мониторинг жүргүзүүчү топтордун ИИБ УКЖ жана ЖАМК ТИ, 
психиатрдык, жана балдар мекемелерине жетүүсүн камсыз кылуудагы көрсөткөн 
колдоосу үчүн, жана эркинен ажыратуу жана чектөө жерлеринде мониторинг жана 
изилдөө жүргүзүүгө активдүү катышкандыгы үчүн. 

 Берилген изилдөөгө катышкан бардык уюмдарга, жана эркинен ажыратуу жана чектөө  
жерлеринде мониторинг жүргүзүүгө катышкан байкоочуларга, врачтарга, 
медициналык сот экспертке.  

Изилдөө жүргүзүүдөгү көрсөтүлгөн жардам үчүн Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлигинин жетекчилигине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
 
 

12 



Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жетекчилигине, Кыргыз Республикасынын 
Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетекчилигине, Кыргыз Республикасынын Билим 
берүү жана Илим министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын социалдык өнүгүү 
министрлигинин жетекчиликтерине, мониторинг жүргүзүлгөн ИИБ УКЖ жана ЖАМК ТИ, 
психиатрдык жана балдар мекемелеринин администрацияларына жана кызматкерлерине, 
айтылган мекемелерде кармалган жана интервьюга катышкан адамдарга - өзгөчө 
ыраазычылык билдиребиз. 
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2. ЖЫЙЫНТЫКТАР ЖАНА КЕП-КЕҢЕШТЕР  
 
2013 - жылдагы изилдөөлөрдүн натыйжалары боюнча жасалган кээ бир маанилүү 
тыянактардын негизинде Жогорку Кеңешке, Өкмөткө, Жогорку сотко, Башкы прокуратурага, 
Кыргыз Республикасынын министрликтерине жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарына багытталган конкреттүү сунуштар иштелип чыккан. 
 
Эң негизги тыянактын мааниси – 2012-жылдагы изилдөөлөрдүн натыйжалары боюнча 
белгиленген көйгөйлөрдүн көпчүлүгү бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болуп кала берүүдө. 
 
Кыйноо маселелери боюнча Атайын баяндамачы Хуан Мендестин Кыргыз Республикасына 
келип кеткенден кийинки эки жылдын ичинде кыйноолор жана ырайымсыз мамиле 
кылуудан эркин болуу укугун сактоо боюнча абалда олуттуу өзгөрүүлөр болгон жок. 
Кыйноолорду колдонуу жана ырайымсыз мамиле жасоо Кыргызстанда кеңири тараган 
көрүнүш болуп кала берүүдө. 
 
Кыйноолорду криминалдаштыруудагы жетишкендиктерден күтүлгөн натыйжалар саясаттагы 
жана укук колдонуу тажрыйбасындагы олуттуу көйгөйлөрдүн себебинен, дагы эле сезиле 
элек.  
Кыйноолорго жана ырайымсыз мамиле кылууга каршы ишеничтүү укуктук кепилдиктердин 
жок болушу, жазасыздыка алып келүүчү атмосфераны түзүүдө. 

 

Кыйноолор негизинен ички иштер органдарынын (ИИБ) кызматчылары жактан колго 
түшүрүүнүн биринчи саатарында жана кылмыш жөнүндө арыз жана билдирүүлөрдү тергөөгө 
чейинки текшерүү убагында колдонулат. ИИБ кызматчылары жактан кыйноолорду колдонуу 
ИИБнын иш-аракеттеринин натыйжалуулугуна баа берүүдө эскирген критерийлерди сактоо, 
жана сот тутумунун кылмышты мойнуна алуу көрсөтмөлөрүнө таянууга шыктуулугунун 
себептеринен кеңири таралган. Адамды кармагандан кийинки биринчи саатарда ишеничтүү 
процессуалдык кепилдиктеринин олуттуу жетишсиздиги билинет. Бул убакта адам расмий 
жерлерде кармалбайт, оперативдүү кызматтын өкүлдөрү, божомолдуу шектүү адам же 
күбөлөр менен “маектешүүнү” колдонушат. Бул адамдар, шектүүлөр жана күбөлөр үчүн 
кылмыш-процессуалдык мыйзам менен алдын алынган процессуалдык укуктарынан 
ажыраган болот. 

 
Ошону менен бирге, өлкөнүн психиатрдык жана балдар мекемелеринде кыйноолор кеңири 
колдонулат, ал жерде кармалган кардарларга жана балдарга адамгерчиликсиз жана адамдын 
ар-намысын басынтуучу ырайымсыз мамиле жасалат. Эшиги ачык бир нече мекемелер гана 
өзгөчөлөнүп турат. 

 

Иш жүзүндө, мыйзамга каршы аракет жасаган балдар үчүн жабык мекемелердин 
кызматчыларында, кризистүү учурларда балдар жана өспүрүмдөр менен иштөө үчүн атайын 
даярдык, жана жетиштүү каражаттар менен, татаалдыгына төп келген жумуш шартары жок. 
Ооруканалар менен интернаттардын кызматчыларынын психикалык саламаттык жөнүндө 
учурга ылайык келген билимдери, жана сапаттуу кызмат көрсөтүү жөндөмдөрү жок. Көп 
учурда кызматчылар башкаларды тартипке салуу үчүн ынак мамиледеги башка кардарларды 
колдонушат. Балдар мекемелеринде балдардын арасында өз тобунда тартип үчүн жооп 
берген жана “айыптуулар” жөнүндө башчыларга билдирген “кароочуларды” шайлаган 
учурлар аз эмес. Психиатрдык жана балдар мекемелеринде бекитилген тартипти кармоонун 
башкы ыкмасы зомбулук экендиги айкын нерсе. 

 
Көпчүлүк эркинен ажыратуу жана чектөө жерлериндеги жалпы шарттар адамгерчиликсиз 
жана ар-намысты басынтуучу мамилеге барып такалат. Мекемелерди каржылоо, кызмат 
сапаты менен байланышы жок. Психиатрдык жана балдар мекемелеринин арасында 
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үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү жана баа берүү жок. Психиатрдык мекемелер 
аккредитациядан өтпөйт. Барып жолуккан бардык мекемелердин администрациялары 
шарттардын түйшүктүүлүгүн, имараттардын эскилигин, жана бөлүнгөн каражаттардын 
жетишсиздигин моюнга алган. 

 
Эркинен ажыратуу жана чектөө жерлеринде кармалган адамдарды коргоо үчүн арыз 
берүүнүн учурдагы механизмдери натыйжасыз, же жеткиликтүү эмес. Бул механизмдер 
ыктымалдуу курмандык үчүн мекемедеги кысым көрсөтүүдөн керектүү коргоону камсыз 
кылбайт. 

 
Кыйноолорду колдонуу жана ырайымсыз мамиле кылуу жөнүндө арыздарды тез арада, 
калыс жана толук тергөөгө алуунун жок болушу, мындай кылмыш аракеттер жазасыз бойдон 
кала берет дегенди билдирет. Кыйноо учурлары тергөөгө алынбайт жана кыйноо 
колдонуудагы айыптуулар жазага тартылбайт. 

 

Өнүгүү стратегиясынын алкагында Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарын 
реформалоого чоң үмүт артылууда. Прокуратура органдарынын тергөө функцияларынын 
жана көзөмөлдөө функцияларынын ортосундагы кызыкчылыктардын карама-каршы 
келүүсүн жокко чыгаруу зарыл, анткени ички иштер органдарынын кызматчылары тараптан 
алдын ала тергөө убагында кыйноолорду колдонуу учурлары боюнча айыпталуунун 
негизинде козголгон иштер, прокурордук көзөмөлдүн астында болгон - тергөөнүн мыйзам 
чегинде болушун көзөмөлдөөнүн натыйжалуулугуна көө жабууда. 

 

Соттор кыйноо колдонуу жөнүндөгү ырастоолорду текшерүүгө дайыма эле чыныгы 
кызыкчылык көрсөтө бербейт. Эгер соттолуучу соттук териштирүү убагында мойнуна алуу 
көрсөтмөлөрү кыйноо астында берилген деп билдирсе, соттор мындай арыздарды көңүлгө 
албайт, же милиция кызматкерлерин сот учурунда гана суракка алып, үстүртөн тергөө 
жүргүзүшөт. Милиция кызматкерлери кыйноо колдонгондугун танып салгандан кийин, сот 
тараптан соттолуп жаткан адамдын айыптоолору негизсиз жана аларды жоопкерчиликтен 
качуу аракеттери катары кароо керек экендиги тууралуу корутунду чыгарылат. Адамдардын 
соттук бийлике, алардын чечимдеринин адилеттүүлүгүнө жана алдын ала айтууга мүмкүн 
экендигине болгон ишенимдерин милдеттүү түрдө кайра калыбына келтирүү керек. 

 

КР КК жаңы редакциясынын 305-1 беренесинде алдын алынган “Кыйноо” кылмыш курамы, 
кыйноо колдонуу үчүн кылмыш жообун тарткан адамдардын тобун “кызмат ордундагылар” 
менен чектеп, расмий түрдө аракеттенүүчү психиатрдык жана балдар мекемелеринин 
көпчүлүк жумушчулары болгон башка адамдар жактан кыйноо колдонуу үчүн кылмыш 
жоопкерчилигин караштырбайт. 

 
Өлкөдө мурдагыдай эле эркинен ажыратуу жана чектөө жерлеринде болуу убагында 
кыйноолордон жапа чеккендер үчүн калыбына келтирүүчү мамлекет колдогон атайын 
кызматтар жок. 

 

Ооруканалар менен интернаттардын дубалдарынан сырткары, психикалык бузулуулары бар 
адамдар үчүн кызматтардын көлөмү өтө кичине, коомго интеграциялоонун мамлекеттик 
программалары жок. Жетимдер үчүн социалдык интеграциялоонун программалары жок, 
жана үй-жайсыз адамдар үчүн жардам жок. Ошондуктан эч кандай психикалык бузулуулары 
жок жетимдер менен үй-жайы жоктор психиатрдык мекемелерге түшүп калышат. 

 
Психиатрдык мекемелерде кармалган адамдарды көз карандысыз кайрадан күбөлөндүрүү 
жок. Ал жака бир жолу түшүп калгандар өмүр бою ошол жерде кала бериши мүмкүн. 
 
 
 
 

15 



Психиатрдык мекемелерде өлүм себептерин көз карандысыз тергөө жок, жана өлүм санынын 
деңгээли жашырылып турат. 

 

Психиатриялык жана балдар мекемелеринде кулчулук көрүнүштөрү да жок эмес. 

 
Мониторинг улгайган адамдардын; балдардын; кургак учук менен бирге психикалык 
бузулуулары бар кардарлардын; укук бузууларга барган психикалык жетишсиздиктери бар 
кардарлардын, өзгөчө оор абалын көрсөттү. 

 
Билим берүү тутумунда аутизм менен ооруган балдар үчүн мамлекеттик программалар жок, 
жана тили кеч чыккан жана аң-сезиминин өзгөчөлүктөрү бар балдар үчүн окутуу 
программалары жетишсиз. Мындай балдар түздөн-түз психиатрдык мекемелерге түшөт. 

 
2012 - жылы өткөрүлгөн Кызматташтык жөнүндө Меморандумдун алкагындагы 
изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча түзүлгөн кеп-кеңештердин 61,7% аткарылбаган 
бойдон калды. 

 
Бул кеп-кеңештердин бардыгы бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болгон белгилүү көйгөйлөрдү 
чечүүгө багытталгандыктан, аларды мурдагыдай эле караштыруу жана аткаруу зарылдыгы 
сакталып калууда. 
 

№ Кеп-кеңештер Кеп-кеңештин 
 (2012 - жылдагы изилдөөлөрдүн жыйынтыктары) аткарылышы 

   

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕРДИН 
АЛКАГЫНДАГЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИНИН АТКАРЫЛЫШЫ 

 
1. Кыргыз Республикасынын адам укуктары жана эркиндиктери 

чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдер боюнча   
милдеттенмелерди аткаруусун жана бул милдеттенмелерди аткарылган эмес 

аткаруу жөнүндө мезгил-мезгили менен баяндама берип туруусун үзгүлтүксүз 

парламенттик көзөмөлгө алууну камсыз кылуу.  
 

2. Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтү  тараптан  Универсалдуу  

мезгил-мезгили менен чыгуучу серептин (УМС)  

рекомендацияларын, корутунду эскертүүлөрүн жана БУУ нун аткарылган эмес 

Адам    укуктары    боюнча    Кеңешинин    жана    келишим 

органдарынын атайын процедураларын ишке ашыруу планын 

иштеп чыгуу жана кабыл алуу     
 

3. БУУ нун кыйноолорго каршы Комитетинин кыйноолордон 
эркин болуу укугун бузуу жөнүндө кайрылууларды БУУ нун   
кыйноолорго каршы Конвенциясынын 22 беренесине ылайык аткарылган эмес 

караштыруу компетенциясын    таануу   жөнүндө    арызды  

демилгелөө.   

 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ТАРАПТАН АДАМ УКУКТАРЫ БОЮНЧА ЭЛ 
АРАЛЫК ОРГАНДАРДЫН ЧЕЧИМДЕРИН ТААНУУ ЖАНА АТКАРУУ 

 
1. Кыргыз Республикасы тараптан адам укуктарынын жана 

эркиндиктеринин бузулууларын айкындап чыгуучу адам  
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укуктары боюнча эл аралык органдардын чечимдерин, анын ичинде БУУ нун 
адам укуктары боюнча Комитети жактан аткарылган эмес Кыргыз 
Республикасына карата кабыл алынган чечимдерин аткаруу боюнча натыйжалуу 
механизмин иштеп чыгуу 

 
2. Адам укуктары боюнча эл аралык органдардын, анын ичинде 

БУУ нун кыйноого каршы Комитетинин чечимдери жаңы   
жагдайлар боюнча кылмыш ишин кайра козгоого негиз боло аткарылган эмес 
тургандыгын бекитүүчү өзгөрүү жана толуктоолорду КР КПК га киргизүүчү 
мыйзам долбоорун иштеп чыгуу жана талкуулоо. 

 
КЫЙНООЛОР ЖӨНҮНДӨ АРЫЗДАРДЫ ТЕКШЕРҮҮНҮН 
НАТЫЙЖАЛУУ МЕХАНИЗМИН ТҮЗҮҮ 
 
 
 

1) Кыйноолор жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү тез арада караштырууну 
камсыз кылуу  

 

1. Мыйзамдарга кыйноолор жөнүндө арыздарды караштыруунун   
өзгөчө тартибин киргизүү. Кыйноолор жөнүндө арыздарды кароонун жана кабыл 

алуунун эң жогорку мөөнөтүн үч күн деп аткарылган эмес бекитүү. Кыйноолор 

жөнүндө арыздарды кароо жана кабы алуу мөөнөтү он күндүн ичинде аткарыла 

турган өзгөчө учурлардын толук тизмесин алдын алуу. 

 
2. Соттун жүрүшүндө айыпталып жаткан адамга камакка алуу 

түрүндөгү чараны тандап алуу боюнча суроо чечилип   
жатканда, алар өздөрүнө карата кыйноолор колдонулуп жаткандыгын билдирген 

учурларда, прокурорлордун кылмыш аткарылган эмес жөнүндөгү арыздарды жана 

билдирүүлөрдү кабыл алуу жана кароо милдеттүүлүгү жөнүндөгү кылмыш-

процессуалдык мыйзамдардын талаптарын сактоосун камсыз кылуу 

 
3. Камакка алынуу жерлеринен кыйноолорду колдонуу жөнүндө арыздарды 

конфиденциалдуулук принцибин толук сактоо жарым-жартылай   
менен алуунун жана караштыруунун натыйжалуу механизмин аткарылган 
иштеп чыгуу.  

 
2) Негизги кылмыш иши каралып жаткан убакта кыйноолорду колдонуу 

жөнүндөгү арыздарды кароодо натыйжалуулукту жогорулатуу  

 

1. Кызматкерлерди кыйноо колдонуу боюнча  айыптоо иштерин   жарым-жартылай  

тергөө боюнча прокурорлордун адистештирүүсүн киргизүү аткарылган 

 
КОЛГО ТҮШҮРҮҮ УБАГЫНДА КЫЙНООДОН ЭРКИН БОЛУУ 
УКУГУН КЕПИЛДӨӨНҮ КҮЧӨТҮҮ 

 
1. КР КПК га кылмыш жөнүндө билдирүү түшкөн убактан баштап   

кармалган адамды шектүү деп аныктоочу, анын укуктарын жана милдеттерин 
аныктоочу кылмыш ишинин башталышына аткарылган эмес чейики мөөнөттөгү 
бардык чаралардын иретин жөнгө салуучу толуктоолорду жана өзгөрүүлөрдү 
киргизүү. 

 
2. “Миң жылдыктын чакырыктары” Босого программасынын 

алкагында Жумушчу топ жактан иштелип чыккан КР КПК 40 
беренесине (“Шектүү адамдын укуктары жана милдеттери”)  
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 өзгөрүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү,  жана шектүү аткарылган эмес 

 адамдын төмөнкү укуктарын аныктоо:     

 1) Колго  түшүрүүдөн  баштап  жеке  өзүн  коргоо  жана  

 жактоочунун укуктук жардамын колдонуу;    

 2) Үй-бүлө мүчөлөрү, алар жок болгон учурда  

 туугандарынын бирөөсү, же өзү билгендей башка адам  

 менен   камакка   алынгандыгы   жана   кайсы   жерде  

 жайгашкандыгы  жөнүндө  маалымат  берүү  максатында  

 бир жолу телефон чалуу;      

 3) Өзүнө каршы көрсөтмө берүүдөн баш тартуу жана өзүн  

 күнөөлүү деп таануудан баш тартуу;     

 4) Аны камакка алуунун мыйзамдуулугу жөнүндө суроону  

 чечүү  үчүн  кармалгандан  баштап  48  сааттын  ичинде  

 сотко жеткизилүүгө же камакка алуунун мыйзамдуулугун  

 кийинки    соттук    текшерүү    менен    тергөөчүнүн,  

 прокурордун токтому боюнча бошотулуу;    

 5) Жолугуулардын санын жана узактыгын  чектөөсүз өзүнүн  

 жактоочусу менен жалгыз жолугушуу.     

3. “Миң жылдыктын чакырыктары” Босого программасынын  
 алкагында Жумушчу топ жактан иштелип чыккан КР КПК 95  

 беренесине (“Кылмыш ишин жасоого шектүү адамды кармоо  

 тартиби”) киргизилген толуктоо жана өзгөрүүлөргө ылайык,  

 кылмышка шектүү болгон адамды кармоо жөнүндөгү протокол  

 анын так эле ошол кармалган учурда түзүлөт. Кандайдыр бир  

 калыс  себептер  менен  протоколду  кармоо  убагында  түзүү  

 мүмкүн болбогон учурларда, протокол шектүү адамды тергөө  

 органына жеткирүүдөн кийин көп узатпастан түзүлөт. Кандай  

 гана  болбосун,  шектүү  адамды  кармоо  учурунда  ал эмнеге аткарылган эмес 

 шектүү  болуп жаткандыгы, өзүнө каршы көрсөтмө берүүдөн  

 баш  тартуу  жана  адвокаттын  укуктук  жардамын  колдонууга  

 укугу  бар  экендиги  жөнүндө  түшүндүрмө  берилиши  керек.  

 Протоколдун  укуктардын  жана  милдеттенмелердин  тизмеси  

 бар көчүрмөсү кармалган адамга ошол жерден жана прокурорго  

 он  эки  сааттын  ичинде  берилет.  Укуктар  шектүү  адамдын  

 этникалык таандыгын эске алуу менен, жана окуп-түшүнүүгө  

 ыңгайлуу болуп берилиши керек.      

4. “Миң жылдыктын чакырыктары” Босого программасынын  
 алкагында Жумушчу топ жактан иштелип чыккан КР КПК 95  

 беренесине (“Шектүү адамдын туугандарын анын кармалуусу  

 жөнүндө маалымдоо”) киргизилген толуктоо жана  

 өзгөрүүлөргө  ылайык,  кармоо  учурунда  тергөөчү  шектүү  

 адамдын үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүнүн бирөөсүнө, алардын жок  

 болгон учурунда туугандарына же   жакын адамдарына аткарылган эмес 

 маалымдоосу керек, же шектүү адамдын өзүнө акысыз түрдө  

 маалымдоо мүмкүнчүлүгүн берүүсү керек. Эгер кандайдыр бир  

 калыс  себептер  менен  кармоо  учурунда  маалымдоо  мүмкүн  

 болбосо, мындай мүмкүнчүлүк шектүү адамды тергөө органына  

 алып  келер  замат  берилиши  керек.  Маалымдалган  учур  

 кармалуу протоколунда белгиленет.      

5. “Миң жылдыктын чакырыктары” Босого программасынын  

 алкагында Жумушчу  топ жактан  иштелип чыккан, шектүү  
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адамды кармоонун, тергөөчүнүн же прокурордун токтому аткарылган эмес менен 
бошотулуусунун мыйзамдуулугун текшерүүнүн соттук тартибин жөнгө салуучу 
толуктоолорду КР КПК га киргизүү. 

 

КАМАКТА КАРМОО ЖЕРЛЕРИНДЕ КЫЙНООДОН КОРГОО КЕПИЛДИКТЕРИ 

 
1. Кармоону жүргүзгөн адамдар, кармоо убактысы, укук коргоо 

органына жеткирүү жана изоляторго киргизүү убактысы,   
изолятор  ичинде  жана  анын  сыртында  жүрүүлөрү  жөнүндө  

маалыматтарды көрсөтүү менен, бардык кармалгандарды жана аткарылган эмес 

камакка алынгандарды борборлоштурулган реестрлөө 

(маалымат базасы) тажрыйбасын киргизүү.   
 

2. Төмөнкү нерселерге толук тыюу салуучу “Кылмыш жасоого 
шектүү жана айыпталган адамдарды камакта кармоонун 
тартиби жана шарттары жөнүндө” Мыйзамга толуктоолорду 
киргизүү:  

 
а) Камакта кармалган адамдардын өз жактоочусуна, КР 

Жогорку Кеңешинин депутаттарына, КР Акыйкатчысына  
(Омбудсмен), Кыргыз Республикасынын кыйноолорго жана аткарылган эмес 

башка ырайымсыз же ар-намысты басынтуучу мамиле жана жазаларды алдын 

алуу боюнча Улуттук борбордун директоруна, башка эл аралык адам укуктары 

боюнча органдарга багытталган кат-кабарларын цензуралоо. 

 
б) УКЖ да жашы жетпегендерди “оң жактан мүнөздөлгөн” 

чоң кишилер менен бирге кармоо. 

 

КАМАКТА КАРМОО ЖЕРЛЕРИНДЕ КАРМОО ШАРТТАРЫН ЖАКШЫРТУУ 

 

1. Кармоо  шарттарын  жакшыртууга   багытталган  бюджеттик  

каражаттардын бөлүнүүсүнүн     жана     сарпталышынын   аткарылган эмес 

тунуктугун камсыз кылуу. 
 

2. Адамдарды кармоого жараксыз деп жарыяланган камакта 
кармоо жерлерин токтоосуз жабуу максатында камакта кармоо   
жерлеринин бардыгын тез арада текшерүү үчүн ар кандай аткарылган эмес 
дисциплинадагы адистерден турган комиссияны дайындоо.  

 

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жактан 2012 - жылы 15 - майда бекитилген 

Кыргыз Республикасынын 2012-2016 аткарылып жатат жылдардагы “Үмүт -2” 

кылмыш сот-аткаруу тутумунун өнүгүү Стратегиясын так аткаруу.  
 

4. КР Саламаттыкты сактоо Министрлиги менен бирге, соттолгон  

жана ЖАМК мекемелеринде кармалган адамдарга аткарылып жатат 

медициналык кызмат көрсөтүү суроолору боюнча биргелешкен  

аракеттерди координациялоону жакшыртуу.   

 
КЫЙНООНУН КУРМАНДЫКТАРЫНА НАТЫЙЖАЛУУ 
ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ 

 

1. Жактоочунун  толук  кандуу  ишмердүүлүгү  үчүн  мыйзамдуу  

 негиздерди түзүү. аткарылган эмес 

2. Сот    тутумун    реформалоо концепциясынын    алкагында 
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адвокаттардын кесиптик ассоциациясын түзүү жөнүндөгү аткарылган эмес 
суроону чечүү.  

3. Камактагылардын    бардыгы    үчүн    жактоочуга    жетүүнү  

кепилдөөчү укуктук жардам берүүнүн улуттук   аткарылып жатат 

программаларын иштеп чыгуу жана киргизүү.  
 

4. Түшүндүрүүчү жана маалыматтоочу мүнөздөгү чараларды кабыл алуу аркылуу КР 

“Мамлекет жактан кепилденген аткарылып жатат юридикалык жардамы жөнүндө” 

Мыйзамынын аракетинин натыйжалуулугун жогорулатуу.  
 

5. Жарандарга   Мамлекет   жактан   кепилденген   юридикалык   
жардамдын (МКЮЖ) тизмегиндеги адвокат берилбесе, бул мыйзамды бузуу боло 
тургандыгы, жана чыгарылган өкүмдү аткарылган эмес кайра жоюп салууга алып 
келе тургандыгы жөнүндө КР КПК га толуктоолорду жана өзгөрүүлөрдү 
киргизүү. 

 
6. Өз кардарларына квалификациялуу кызмат көрсөтүп жаткан 

тажрыйбалуу жактоочуларды тартуу үчүн, мамлекет жактан   
кепилденген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча аткарылган эмес 
адвокаттардын эмгек акысын жогорулатуу жагына карап чыгуу.   

7. Көрсөтүлгөн юридикалык жардамдын сапатын байкоого алууну  

камсыз кылуучу механизмди түзүү. аткарылып жатат  
8. Шектүү, айыпталуучу же соттолуучу адамга адвокатты өзүнүн   

тандоосу менен чакырууга мүмкүнчүлүк бере тургандай кылып аткарылып жатат 
жетиштүү маалыматтарды камтый тургандай кылып Адвокаттардын Реестрин 
кайра түзүү. 

 
КЫЙНОО УЧУРЛАРЫН НАТЫЙЖАЛУУ ДОКУМЕНТТЕШТИРҮҮ, 
КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ ЭКСПЕРТИЗА 

 

1. Стамбул протоколун медициналык кызматкерлерди (врачтарды, мед айымдарды, 

фельдшерлерди) даярдоонун аткарылган эмес бардык дипломго чейинки жана 

дипломдон кийинки программаларына киргизүү.  
 

2. Ведомстволук  карамагына  көз  карандысыз,  дарылоочу  жана   
дарт аныктоочу кызматтарды көрсөткөн бардык мекемелердин аткарылып жатат 
тажрыйбасына Стамбул протоколун киргизүү.  

3. Стамбул  протоколун  далилдөөчү  медицина  принциптерине  

негизделген милдеттүү стандарт катары киргизүү. аткарылып жатат 
 

4. Стамбул протоколунун негизиндеги кыйноолорду 
документтештирүүнү, учурдагы саламаттык сактоонун   
статистикалык отчет берүү тутумуна, ошондой эле дарылоочу аткарылган эмес 
жана дарт аныктоочу мекемелердин жумушуна баа берүү жана мониторинг 
жүргүзүү тутумуна киргизүү.  

5. Мамлекеттик    медициналык    сот    кызматынын    бардык   
корпусунун Стамбул протоколуна ылайык атайын окутуудан аткарылган эмес 
өтүүсүн камсыз кылуу.  

6. КР Саламаттыкты сактоо Министрлиги менен бирге УКЖ га 
келгенде, жана алардык тергөө чараларын жүргүзүү үчүн УКЖ 
дан кайра алып кетүү убагында камактагылардын саламаттык   

 абалын жана денесиндеги доо кеткен жерлерин белгилөө үчүн   аткарылган эмес 

 медициналык   күбөлөндүрүүнүн   бирдей   формасын   иштеп 

 чыгуу, жана аракетке киргизүү. 

7. Жабык   мекемелердин   медициналык   кызматчыларын   этап 
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менен КР Саламаттыкты сактоо Министрлигинин карамагына аткарылган эмес 
өткөрүү боюнча планды иштеп чыгуу.  

8. Кыйноо     издерин     натыйжалуу     каттоо     максатында   
камактагыларды УКЖ жайларына, кабыл алып-бөлүштүрүүчү жарым-жартылай 
жайларга жана тергөө изоляторлоруна алып келүү учурунда бул аткарылган 
мекемелердин врачтары менен бейөкмөт жана укук коргоочу уюмдардын көз 
карандысыз эксперттери менен бирге иштелип чыккан алгачкы күбөлөндүрүү 
бланкын киргизүү. 

 

ЖАРАНДЫК КӨЗӨМӨЛ 

 
1. «Ички иштер органдарынын ишмердигиндеги адам укуктарын   

сактоого жарандык көзөмөл кылуучу органдар жөнүндөгү» аткарылган эмес 
мыйзам долбоорун кабыл алуу. 

 
2. Коомдук байкоочу кеңештерге камакта кармоо жерлеринде тоскоолсуз жана 

натыйжалуу коомдук көзөмөл жүргүзүүнү, аткарылып жатат жана коомдук 
көзөмөлдүн жыйынтыктарын жана сунуштарын ачык жарыялоо 
мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу.  

 

УЛУТТУК АЛДЫН АЛУУ МЕХАНИЗМИ 

 

1. Натыйжалуу аракеттерди аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын кыйноолорду 

жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же ар-намысты басынтуучу 

мамилелердин аткарылган эмес жана жазалардын түрлөрүн алдын алуу боюнча 

Улуттук борборуна бюджеттик каражаттарды бөлүп берүү, жана жетиштүү 

деңгээлде адамдык жана башка ресурстар менен камсыз кылуу.  
 
 
 
 
КЫЙНООНУН КУРМАНДЫКТАРЫН РЕАБИЛИТАЦИЯЛОО 
ЖАНА РЕСОЦИАЛДАШТЫРУУ 

 

1. Кыйноо курмандыктарын психологиялык-психиатрдык аткарылган эмес 

 же/жана  медициналык  реабилитациялоо  механизмин  иштеп  

 чыгуу.    
 
2. ЖАМ кызматынын социалдык, психологиялык кызматтарын 

жана тарбия жумуштарын өнүктүрүү, жана анын ичинде   
Кыргызстандын пенитенциардык тутумун өнүктүрүүнүн аткарылып жатат Улуттук 
стратегиясына мамлекет тараптан, өзгөчө каржылоо жагынан, тиешелүү колдоо 
көрсөтүү. 

 
3. Берилген максаттуу топтор үчүн социалдык-психологиялык, калыбыына 

келтирүүчү, реабилитациялоочу кызматтардын аткарылып жатат стандарттарын, 
тиешелүү документ айланууну, жана берилген   
кызматтардын натыйжалуулугуна баа берүү тутумун иштеп 
чыгуу. 

 

УКУК КОРГОО ОРГАНДАРЫН РЕФОРМАЛОО 

 
1. Милиция иштердин ачылуу пайызына эмес, коомчулуктун 

ишенимине жана коопсуздугуна багыт алуу үчүн ички иштер 
органдарынын ишмердүүлүгүнө баа берүү критерийлерин 
өзгөртүү.  

 
 

21 



ИИМ реформалоонун алкагында милициянын ишмердүүлүгүнө 
баа берүү көрсөткүчтөрү реформаланышы керек. Сандык 
көрсөткүчтөрдүн мааниси тез арада олуттуу төмөндөшү керек.  
Баа берүү тутумуна көз карандысыз институттар тараптан аткарылып жатат 

жүргүзүлгөн коомчулукту милициянын ишмердиги жөнүндө сураштыруу 

киргизилиши керек. Реформанын алкагында жарандардын коопсуздук сезими, 

милициянын ишмердүүлүгүнө баа берүү ( жалпы баа берүү, аткарылган жумуштун 

натыйжаларына канаатануу, мамиле кылуудан канаатануу), көмүскө 

кылмыштуулука баа берүү, адам укуктарынын бузулуу көлөмүнө баа берүү 

сыяктуу комплекстүү заманбап көрсөткүчтөр каралышы керек. 
 

 
2. ИИМ жетекчилиги кыйноо колдонууларды кабыл албастыгы 

жөнүндө ачык жарыялап гана койбостон, ИИМ кызматчылары   
жактан жасалган мындай кылмышты жана андан кийинки жарым-жартылай 
жазаны мисал келтүрүү менен, кыйноо колдонууларды аткарылган айыптоосу 
керек.   

3. ИИМ кыйноолорду колдонуу, “кыйноо” кылмышы жөнүндөгү   
билдирүүлөрдү жана ИИМ кызматчылары жактан каардуу мамиле жасоо 

учурлары жөнүндө коомчулука дайыма аткарылган эмес билдирип турушу керек 

(криминалдык маалыматтарда жарыялоо). 
 

 

КАДРЛАРДЫ ДАЯРДОО ЖАНА КАЙРА ДАЯРДОО 

 
1. Укук  коргоо  органдарынын  кызматчыларын,  анын  ичинде   

оперативдүү-издөө кызматчыларын, тергөө бөлүмдөрүнүн 
адамдарды камакта кармоо шарттарын камсыз кылып туруучу  
укуктук тарбиялоо жана билим берүү тутумун кайра кароо аткарылып жатат жана 
үзгүлтүксүз өнүктүрүп туруу. Өзгөчө көңүлдү алардын моралдык жана кесиптик 
сапаттарына буруу.  

2. Окутуу программаларына сөзсүз түрдө эл аралык 
стандарттарды киргизүү жана окутуу убагында улуттук 
мыйзамдар менен тажрыйбанын эл аралык стандарттарга дал   
келбестик суроолорун талкуулоо. Программаларга БУУнун аткарылып жатат Адам 

укуктары боюнча Комитетинин, БУУнун келишим органдары, жана Кыйноолор 

боюнча Европа сотунун Кыргыз Республикасына карата чыгарылган бардык 

чечимдери, жана кыйноолор менен ырайымсыз мамилелерди тергөөгө алуу 

милдеттенмелери киргизилиши керек.  
 

 

Ошону менен бирге, ЖӨБ органдарына жана бийлик органдарына психиатрдык жана балдар 
мекемелериндеги кыйноолорду жана ырайымсыз мамилелериди алдына алуу жана 
токтотууга багытталган жаңы рекомендациялар сунушталат. 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 

 

Психикалык оорулардан жабыркаган адамдарга карата кыйноолор жана ырайымсыз  
мамиледен эркин болуу укугун сактоо 

 
1. БУУнун майыптардын укуктары боюнча Конвенциясын Ратификациялоо.  
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2. Психикалык жактан жабыркаган адамдарды коомго социалдык интеграциялоо жана де-
институтташтыруу багытында 2012-2014 жылдарга Социалдык коргоону өнүгүктүрүү 
стратегиясынын аткарылышына парламенттик көзөмөлдү жакшыртуу. 

 

Балдарга карата кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен 

эркин болуу укугун сактоо 

 
1. КР КК 305-1 беренесине кызмат ордун ээлебеген бирок расмий сапатта иш 
жүргүзгөн адамдар балдарга карата кыйноолорду колдонуу же ырайымсыз мамиле жасоо 
боюнча айыптуу болсо, кыйноолор үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартыла тургандыгын 
кепилдөөчү өзгөртүүлөрдү киргизүү.   
2. Шектүү же айыпталуучулардын адвокатка болгон укугунан тышкары каалаганд 
түрдөгү жабык мекемелерде кармалган жашы жете элек өспүрүмдөргө акысыз юридикалык 
кеңештерди берүү механизмин камсыз кылуу үчүн “Мамлекет тарабынан кепилденген 
юридикалык жардам жөнүндө” Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү. Мындай кеңештер 
кызмат ордундагы ыйгарым укуктарды кыянат колдонуунун, кыйноонун же ырайымсыз 
мамиле кылуунун курмандыктары болгон жашы жетпегендерге юридикалык жардам берүү 
суроолорун камтуусу керек.   
3. КР “Балдар жөнүндө” Кодексине, КР ЖПКга, жашы жетпеген баланы тарбия 
берүүнүн өзгөчө шарттарына муктаж болгон жашы жете элек балдар үчүн Атайын мектепке 
(Беловодское айылы) жайгаштыруу жөнүндө чечим чыгарылып жаткан учурда, берилген 
мекемеде болуу мөөнөтү бекитиле тургандыгын кепилдөө үчүн өзгөртүүлөрдү киргизүү. Бул 
мөөнөттү узартуу боюнча бардык суроолор сот тартибинде каралышы керек.   
4. Түзөтүү мекемелеринде жана камакта кармоо жерлеринде жашы жетпеген 
балдардын жолугушуу, телефондук байланыш жана үй-бүлө мүчөлөрү менен кат-кабар 
алмашуу түрүндөгү байланыштарына болгон укуктарын чектөөчү КР КЖА нын, “Кылмыш 
жасоого шектүү же айыпталуучу адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары 
жөнүндө” Мыйзамдын нормаларын кайра карап чыгуу керек, жана жашы жетпеген баланын 
обочо болуу, байланышуу, үй-бүлөсү жана адвокаты менен чектөөсүз мамилелешүү 
муктаждыктарын эсепке алуучу шарттарда жолугушууларды тажрыйба жүзүндө камсыз 
кылуу. Мындан тышкары жашы жетпеген балдарга үй-бүлөсү менен узактыгын чектөөсүз 
жана конфиденциалдуулугун сактоо менен телефон аркылуу сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн 
берүү.   
5. КР КПК өзгөртүүлөрдү киргизүү. Жашы жетпеген бала кыйноонун же ырайымсыз 
мамиле жасоонун курмандыгы болгон учурда эгер баланын мыйзамдуу өкүлдөрү анын 
укугун бузуучулар болсо, анын укуктарын коргоодо кызыкчылыктары жок болсо, же аны өз 
убагында коргоого мүмкүнчүлүктөрү жок болсо, кылмыш процессинин бардык 
стадияларында жашы жетпеген баланын кызыкчылыктарына катышуу үчүн коомдук 
жактоочусун өзү тандоо укугун кайра карап чыгуу керек. Мындай коомдук жактоочунун 
укуктук статусун аныктоочу процедураларды иштеп чыгуу керек.   
6. КР “Күбөлөрдү коргоо жөнүндө” Мыйзамы менен алдын алынган коргоо чараларын 
кайра карап чыгуу керек. Кыйноо колдонуу же ырайымсыз мамиле жасоо, же жашы 
жетпеген баланын жабык мекеменин ичиндеги кыйноолор жөнүндөгү арыздануу 
учурларында, кыйноо колдонгондугуна шектүү адам аткарып жаткан милдеттеринен 
токтоосуз четтетилиши керек, жана берилген мекемеге тергөө жүрүп жаткан убакытта 
келбеши керек.  

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

 
Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана 

ырайымсыз мамиледен эркин болуу укугун сактоо 
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1. Саламаттыкты сактоо Министрлигине психикалык саламаттыкты коргоонун Улуттук 
программасын иштеп чыгууда министрликтердин жана ведомстволордун күч аракеттерин 
бириктирип колдоо көрсөтүү керек, жана 2014 - жылда Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу Фондунун бирдиктүү төлөм тутумуна бюджетти интеграциялоону бүтүрүү 
керек.  
2. Бардык социалдык милдеттенмелер, жана мамлекеттин психикалык саламаттыкты 
сактоо чөйрөсүндөгү милдеттенмелери бюджеттеги тиешелүү сарпталуулар менен 
тастыкталышы керек. Бул үчүн каражат агымдарын интернаттан коомдогу кызматтарга 
буруу керек.   
3. Психиатрдык саламаттыкты сактоонун негизги фонддору жакынкы убакта кайра 
түзүлүшү керек. Ооруканалардын кең аянттары бааланып, жана ачык соодалашуу менен 
сатылышы керек. Түшкөн каражаттар башка муктаждыктарга, мисалы жашоо жери боюнча 
психиатрдык кызматка жумшалышы керек. Бул процесске жарандык коомду тартуу керек.   
4. Психикалык саламаттыктын кызматын каржылоо кызматты кабыл алуучулардын 
муктаждыктарын эсепке алуу менен жана көрсөтүлгөн кызматтардын сапатына жараша 
болушу керек. Психиатрдык саламаттыкты сактоодогу кызматтын сапаттарынын 
көрсөткүчтөрү иштелип чыгышы керек, жана өзүнө дарылоо сапатынын, жашоо сапатын 
жогорулатуу, социалдык ишмердүүлүк даражасын жогорулатуу көрсөткүчтөрүн камтышы 
керек. Кызматтын сапатына баа берүүгө кызматты колдонуучулар катышуусу зарыл. 
Каржылоо ар кандай муктаждыктарды эсепке алуу менен жашоо жери боюнча жардам 
берүүнүн ар кандай формаларынын пайда болуусун демилгелөөсү керек. Муктаждыктарды 
баалоо оорукана мекемелериндеги койкалардын саны менен чектелбеши керек.   
5. Кызмат көрсөтүүчүлөр, мамлекеттик болобу, жеке болобу, берилген кызматтардын 
сапатына бирдей талаптар болгондо Төлөөчүнүн каражаттарына бирдей жетүү 
мүмкүнчүлүгү болушу керек.   
6. Психикалык бузулуулары бар адамдарга жардам көрсөтүүчү мекемелерди 
аккредитациялоо киргизилиши керек.   
7. Психикалык саламаттыктын көрсөткүчтөрү боюнча индикаторлор үй-бүлө 
врачтарынын тажрыйбасына баа берүү үчүн 2014 жылдан кеч эмес мөөнөттө иштелип чыгып 
жана киргизилиши керек.   
8. Билим алуу, кесиптик окутуу, жумушка орноштуруу, психосоциалдык жардам жана 
кризистик кеп-кеңеш берүү сыяктуу зарыл кызматтарды өнүктүрүү үчүн кеңири тармактуу 
кызматташтыкты камсыз кылуу керек.   
9. Төмөнкү маселелерди койгон психикалык саламаттыкты сактоо кызматын 
реформалоонун 10-жылдык программасын иштеп чыгуу жана кабыл алуу керек:  

 
1) Психикалык саламаттык жеке адамдардын, үй-бүлөлөрдүн, коомчулуктун жана 
жалпы элдин бейкутчулугу үчүн артыкчылык жана негиз болуп таанылышы керек.   
2) Кедейчилик психикалык бузулуулардын кээ бир түрлөрүнө алып келүүчү фактор 
экендигин моюнга алуу керек, бирок ошол эле убакта тиешелүү жардам берилбеген учурда 
психикалык бузулуулар кедейликти тереңдетүүгө алып келет.   
3) Психикалык саламаттык кызматын каржылоо кызмат кабыл алуучулардын 
муктаждыктары эсепке алуу менен жана көрсөтүлгөн кызматтын сапатына жараша жалпы 
саламаттыкты сактоо каржылангандай ошол эле негизги принциптерге таянып жүргүзүлүшү 
керек. Учурдагы психикалык бузулуулары бар кардарларга карата болгон басмырлоо 
тажрыйбасы тез арада токтотулушу керек. “Психиатрдык жардам жана аны көрсөтүүдө 
жарандардын укуктарын кепилдөө” жөнүндө Мыйзамдын 16 беренесинин каржылоо 
жөнүндөгү жоболору аткарылышы керек.   
4) Жардамдын негизги түрлөрү саламаттыкты сактоонун алгачкы деңгээлинде 
көрсөтүлүшү керек. Жашоо үчүн зарыл болгон психотроптуу дарылар саламаттыкты 
сактоонун бардык деңгээлдеринде жетүүгө мүмкүн болушу керек.  
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5) Институционалдык мекемелер, анын ичинде психоневрологиялык интернаттар, 
жашоо жери боюнча жардам берүүнүн ар тараптуу формалары менен алмаштырылышы 
керек.   
6) Жашоо жери боюнча жардам берүү, маалымат жана колдоо, коргоого алынган үйлөр 
жана жалпы профилдеги бейтапканалардагы кызматтар сыяктуу психиатрдык жардам 
берүүнүн альтернативдүү моделдерин, мындай кызматка Кыргыз Республикасынын бардык 
аймактарында жетүүнү камсыз кылуу менен кеңири колдонуу керек.   
7) Жергиликтүү коом, кызмат алуучулар жана алардын үй-бүлөлөрү психикалык 
саламаттык чөйрөсүндөгү саясатты, программаларды жана кызматтарды иштеп чыгууга, 
чечим кабыл алууга ишке ашырууга жана баа берүүгө кошулушу керек.   
8) Калк психикалык саламаттык суроолорунда маалыматтанган жана агартылган 
болушу керек.   
9) Психикалык саламаттыктын кадрлар ресурстарын билим берүүчү курстар, насаат 
окутуулар жана техникалык жардам аркылуу өнүктүрүү жана бекемдөө зарыл.   
10) Башка секторлор психикалык саламаттыкты коргоо кызматтары менен тыкыс 
байланышта аракеттениши керек. Социалдык коргоо, билим берүү укук коргоо органдары, 
жумушка орношуу кызматтары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, бейөкмөт 
уюмдар калктын психикалык саламаттыгын жакшыртууга чоң салым кошо алышат.   
11) Психикалык бузулууларды алдын алуу жана дарылоо программаларынын 
натыйжалуулугуна баа берүү үчүн коомчулуктун жана өлкөдөгү калктын жалпы психикалык 
саламаттыгына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүү керек. Кырсык, катастрофа, 
кагылышуулар сыяктуу сырткы факторлор мене байланышкан багыттар менен өзгөрүүлөрдү 
өз убагында байкоо үчүн психикалык саламаттыктын көрсөткүчтөрү саламаттык сактоонун 
отчет берүү жана маалымат тутумдарына киргизилиши керек.   
12) Психикалык саламаттык аймагындагы изилдөөлөр тажрыйба жүзүндөгү 
кийлигишүүнүн натыйжалуу программаларын иштеп чыгуу үчүн, жана психикалык 
саламаттыка таасир берүүчү факторлор жөнүндө көбүрөөк билүү үчүн, колдоого алынышы 
керек.  

 

Балдарга карата кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен 

эркин болуу укугун сактоо 

 

1) Балдар кармалуусу мүмкүн болгон жабык мекемелерди берилген мекемеде баланын 
укуктары сакталып жаткандыгына баа берүү багытындында, балдарды кыйноолордон жана 
ырайымсыз мамиле жасоодон коргоо суроолоруна өзгөчө көңүл буруу менен ведомство 
аралык комиссиялык инспекциялоону жүргүзүү тутумун алдын алуу. Мындай 
инспекцияларда айлана чөйрөнүн, гигиенанын, кармоо шарттарынын, тамактануунун, дене 
тарбиясынын жана медициналык кызматтын нормаларына, жана жашы жетпегендердин ден-
соолук абалы жана психикалык саламаттыгына таасир берүүчү мекеменин аткарган 
жумушунун каалагандай башка учурларына баа берүү максатында, квалификацияланган 
медициналык кызматкердин катышуусун алдын алуу. Ар бир жашы жетпеген өспүрүм 
каалаган инспектор менен жалгыз сүйлөшүүгө укугу болушу керек.  
 
2) Каалагандай текшерүүнүн же инспекциянын натыйжалары боюнча чыгарылган 
тыянактар жөнүндө жабык мекеменин баланын укугун сактоосуна баа берүүнү, улуттук 
мыйзамдардын жоболору жана аларды аткаруу үчүн зарыл болгон чараларга тийиштүү 
рекомендацияларды камтыган отчет болушу керек. Текшерүү учурунда байкалган жашы 
жетпегендердин укуктарын же жашы жетпегендер үчүн түзөтүү мекемесинин ишмердүүлүк 
тартибин бузуу жөнүндө күбөлөп турган ар кандай фактылар тергөө жүргүзүү жана соттук 
териштирүү үчүн компетенттүү органдарга маалымдалат.   
3) ЖАР (жашы жетпегендерди адаптациялоо жана реабилитациялоо) борборун 
ИИМдин карамагынан Социалдык өнүктүрүү Министрлигинин карамагына өткөрүү жана   
жашоонун оор   абалында   калган   жашы   жетпегендерди   социалдык   жактан   коргоо 
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функцияларын натыйжалуу аткаруу үчүн, керектүү штаттык эрежени алдын алуу. ЖАР 
борборлорун жашы жетпегендерди убактылуу жайгаштыруучу жер катары кароо керек. Ош 
шаарынын ЖАР борборунун позитивдүү тажрыйбасын колдонуп, Адаптация жана 
реабилитация борборлорунун негизинде, кыйноолордун жана үй-бүлөдөгү зомбулуктун 
курмандыктары болгон балдарга кайра калыбына келтирүү боюнча кызматтарды көрсөтүү 
мүмкүнчүлүктөрүн караштыруу.  
4) Дубандык деңгээлде мыйзамга каршы аракет кылган балдар үчүн тарбия берүүнүн 
өзгөчө шарттары бар, жана тиешелүү ресурстар менен керектүү квалификациясы бар 
кызматчыларды камтыган атайын билим берүүчү борборлорду түзүү менен, тарбия берүүнүн 
өзгөчө шарттарына муктаж болгон балдар үчүн Атайын мектепти (Беловодское айылы), 
кийинки жабуу менен деинститутташтыруу программасына киргизүү. Мындай мекемеде 
жашаган жана барып турган жашы жетпегендердин саны тарбия берүүдө жеке мамиле жасоо 
мүмкүнчүлүгү болушу үчүн, жана жашы жетпегендер менен алардын үй-бүлөлөрүнүн 
ортосунда байланышты камсыз кылуу үчүн, аз болушу керек.   
5) Мыйзамга каршы аракет кылган балдар менен жумуш жүргүзүлгөн мекемелердеги 
штаттык эрежелерин кайра карап чыгуу керек, анын курамына тарбиячы, өндүрүштүк 
окутуунун насаатчысы, социалдык кызматчылар, психиатрлар жана психологдор сыяктуу 
адистердин жетиштүү саны кириши керек. Бул толук эмес күн иштеген же ыктыярдуу 
негизде иштеген адистерди алар камсыз кыла ала тургандай жардамдын көлөмү жана 
даярдык деңгээли жактан алып караганда пайдалуу жана максатын актай турган учурларда 
колдонууну жокко чыгарбашы керек. Түзөтүү мекемелери максатын актай турган бардык 
түзөтүү, тарбиялоо, моралдык, аң-сезим жана башка мүмкүнчүлүктөрдү жана жардамдын 
түрлөрүн колдонуусу керек, жана аларды жашы жетпегендердин жеке муктаждыктарын 
жана көйгөйлөрүн эсепке алуу менен колдонуусу керек.   
6) Квалификацияны жогорулатуу курстарын жүргүзүп, жабык мекемелердин 
кызматчыларды тиешелүү кесиптик даярдоо, жана ҮБЖБ (үй-бүлөлөргө жана балдарга 
жардам берүү бөлүмү) жана ЖИИ (жашы жетпегендердин иштери боюнча инспекция) 
кызматчыларын мыйзамга каршы аракет жасаган балдар жана зомбулуктун курмандыктары 
болгон балдар менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрү боюнча даярдоо тутумун алдын алуу керек.   
7) Балдар жашаган мекемелердин ишмердигин жөнгө салуучу укук актыларына 
өзгөртүүлөрдү киргизүү:  
 
 Каалагандай жабык мекемеде, анын ичинде балдар үйлөрүндө, интернаттарда, атайын 
мектептерде, тарбиялоо колониясында, ЖАРБ, ж.б., администрация менен кызматчылардын 
милдеттеринин тизмесине ар бир жашы жете элек балага түшүнө тургандай кылып түзөтүү 
мекемесинин ички тартибин жөнгө салып туруучу эрежелерди, тарбия талаптарын жана 
процедураларын, маалымат алуу жана арыз берүү жолдорун, жана мекемеде кармалуу 
учурунда өз укуктарын жана милдеттерин толук түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берген башка 
керектүү суроолорду түшүндүрүп берүү кирет. Мындай маалыматка жетүү ар бир жашы 
жете элек өспүрүмгө каалаган убакта жана каалаган шартта мүмкүн болушу керек. 

 Жашы жетпегендер кармалган бардык мекемелерде тарбия чараларын колдонуу 
процедурасы төмөнкүлөрдү алдын алышы керек: 


 Тарбия кылууга уруксат берилген чаралардын толук тизмеси, алардын эң көп узактыгы, жана 

эреже бузууга ченемдүү болушун аныктоо тутуму, зарылдыгы жана жашы жетпегендерге 

тарбиялык таасир берүүнүн жалпы чараларынын тутумундагы алардын маанисин аныктоо; 


 
Тарбия кылуу чараларын колдонууга алып келүүчү эреже бузууларга кирген жүрүш- 
туруштун түрлөрүн аныктоо; 


 Тарбия чараларын колдонууга укугу бар кызматкерлерди аныктоо; 


 Тарбия чараларын 
колдонуу жөнүндө себептүү чечимдерди каттоо ирети; 


 Жашы жете элек балага анын эреже бузуусу, жана колдонулган жаза боюнча арыздануу иретин 
түшүнүктүү кылып билдирүү менен тарбия чарасын колдонуу ирети; 
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 Колдонула турган тарбия чарасы боюнча арыздануу ирети жана арыздарды кароочу инстанциялар; 




 Чараларды жөнү жок колдонуу үчүн тартиптик жана башка жоопкерчилик. 


 
8) БУУнун курмандык балдар жана кылмыштын күбөсү болгон балдардын катышуусу менен 
байланышкан суроолордогу акыйкаттыка тийешелүү Жетектөөчү принциптеринин 
негизинде, жабык мекемелерде кармалган балдарды коргоонун өзгөчөлүгүн эсепке алуу 
менен, курмандык болгон балдарды жана кылмыштын күбөсү болгон балдарды коргоо 
тутумун өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын иштеп чыгуу зарыл. Мындай стратегия 
төмөндөгү чараларды алдын алуусу керек: 
 
 Курмандык жана күбө балдарга колдоо көрсөтүү тутуму, анын ичинде баланын эң 
жакшы кызыкчылыктарында, акыйкаттыкты жөнөтүү процессинде катышуунун бардык 
мөөнөтүндө коштоп жүрүү; 

 Курмандык жана күбө балдарда тергөөнүн жана сот процессинин жүрүшүндө 
аларды эмне күтүп жаткандыгы жөнүндө ачык түшүнүк түзүү жолу менен, балдарда жана 
алардын үй-бүлөлөрүнүн мүчөлөрүндө процесске карата аныктуулуктун болушун камсыз 
кылуу; 

 Курмандык жана күбө балдар байланышкан иштерди тездетип кароону алдын алган 
процедуралардын, мыйзамдардын жана сот эрежелеринин болушу; 

 Соттук териштирүүнүн мөөнөттөрүн узартуу баланын эң жакшы кызыкчылыктарын 
ылайык келгенден башка учурларда соттук териштирүүлөрдүн мүмкүн болушунча тажрыйба 
жүзүндөгү ылдам мөөнөттөрүн камсыз кылуу; 

 Курмандык жана күбө балдардын күбөлүк көрсөтмөлөрүн алуунун атайын 
процедуралары алдын алынып жана колдонулушу керек, мисалы сурака алуунун, 
арыздардын жана угуулардын же психолог- эксперттерди тартуунун санын азайтуу 
максатында видеоматериалдарды колдонуу; 

 Зарыл учурларда курмандык жана күбө балдарды сураштыруу жана сотто сурака 
алуу божомолдуу укук бузуучу жок мезгилде өткөрүлүшү керек; 

 Курмандык жана күбө балдарды коркутуу, опузалоо, же аларга зыян келтирүү 
учурларын айкындап чыгуу жана алдын алуу менен байланышкан суроолор боюнча 
адистердин кесиптик даярдоолору өтүп турушу керек; 

 Курмандык жана күбө балдарды коркутуудан, опузалоодон жана зыян келтирүүдөн 
коргоо тутуму алдын алынышы керек; 

 Социалдык коргоо тутумунун өнүгүү стратегиясына үй-бүлө зомбулугунун жана 
кыйноонун курмандыктары болгон балдарды коштоп жүрүүгө, колдоого жана 
реабилитациялоого багытталган чараларды киргизүү керек  
9) Жашы жетпеген бала каалаган жабык мекемеге же интернат түрүндөгү мекемеге келгенде 
буга чейинки ырайымсыз мамиленин издерин катоо жана врачтын кароосун талап кылган 
дене боюнун же психикасынын четтөөлөрүн аныктоо максатында милдеттүү түрдөгү 
медициналык текшерүүнү алдын алуу керек. Ырайымсыз мамиленин белгилери байкалган 
учурда медициналык тыянактарды тергөө жүргүзүү үчүн прокуратура органдарына өткөрүп 
берүү процедураларын алдын алуу керек. Жабык мекемелердин медициналык, 
психологиялык жана социалдык кызматтарынын кызыкчылыктарынын карама-каршы 
келүүсүн жана эки жака тартуу коркунучун жокко чыгаруу үчүн алардын мекеменин 
администрациясына түздөн-түз баш ийүүсүн өзгөртүп, бул кызматтарды ушул эле ирети 
менен Саламаттыкты сактоо министрлигинин, Билим берүү жана илим министрлигинин, 
Социалдык жактан коргоо министрлигинин карамагына өткөрүү керек. 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна 

 
Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана 

ырайымсыз мамиледен эркин болуу укугун сактоо 
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1. Психикалык бузулуулары бар адамдар боюнча соттук тажрыйба Жогорку Сот тараптан 
жалпыланып, улуттук жана эл аралык нормаларга ылайык келтирилиши керек. 

 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына 

 
Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана 

ырайымсыз мамиледен эркин болуу укугун сактоо 

 

1. Прокуратуранын өкүлдөрү жергиликтүү бийлик органдарынын катышуусу менен 
“Психиатрдык жардам жана ал жардамды көрсөтүүдө жарандардын укуктарынын 
кепилдиктери жөнүндө” Мыйзамдын 45 - беренесине ылайык психиатрдык мекемелерге 
мезгил-мезгили менен барып турушу керек. Бул учурда көзөмөлдүн максаты мекеменин 
финансылык ишмердүүлүгү жана “мамлекеттик сатып алуулар” эмес, биринчи иретте 
психиатрдык мекемелерде өлүм себептерин изилдөө жана кыйноолордон коргоо укугун 
сактоого көзөмөл жасоо болушу керек. 

 

Балдарга карата кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен 

эркин болуу укугун сактоо 

 

1. Балдар үчүн жабык мекемелерде кыйноо же ырайымсыз мамилелер айкындалып 
чыккан учурларда тергөө жүргүзүү жана акыйкаттыкты аткаруу убагында курмандык жана 
күбө балдар менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрү эске алынышы керек. Бала үчүн кошумча 
кыйынчылыктарды түзүүдөн качуу үчүн тергөөнүн сурака алуу, сураштыруу, жана башка 
формалары мындай аракеттерди баланын кызыкчылыгын эске алуу, сыйлоо жана ар тараптуу 
изилдөө шарттарында колдонгон, атайын даярдалган адистер тараптан аткарылышы керек. 
Баланын жашы анын акыйкаттыкты жөнөтүү процессине толук кандуу катышуу укугун ишке 
ашырууга тоскоолдук түзбөшү керек. Ар бир балага жасалган мамиле, - эгер жашы жана 
жетилүү деңгээли так жана ачык көрсөтүүлөрдү берүүгө мүмкүнчүлүк түзсө, - суракка 
алууга жараган, жана көрсөтүүлөрү анын жашынын себебинен гана жарабаган же туура эмес 
деп эсептелбей турган акыл-эстүү күбөгө жасалган мамиледей болушу керек.  
 
2. “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамдын 33 - беренесин жана КР “Балдар жөнүндө” 
Кодексин бузуу менен соттун чечими жок тарбиянын өзгөчө шарттарына муктаж болгон 
балдар үчүн Атайын мектепке (Беловодское айылы) жөнөтүлгөн жашы жетпегендердин 
укуктарын кайра калыбына келтирүү үчүн чараларды кабыл алуу, жана балдарды бул 
мектепке жайгаштыруу жөнүндө чечимди мыйзамды бузуу менен кабыл алган адамдарга 
карата кылмыш ишин козгоо. Буга чейин берилген мекемеге соттун чечими жок 
жайгаштырылган жана азыркы убакытка чейин ал жерде кармалган мектептин жашы 
жетпеген тарбиялануучуларынын бул жерде болуусун кайрадан карап чыгуу. 2003 - жылдан 
2012 - жылга чейин жашы жетпегендер бул мектепке мыйзамсыз жөнөтүлүп жана 
катталгандыгына күнөөлүү болгон кызматчыларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу. Жапа 
чеккен тарбиялануучуларга өз укуктарында калыбына келтирүү жана келтирилген моралдык 
зыянды орундатууну камсыз кылуу.  
 
3. Каалаган түрдөгү интернаттык мекемелердеги кыйноо колдонуу жана ырайымсыз 
мамиле жасоо фактылары жөнүндөгү ар бир арыз боюнча натыйжалуу тергөө жүргүзүүнү 
камсыз кылуу. Бардык күнөөлүү адамдарды жоопко тартуу.   
4. Өз милдеттерин натыйжалуу аткаруу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн ҮБКБ га 
бардык адамдык, маалыматтык жана материалдык ресурстарды алдын алуу.   
5. Каалаган мамлекеттик органдын функционалдык милдетине жашоонун кыйын 
абалындагы бала жөнүндө ҮБКБ ны кыска мөөнөттө маалымдоо милдеттенмесин киргизүү.  
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Кыргыз Республикасынын кыйноолорду жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз 
же ар-намысты басынтуучу мамилелердин жана жазалардын түрлөрүн алдын алуу 

боюнча Улуттук борборуна 

 

1. Кыйноолорду алдын алуу боюнча Улуттук борбордун ишмердүүлүк чөйрөсүнө балдардын 
жабык мекемелерине дайыма текшерүү жүргүзүп турууну киргизүү. УКЖ жана ТИга баруу 
учурларында жашы жетпегендердин укуктарын камсыз кылуу суроолоруна атайын көңүл 
бөлүү: укук коргоо органдары жактан жашы жетпегендерге алардын укуктары жөнүндө 
маалымат берүү боюнча милдеттенмелерин аткаруусу, жана жашы жетпегендердин ыйгарым 
укуктуу органдарга арыз берүү процедураларына иш жүзүндө жетүүсү. 

 

Кыргыз Республикасынын Социалдык жактан өнүктүрүү министрлигине 

 
Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана 

ырайымсыз мамиледен эркин болуу укугун сактоо 

 
1. Прокуратура жана интернаттарга өлгөндөрдү көмүү үчүн жер бөлүп берген 
жергиликтүү бийлик органдарын тартуу менен, интернат үйлөрүндөгү өлүм санын көз 
карандысыз көзөмөлгө алуу керек.   
2. 2012-2014 жылдардагы Социалдык өнүгүү стратегиясын психикалык бузулуулары 
бар адамдарды реабилитациялоо жана коомчулука интеграциялоо бөлүгүндө; де-
институтташтыруу жана майыптар үчүн чоң эмес корголгон үйлөрүн тургузуу бөлүгүндө 
аткаруу зарыл.   
3. “Кыргыз Республикасында калк үчүн социалдык кызматтын негиздери жөнүндө” 
Мыйзмамды кечиктирбестен аткаруу керек, жана майыптарга стационардык жана жарым 
стационардык жардам көрсөтүү керек.   
4. Психиатрдык мекемелердин жетекчилигине ачык конкурс жарыялоо керек, жана 
аларды маалы менен орун алмаштырып туруу керек.   
5. Кызматтардын сапатынын стандарттары иштелип чыгып жана психиатрдык 
мекемелердин жана коомчулуктагы бардык кызматтардын тажрыйбасына киргизилиши 
керек.   
6. Социалдык заказды коомчулуктагы психикалык бузулуулары бар адамдар үчүн 
кызмат көрсөтүүгө атайын багыттап колдонуу керек.  

 

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигине 

 
Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана 

ырайымсыз мамиледен эркин болуу укугун сактоо 

 

1. Күч аракеттерди жана каражаттарды жумшоо багыты институционалдык 
сегрегаттык (бөлүштүрүүчү) моделден, коомдогу жардам берүүнүн үйдөгү ассертивдүү 
(туура мамиле жасоо) психиатрдык жардам, Үй-бүлөлүк медицина борборлорунун 
базасындагы күндүзгү кайра калыбына келтирүү программалары, укуктук жардам берүү 
борборлору, корголгон үйлөр жана убактылуу жайлар сыяктуу ар кандай моделдерине 
бурулушу керек. Аларды каржылоо этегинде таратыла турган мекемелерден ресурстарды 
которуу аркылуу ишке ашырылышы мүмкүн.   
2. Жалпы профилдеги ооруканаларды психиатрдык жардам берүүгө кызыктыруу 
керек, мисалы жалпы ооруканалардын жана Үй-бүлөлүк медицина борборлорунун 
курамындагы чакан бөлмөлөрдү оңдоо жана жабдуу үчүн гранттык конкурстардын жардамы 
менен. Гранттык каражаттардын булагы болуп Кедейликти Кыскартуунун 
Борборлоштурулган Фонду чыга алат.  
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3. Психикалык саламаттыктын көйгөйлөрү саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү отчет 
берүү жана маалымат тутумдарына психикалык саламаттыктын көрсөткүчтөрүн киргизүү 
аркылуу үзгүлтүксүз көзөмөлдө болушу керек. Көрсөткүчтөр психикалык бузулуулар менен 
кыйналган адамдардын саны, аларды кароонун сапаты, майыптуулуктун түзүлүшү жана 
динамикасы, жана аймактардагы психикалык саламаттыктын кээ бир башка жалпы 
мүнөздөмөлөрү жөнүндө маалыматты камтуусу керек.   
4. Психиатрдык жардамдын ар кандай формадагы кызматтарын көрсөтүү үчүн 
минималдык стандарттар иштелип чыгып жана кабыл алынышы керек.   
5. Психиатрдык саламаттыкты сактоонун негизги фондулары жакынкы арада кайра 
түзүлүшү керек. Ооруканалардын кеңири жер аянттары жана башка мүлктөрү бааланып 
жана ачык соодалашуу менен сатылышы керек. Түшкөн каражаттар башка муктаждыктарга, 
мисалы жашаган жери боюнча психиатрдык жардам берүү кызматтарына жумшалуусу керек. 
Бул процесске жаранык коом дагы тартылышы керек.   
6. Жалпы профилдеги ооруканаларда психиатрдык нозологиялык формаларды дарылоо 
болуусу керек.   
7. Мамлекеттик кепилдик программалары боюнча жашоого зарыл психотроптуу 
дарылардын тизмеси кеңейтилиши керек.   
8. Ар бир шаарда жана айылда көлөмүнө карабай психотроптуу дарыларга алгачкы 
деңгээлде жетүү камсыз болушу керек.   
9. Психикалык саламаттык чөйрөсүндө иштеген психиатрдык медициналык 
айымдарды жана социалдык жумушчуларды даярдоо курстары тиешелүү билим берүүчү 
мекемелердин окутуу программаларына киргизилиши керек, жана тажрыйба жерлери катары 
2014 - жылдагы психикалык саламаттыктын жаңы кызматтары болушу керек.   
10. Үй-бүлөлүк врачтарды психикалык саламаттык маселелери боюнча окутуу 
улантылуусу керек.  

 

Балдарга карата кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен 

эркин болуу укугун сактоо 

 

1. Кам көрүү мекемелерине алардын кандай ведомствонун карамагында экендигине карабай 
жарым жылдан узак эмес мөөнөттө көз карандысыз эксперт-врачтарды тартуу менен, 
дарылоо сапатына, байкоого, калыбына келтирүү жумуштарына жана санитардык-
гигиеналык нормалар менен эрежелерди сактоого баа берүү максатында пландуу түрдө 
ведомстволук текшерүүлөрдү жүргүзүп туруу. Кам көрүү мекемелеринин медициналык 
кызматчыларынын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо программаларын, 
унаа чыгымдарын төлөө мүмкүнчүлүгү менен, дайыма өтүп туруусун уюштуруу. 

 

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигине 

 
Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана ырайымсыз 

мамиледен эркин болуу укугун сактоо 

 
1. Билим берүүчү стандарттарга мектеп мугалимдерин, медициналык айымдарды, социалдык 
жумушчуларды дипломго чейинки жана дипломдон кийинки деңгээлдерде психикалык 
саламаттык боюнча заманбап курстарды иштеп чыгуу жана киргизүү керек. 

 

Балдарга карата кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен 

эркин болуу укугун сактоо 

 
1. Жогорку кесиптик билим берүү тутумундагы окуу программаларын жана саламаттыкты 
сактоо жумушчулары, психологдор, жана юристтер үчүн квалификациясын жогорулатуу 
боюнча курстардын мазмунун кыйноолорду айкындап чыгуунун, алар жөнүндө 
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билдирүүлөрдүн, аларды алдын алуунун жаңы ыкмалары жана балдарга карата кыйноолор 
менен ырайымсыз мамилелердин кесепеттери жөнүндө маалыматтарды кошуп киргизүү 
максатында кайра карап чыгуу керек. Мындай окутуу өзүнө сөзсүз түрдө кыйноо жана 
ырайымсыз мамиле жасоо фактыларын тергөөнүн жана документтештирүүнүн эл аралык 
стандарттарын изилдөөнү, кыйноонун курмандыктары менен иштөөдө адистердин жүрүш-
туруштарынын этикалык принциптерин изилдөөнү, кыйноолордун медициналык жана 
психологиялык симптомдорун түшүнүүнү, кыйноолордун курмандыктарына жардам 
көрсөтүүнүн улуттук мүмкүнчүлүктөрү, жана башка өлкөлөрдүн бул аймактагы позитивдүү 
тажрыйбасы жөнүндөгү маалыматты камтышы керек. Мындан тышкары, юристтерди окутуу, 
БУУнун адам укугу боюнча Комитетинин чечимдер тажрыйбасы жана бул чечимдердин 
Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык укуктук статусу жөнүндө маалыматты 
камтуусу керек. 
 
2. Бир дагы жашы жетпеген бала тарбия берүүнүн өзгөчө шарттарына муктаж болгон балдар 

үчүн Атайын мектепке (Беловодское айылы) соттун чечими жок кабыл алынбашы керек. 
 

 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн карамагындагы мамлекеттик 

жаза аткаруу кызматына 
 

Балдарга карата кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен эркин 

болуу укугун сактоо 

 

1. Жабык мекемелердеги мыйзамга каршы аракет кылган балдар үчүн тарбия берүү 
тутумун учурдагы илимий ыкмаларды эсепке алуу менен кайрадан карап чыгып, 
тарбиялоодогу жаза ыкмаларын жокко чыгаруу керек. Мындай мекеменин кызматчылары 
тиешелүү окутуудан өтүп, жана өз квалификациясын дайыма жогорулатып турууга 
мүмкүнчүлүгү болушу керек.   
2. Бардык жабык мекемелерде, алардын ичинде сотко чейинки камакта болуу 
жерлеринде, түзөтүү жана атайын тарбиялоочу мекемелерде, берилген мекеменин 
администрациясынан көз карандысыз, жашы жетпегендер үчүн жетимдүү жана натыйжалуу, 
арыз берүүгө жана арыз берген учурларда балдарды кысымдардан коргоого мүмкүнчүлүк 
берүүчү механизмди иштеп чыгуу жана киргизүү.   
3. Жашы жетпегендерге карата тартип жазалары чыныгы мыйзамдын жоболоруна же 
нормативдик укуктук актыларга ылайык колдонулушу керек. Жашы жетпеген кимдир 
бирөөгө карата чаралар, ага божомолдуу эреже бузуусу жөнүндө түшүнүктүү кылып 
маалымдагандан кийин гана, аппеляция берүү укугу менен бирге тиешелүү коргонуу 
мүмкүнчүлүгүн берүү менен колдонулат. Эреже бузуу жөнүндөгү ар бир териштирүүгө 
протокол түзүлүп, жана сакталат.   
4. Жашы жетпегендерди тартип изоляторуна (тарбиялоо колонияларында) же айып 
изоляторуна (тергөө изоляторлорунда) жайгаштыруу сыяктуу тартип чаралары уруксат 
берилген тарбиялык жазаларды тизмегинен чыгарып таштоо керек. Тамактанууну 
кыскартуу, үй-бүлөсү менен байланыштардан ажыратуу же чектөө кандай максатта 
колдонулбасын, токтотулушу керек.   
5. Мыйзамга каршы аракет жасаган балдар менен иш жүргүзүлүп жаткан 
мекемелердин штаттык тизмесин кайра карап чыгуу керек, анын курамына тарбиячы, 
өндүрүштүк окутуунун насаатчылары, социалдыккызматтын жумушчулары, психиатрлар 
жана психологдор сыяктуу адистердин жетиштүү саны кириши керек. Бул толук эмес күн 
иштеген же ыктыярдуу негизде иштеген адистерди алар камсыз кыла ала тургандай 
жардамдын көлөмү жана даярдык деңгээли жактан алып караганда пайдалуу жана максатын 
актай турган учурларда колдонууну жокко чыгарбашы керек. Түзөтүү мекемелери максатын 
актай турган бардык түзөтүү, тарбиялоо, моралдык, аң-сезим жана башка мүмкүнчүлүктөрдү  
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жана жардамдын түрлөрүн колдонуусу керек, жана аларды жашы жетпегендердин жеке 
муктаждыктарын жана көйгөйлөрүн эсепке алуу менен колдонуусу керек. 

 

Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасына 

 

Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана 

ырайымсыз мамиледен эркин болуу укугун сактоо 

 
1. Мыйзамдар жана аудит тажрыйбасы эл аралык стандарттарга ылайык келтирилиши 
керек. Эсептөө палатасынын компетенциясы кеңейтилип, жана ИНТОСАИ эл аралык 
уюмунун стандарттарына ылайык аракеттениши керек.   
2. Психикалык саламаттыктын ар бир бюджеттик кайталанма мөөнөтү иштиктүү аудит 
жана эл аралык стандарттардын негизиндеги натыйжалуулуктун аудити менен аякташы 
керек. Бул үчүн Эсептөө палатасынын психикалык саламаттык кызматынын 
натыйжалуулугуна аудит жүргүзүү жөндөмү жогорулашы керек. Эсептөө палатасы 
психикалык саламаттыкты коргоо кызматтарынын натыйжалуулугуна аудит жүргүзүү 
куралдарын иштеп чыгуу үчүн Бүткүл дүйнөлүк Саламаттыкты сактоо Уюмуна усулдук 
жардам үчүн кайрылса болот.   
3. Психикалык саламаттыкты коргоо кызматтарынын коомдук көзөмөл институттары 
ММКФ нын жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин Байкоочу кеңешинин 
мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү аркылуу өнүктүрүлүшү керек. Байкоочу кеңештердин ыйгарым 
укуктарына бюджеттик кайталануу мөөнөтүнө жана негизги фондуларды колдонууга байкоо 
жүргүзүү укугу милдеттүү түрдө киргизилиши керек.  

 

Кыргыз Республикасынын жарандык коомуна 

 

Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана 

ырайымсыз мамиледен эркин болуу укугун сактоо 

 

1. Укук коргоочу БӨУ, психиатрдык кызматты колдонуучулардын жана алардын үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын жактоочу уюмдар, жана башка коомдук уюмдар 
психикалык бузулуулары бар адамдарды кыйноо жана ырайымсыз мамиле жасоодон 
коргоону жылдыруу үчүн, БУУ нун майыптар укугу боюнча Конвенциясын ратификациялоо 
үчүн, психикалык саламаттыкты коргоо боюнча Улуттук программаны иштеп чыгууга жана 
ишке ашырууга өз салымын киргизүү менен күч аракеттерин бириктирүүсү керек. 

 

Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына 

 

Психикалык жактан жабыркаган адамдарга карата кыйноолордон жана  
ырайымсыз мамиледен эркин болуу укугун сактоо 

 

1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын коомчулугунун мүчөлөрү 
психиатрдык мекемелерге түшүп калуусун алдын алуу үчүн, жергиликтүү деңгээлдеги саясат 
жана стратегияларды иштеп чыгуусу керек. Бул үчүн жашоонун кыйын абалындагы үй-
бүлөлөрдү байкоону жакшыртып, аларга өз убагында жардам көрсөтүп, жана жеткиликтүү 
мамлекеттик кызматтарды алууга багыт берүү керек.   
2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз коомчулугунун психикалык 
бузулуулардан кыйналган мүчөлөрүнө чакан коргоолгон үйлөрдү уюштурса болот.   
3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары психикалык бузулуулары бар 
адамдарды жумушка орноштурууда колдоо көрсөтүп, өз ара жардам топторун түзүүгө 
жардам берип, үй-бүлөлөрүнө колдоо көрсөтсө болот.  
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Кыргыз Республикасынын балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу 
органынын аймактык бөлүмдөрүнө, Акыйкатчыга (Омбудсмен), 

прокуратура органдарына 

 

Балдарга карата кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен 

эркин болуу укугун сактоо 

 
1. Балдар үчүн жабык мекемелерди текшерүү учурунда төмөнкү тажрыйбаларды киргизүү:   
 Конфиденциалдуулукту сактоо шарттарында балдар менен жеке сүйлөшүү; 

 Балдар үчүн жабык мекемелерге дайыма барып туруу жана ал жерлерде балдардын 

арызы же өз демилгеси боюнча балдардын укугун божомолдуу бузууларынын бардык 
учурларын тергөөгө алуу; 

 Балдарга  карата  кыйноо  жана  ырайымсыз  мамиле  жасоо  фактыларына  тиешелүү  
териштирүүнүн жана тергөөнүн натыйжаларын коомдо мындай көрүнүштөргө 
чыдабастыкты калыптандыруу максатында ачык жарыялоо. 
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3. ДОЛБООРДУН МЕТОДОЛОГИЯСЫ  
 
“Кыргызстандын жабык мекемелеринде адам укуктары блюнча улуттук механизмдер 
аркылуу адам укуктарын сактоо” долбоору 2013 – жылдын февралынан декабрына чейинки 
мезгилде ишке ашырылган. 

 
Долбоордун негизги максаты: 

 

Эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жайларында, анын ичинде Кыргыз Республикасынын 
убактылуу кармоочу жайларында, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
ЖАМКнын жаза аткаруу мекемелеринде жана саламаттыкты сактоо, билим берүү жана 
социалдык коргоо тутумунун атайылаштырылган мекемелеринде кыйноолордун алдын 
алууга адам укуктарын коргоонун улуттук механизмдерин пайдалануу аркылуу көмөктөшүү. 

 
Долбоордун милдеттери: 

 

 Өлкөнүн ИИБ УКЖда, ЖАМК ТИЗОдо, психиатриялык жана балдар мекемелеринде 
кармалган адамдарга карата улуттук мыйзамдардын жана эл аралык стандарттардын 
кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен эркин болууга болгон укук жаатындагы 
талаптарынын сакталышы туурасында анык маалымат топтоо. 


 ИИБ УКЖда, ЖАМК ТИЗОдо, психиатриялык жана балдар мекемелеринде жарандык 

коомдун өкүлдөрү тарабынан калыс, бейтарап мониторинг жүргүзүү, бул аталган 
мекемелердин кызматкерлери тарабынан камактагыларга мамиле кылуунун улуттук 
мыйзамдарынын жана эл аралык стандарттардын ченемдеринин сакталышын тыкыр 
белгилөө, ошондой эле адам укуктары менен эркиндиктери бузулган учурларды 
натыйжалуу документтештирүү менен коштоо. 


 Мониторинг учурунда аныкталган кыйноолорго дуушар болуу жана ырайымсыз 

мамиле жасоо фактыларына карата натыйжалуу чараларды көрүү. 


 Мониторинг учурунда аныкталган кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен жабыр 
тарткан адамдарга юридикалык, медициналык жана психологиялык жардам көрсөтүү. 


 Калктын калың катмарынын, эл аралык укук коргоо уюмдарынын эркиндиктен 

ажыратуу жана чектөө жайларындагы кыйноолордон эркин болууга болгон укукка 
байланышкан абал туурасында маалыматын арттыруу. 


 Мыйзам бузууларды натыйжалуу текшерүүгө жана изилдөөгө, күнөөлүүлөрдү жазага 

тартууга тоскоол болгон себептерди аныктоо, тиешелүү кеп-кеңештерди иштеп 
чыгуу, аларды иш жүзүнө ашырууга көмөктөшүү. 


 Мониторингдин жыйынтыктарын кызыкдар болгон мамлекеттик органдарга берүү 

жана аларды эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жайларында кыйноолорду 
болтурбоо максатында талкууга алуу. 

 

Ушул долбооорду ишке ашырууда негизги басым эркинен ажыратуу жана чектөө 
жайларында болгон учурда аныкталган кыйноолордун жана ырайымсыз мамиле жасоонун 
курмандыктарын коргоочу улуттук механизмдердин натыйжалуулугун бийликтин тиешелүү 
органдарына кайрылуу жана ошол кайрылуулардын жыйынтыктары боюнча андан аркы иш-
аракеттерге мониторинг жүргүзүү аркылуу талдоого жасалган. 

 
Мониторингдин объектиси 
 
Мониторингдин объектиси катары ички иштер органдарынын УКЖлары, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ЖАМК тергөо изоляторлору, психиатриялык жана 
балдар мекемелери каралды. 
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Мониторинг өзүнө 47 ИИБ УКЖсын, 4 ЖАМК ТИЗОсун, 23 психиатриялык оорукананы 
жана 3 атайылаштырылган балдар мекемесин камтыды. 

 

Байкоочулар 

 
Долбоордун командасынын курамына юриспруденция, медицина, психология жана адам 
укуктарын коргоо жаатында иш тажрыйбасы бар 16 бейөкмөт уюмунун өкүлдөрү, 30дан 
ашуун байкоочулар, 9 дарыгер жана бир соттук-медициналык эксперт киргизилди. 

 
Долбоордун бардык кызматкерлери жана байкоочулар адам укуктарынын стандарттары жана 
аларды коргоо механизмдери туурасында атайын окутуудан өтүшкөн. 

 

Адам укуктары жана эркиндиктери жаатында кызматташуу жөнүндө меморандум 

 
2011-жылдын июнунда Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени), ЕККУнун 
Бишкектеги борбору жана “Кылым шамы” Коомдук фондусунун ортосунда Адам укуктары 
жана эркиндиктери жаатында кызматташуу жөнүндө алгачкы меморандумга кол коюлган. 
Ушул эле жылы Меморандумга жети бейөкмөт уюм кошулган. 

 

2012-жылдын июнунда Адам укуктары жана эркиндиктери жаатында кызматташуу жөнүндө 
жаңы меморандумга кол коюлуп, анын катышуучуанын катышуучуларынын саны 
мамларынын саны мамлекеттик органдардын жана укук коргоочу уюмдардын эсебинен 
көбөйгөн. 2012 – жылдын Меморандумуна мамлекеттик органдар – Башкы прокуратура, 
Ички иштер министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, Адилет министрлиги, Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы, эл аралык 
уюмдар - Фридом Хаус, «Сорос-Кыргызстан» Фонду жана дагы төрт бейөкмөт уюму 
кошулган. 

 

2012-жылдын декабрында 2013-жылга карата Кызматташуу жөнүндө үчүнчү меморандумга 
кол коюлган, ал буга чейинки эки меморандум сыяктуу эле эркинен ажыратылган же 
чектелген адамдарды кыйноолордон жана ырайымсыз, адамгерчиликсиз же ар-намысты 
басмырлаган мамилелерден коргоону биргелешип, алдын-ала айтпай туруп жалпы өлкө 
боюнча эркинен ажыратуу же чектөө жайларына баруу аркылуу күчөтүүгө багытталган. 

 
Меморандумдун текстинде тараптардын мандатынын алкагында кызматташуунун алкагы так 
аныкталган, анын ичинде мамлекеттик органдардын милдеттенмелери, жарандык коомдун 
өнөктөш уюмдарынын милдеттенмелери, ЕККУнун Бишкектеги борборунун 
милдеттенмелери, Фридом Хаус менен «Сорос-Кыргызстан» Фондунун милдеттенмелери 

так көрсөтүлгөн.
14

 
 
Долбоордун компоненттери жана аларды ишке ашыруунун тартиби 

 
Долбоордун максаттарына жана милдеттерине жетүү үчүн ишмердүүлүктүн төмөнкү негизги 
багыттары боюнча иштин методологиясы жана планы иштелип чыккан:  

1. Долбоордун алкагында изилдөөнүн объектиси катары тандалып алынган эркинен 
ажыратуу же чектөө жайларында мониторинг жүргүзүү.   

2. Аныкталган кыйноолор же ырайымсыз мамиле жасоо фактыларын натыйжалуу 
документтештирүү жана аларга чара көрүү.  

 
 
 
 

 
14

 Адам укуктары жана эркиндиктери жаатындагы кызматташуу меморандуму, 1-3-бер.бер 
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Эркинен ажыратуу же чектөө жайларына мониторинг жүргүзүү 

 
Иштин бул багыты боюнча иш-чаралар өзүнө төмөнкүлөрдү камтыды:  

 Мониторинг топторунун мүчөлөрүнө жабык мекемелерде адам укуктарынын 
сакталышына мониторинг жүргүзүүнүн теориялык негиздерин жана практикасын, 
ошондой эле байкоочунун жүрүм-турум приницптерин үйрөтүү. Калыстык, 
бейтараптуулук жана купуялуулук принциптеринин сакталышын камсыздоо 
максатында изилдөө жүргүзүү учурунда долбоордун эксперттери тарабынан “Жабык 
мекемелерде мониторинг жүргүзүү боюнча байкоочу үчүн эскертме” иштелип чыккан. 




 Маалымат чогултуу үчүн бирдиктүү инструментарийди иштеп чыгуу. Изилдөөнүн 
буга чейинки этаптарында бардык жерде колдонула турган, анын ичинде мамлекеттик 
органдардын ишмердүүлүгүндө да, коомдук көзөмөл жүргүзүү ишинде да пайдаланса 
боло турган инструментарий иштелип чыккан. Кийинчерээк ал 2011-2012-
жылдардагы мониторингдердин тажрыйбасын эске алуу менен кайрадан толукталып 
иштелип чыкты. 




 Мониторингдин жыйынтыктарын топтоо, талдоо жана жалпылоо, өлкөнүн жабык 

мекемелеринде адам укуктарына байланышкан абалды жакшыртуу боюнча 
сунуштамаларды иштеп чыгуу. Маалыматты чогултуунун негизги ыкмасы катары 
мониторингдин жүрүшүндө мекемелердин жетекчилери жана кызматкерлери, 
ошондой эле ошол мекемелерге барганда ал жерде отурган адамдар менен жарым-
жартылай түзүмдөштүрүлгөн интервьюларды өткөрүү ыкмасы колдонду. Мында 
респонденттер келип түшкөн маалыматтын негизинде же болбосо кыйноолор 
колдонулган фактылар жөнүндөгү арыздар берилгендигине жараша тандалып алынды. 
Ошондой эле кокусунан эле тандап алуу ыкмасы да колдонулуп, бирок тандалган 

адамдын өз ыктыяры менен изилдөөгө катышууга болгон каалоосу эске алынды. 


 
Изилдөө жалпы кабыл алынган эл аралык стандарттарды жана мониторинг жүргүзүүнүн 
принциптерин сактоо менен өткөрүлдү. 

 

Кыйноолор колдонулган фактыларды документтештирүү.  
Кыйноолор колдонулду жана ырайымсыз мамиле жасалды деген арыздар боюнча чара 
көрүү 
 
Бул багыттагы иш-чаралар өзүнө төмөнкүлөрдү камтыды: 

 

 Кыйноо жана ырайымсыз мамиле колдонулган учурларды натыйжалуу документтештирүү. 




 Кыйноолордун жана ырайымсыз мамиленин курмандыктарына юридикалык жардам 
көрсөтүү, анын ичинде жактоочуну дайындоо жана улуттук соттордо өкүлчүлүгү 
болушун камсыздоо. 



 

Изилдөө учурунда пайдаланылган ишенимдүү маалымат булактарынын бараандуу көлөмү, 
долбоордун командасынын мол тажрыйбасы жана эксперттик-аналитикалык дарамети бул 
изилдөөнүн жыйынтыктарынын жана корутундуларынын жетишээрлик жогорку деңгээлде 
экендигин күбөлөндүрүп турат. 
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4. КЫЙНООЛОРДОН ЖАНА ЫРАЙЫМСЫЗ, АДАМГЕРЧИЛИКСИЗ ЖЕ АР-
НАМЫСТЫ БАСМЫРЛАГАН МАМИЛЕЛЕРДЕН ЖАНА ЖАЗАЛАРДАН ЭРКИН  

БОЛУУГА БОЛГОН УКУКТУН САКТАЛЫШЫНА ЖҮРГҮЗҮЛГӨН 
МОНИТОРИНГДИН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

 
4.1. УКЖда ЖАНА ТИЗОдо КЫЙНООЛОРДОН ЖАНА ЫРАЙЫМСЫЗ 

МАМИЛЕЛЕРДЕН ЭРКИН БОЛУУГА БОЛГОН УКУКТУН САКТАЛЫШЫНА 
ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МОНИТОРИНГДИН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ 

 
 
 
 

 
УКЖга жана 
ТИЗОго баруу  
мүмкүнчүлүктөрү 

 

 

Өз ара кызматташуу меморандумунун ишке киргизилгендигине үч жыл 
толсо да убактылуу кармоо жайларына кирүү абдан кыйын боюнча 
калууда. Өзгөчө камактагыларды массалык түрдө уруп-сабагандыгы же 
УКЖда отурган адамды уруп-сабагандыгы жөнүндө маалымат келип 
түшкөндө УКЖга кирүү өтө кыйын болуп калат. 

 
Долбоорду ишке ашыруунун жүрүшүндө өлкөнүн алты УКЖсына 
байкоочуларды жети ирет киргизбей койгон фактылар орун алган. 

 

Айталы, Жети-Өгүз районунун ИИБсынын УКЖсына мониторинг жүргүзүүгө аракет 
кылынганда РИИБ начальниги УКЖда камалган адамдар жок деп кабарлап, мониторинг 
тобун киргизбей койгон. Бир сааттан кийин гана, Жети-Өгүз прокуратурасына кайрылып, 
прокурордун орун басары К.Абдимамбетовдун кийлигишүүсү менен гана мониторинг 
тобунун мүчөлөрү УКЖга кирүүгө мүмкүнчүлүк алышкан. Мында УКЖда 5 камалган адам 
бар экендиги аныкталган. 
 
2013-жылдын 6-февралында Жалал-Абад шаарынын ИИБ УКЖсында кармалгандарды 
массалык түрдө уруп-сабоодон кийин ал жакка Башкы прокуратуранын кийлигишүүсүнөн 
кийин гана кирүүгө мүмкүн болду. Долбоор боюнча ишмердүүлүктүн бардык жүрүшүндө 
мониторинг тобу такай ушул УКЖга кирүүдө кыйынчылыктарга дуушар болуп, кирүүгө 
уруксат алууга ар бир жолу 1-1,5 саат убакыт зарыл болду. 
 
2013-жылдын апрелинде жана майында мониторинг тобунда төрт УКЖга - Майлуу-Суу ИИБ 
УКЖсына, Аксы РИИБсынын УКЖсына, Базар-Коргон РИИБсынын УКЖсына жана Жалал-
Абад шаарынын ИИБ УКЖсына кирүүдө тоскоолдуктар болду. 
 
Ушул жылдын апрелинде мониторинг тобунун мүчөлөрү Аксы РИИБсынын УКЖсына 
РИИБнын начальнигинин орун басары Т.Баймырзаев тарабынан кылынган тоскоолдуктан 
улам кире албай коюшкан. Алар Т.Баймырзаевге РИИБ начальнигинин жумуш ордунда жок 
болгондугунан улам кайрылышкан болчу. Ал киргизүүгө уруксат берүүдөн баш тартып, 
муну ИИБнын УКЖга бөтөн адамдарды, анын ичинде коомдук уюмдардын өкүлдөрүн 
киргизүүгө тыюу салган буйругу менен түшүндүргөн. Ошол документ менен таанышсак 
болобу деген өтүнүчкө да бул буйрукту көрсөтүү үчүн тиешелүү буйрук берилген жок деп 
жооп берген. 
 
2013-жылдын 17-майында байкоочуларга Жалал-Абад шаарынын ИИБсынын УКЖсына 
кирүүгө уруксат бербей коюшкан. Байкоочулардын маалыматы боюнча, мында Т. аттуу 
кармалган адам токмоктолгон. “Адилеттүүлүк” (“Справедливость”) аттуу облустук укук 
коргоочу уюмдун кызматкерлери Жалал-Абад облустук прокуратурасына кайрылгандан 
кийин гана прокурордун орун басары Жалал-Абад прокуратурасына байкоочуларды УКЖга 
киргизүүнү камсыздоону тапшырган. 

 
2013-жылдын 21-июнунда мониторинг тобуна Сузак районунун ИИБсынын УКЖсына 
кирүүсүнө уруксат бербей коюшкан. 
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2013-жылдын 8-июлунда ШИИБнын начальнигинин орун басары байкоочуларды Жалал-
Абад шаарынын “Курманбек” ШМБга киргизбей койгон жана муну УКЖда комиссиялык 
текшерүү жүрүп жатат деп түшүндүргөн. Кийинчерээк маалым болгондой, мындан эки күн 
мурда, тагыраак айтканда, 6-июлда, мындагы камактагылар качууга аракет кылган экен. 

 

Ушул убакка чейин Ала-Бука районунун ИИБсынын УКЖсына кирүү өтө кыйын боюнча 
калууда. РИИБ начальниги, милициянын полковниги А.Бийчиев, кол коюлган 
Меморандумга карабастан, “Адилеттүүлү” КУКУ өкүлүнө көзөмөлдөөчү органдардын 
уруксатысыз мониторинг жүргүзүүсүнө тыюу салган. УКЖда болгон учурда байкоочуну 
прокуратуранын кызматкери коштоп жүргөндүктөн, камактагылар менен ачык-айрым, 
ишенимдүу жагдайда сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн эмес. РИИБ начальниги ошондой 
эле УКЖда болууга болгону 20 мүнөт гана убакыт берген. Анын пикири боюнча, 
камактагылардын мониторинг тобунун мүчөлөрү менен баарлашуусу иши тергөөдө болгон 
камактагыларга терс таасирин тийгизет, анткени алар менен жолуккандан кийин 
камактагылар жашоо-шартына, ден-соолугунун абалына жана тергөө иштерине көбүрөөк 
даттана башташат, ал эми бул болсо УКЖ кызматкерлерине кошумча баш ооруткан 
көйгөйлөрдүн жаралышына алып келет. 

 

Жабык мекемелерге барууга жасалган талдоо Адам укуктары жаатындагы Өз ара 
кызматташуу туурасындагы меморандумдун натыйжалуулугун көрсөттү. Аймактык 
координаторлор белгилегендей, мурунку жылдарда УКЖларга кирүү өтө кыйын болчу, ал 
эми УКЖга кирүүгө уруксат алган күндө да мониторинг тобунун мүчөлөрү болгону жашоо-
шарттарын гана изилдөөгө мүмкүндүк алышчу. Камактагылар менен баарлашууга чоң 
чектөөлөр коюлчу. 

 

Азыркы тапта ИИБнын же прокуратура органдарынын жетекчилигин УКЖга бара 
тургандыгы туурасында сөзсүз алдын ала маалымдоо зарылчылыгы дале жокко чыгарыла 
элек. Бул болсо кызматкерлердин биринчи кезекте мыйзамдын талаптарын эмес, жогорку 
жетекчиликтин буйруктарын аткаруу керек деген калыптанып калган ой жүгүртүүсү дале 
күчүндө экендигинен кабар берип турат. 

 

Анткен менен, Кызматташуу жөнүндө меморандумдун шарапаты менен УКЖ менен ТИЗОго 
барууга мүмкүнчүлүктөрдү жараткан позитивдүү өзгөрүүлөргө карабастан – бул 
Меморандумдун 2 – беренесинде мониторинг топторуна кыйноолор же ырайымсыз 
мамилелер колдонулган фактыларды аныктаган учурда арыздарды, түшүнүк каттарды жана 
башка документтерди алып, бул фактыларды документтештирүүгө укук бериле тургандыгы 
каралган – долбоорду ишке ашыруу учурунда УКЖнын администрациясы тарабынан да, 
ИИБ жана прокуратура органдарынын кызматкерлери тарабынан да мониторинг топторунун 
ишмердүүлүгүнө ар кандай бут тосуулар болгон учурлар да жок эмес. 
 
 
 
Мониторинг тобунун отчетунан:  
Базар-Коргон районунун прокурорунун орун басары мындан ары мониторинг тобу УКЖга 
анын уруксаты жана катышуусу менен гана кире турган болот деп билдирди. 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Базар-Коргон районунун УКЖсына мониторинг жүргүзүү учурунда байкоочулар А.аттуу 
кармалган адамдын уруп-сабалгандыгын жана, болжолу, жаак сөөгү сынгандыгын 
байкашкан. Анткен менен Базар-Коргон РИБсынын начальнигинин орун басары мониторинг 
тобуна ошол кармалган адамдан анын кыйноолорго дуушар болгондугу туурасында арыз 
алууга мүмкүнчүлүк берген жок. 
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Мониторинг тобунун отчетунан:  
Ушул жылдын апрелинде Майлуу-Суу шаарынын ИИБсынын начальниги мониторинг 
тобунун мүчөсүнө мониторинг учурунда сурамжылоо анкетасын пайдаланууга тыюу салып, 
муну облустун ИИБсынан уруксат берүүчү тиешелүү документтердин жокутугу менен 
түшүндүргөн. 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Майлуу-Суу шаарынын жана Аксы районунун ИИБларынын убактылуу кармоочу 
жайларында мониторинг топторунун мүчөлөрүнө анкеталык сурамжылоолорду 
жүргүзүүгө тыюу салынган. Мындай тыюу Майлуу-Суу шаарынын ИИБсынын УКЖсында 
ШИИБнын начальниги тарабынан салынып, бирок, ал Меморандумда жазылган жоболор 
менен жакшылап таанышып чыккандан кийин кайрадан уруксат берген. Ал эми Аксы 
районунун ички иштер бөлүмүндө УКЖнын начальниги кызматташуудан баш тартып, 
анкетанын кыйноолорго байланыштуу суроолоруна наарызычылыгын билдирген. Ал мындай 
чечимин изолятордо отурган адамдардын көпчүлүгү милиция кызматкерлерине жалаа 
жапканга шыктуу экендигин, анткени аларды эркиндиктен ажыраткан ошолор деп 
эсептей тургандыгы менен түшүндүргөн. Ошондой эле, анын ою боюнча, анкетанын 
көптөгөн суроолору купуя маалыматтарга тиешелүү болуп калган. 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Сузак районунун ИИБсынын УКЖсында 2013 – жылдын 25 – июнунда жүргүзүлгөн 
мониторинг учурунда РИИБ начальниги байкоочуларды ачыктан-ачык эле улутчул деп 
айыптап, эгерде алар “муну ачык жарыялап айта турган болушса”, аларды УКЖга 
киргизбей коем деп эскерткен. 

 
 
 
 
 

 
Негизги  

статистикалык 
маалыматтар 

 
 
 
Долбоордун ушул багытынын алкагында 47 ИИБ УКЖсы жана 4 ЖАМК 
ТИЗОсунда мониторинг жүргүзүлгөн. 

 

Тигил же бул жабык мекемеге канча ирет жана канча убакытта барып 
туруу керек экендиги мониторинг топтору тарабынан кыйноолорго 
байланышкан абалга жараша, ошондой эле кыйноолор жөнүндө 
маалыматтын болушун же кыйноолорго дуушар болгондугу туурасында 
арыздын болушун эске алуу менен чечилип турду. 

 
Мониторинг жүргүзүлгөн жайлардын жалпы саны 432 болду, анын ичинен: 

 УКЖга – 393 жолу барышты, 


 ТИЗОго – 39 жолу барышты. 


 

Убактылуу кармоочу изоляторлору 

 
Долбоордун алкагында иш алпаруунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын ички иштер 
органдарынын бардык 47 УКЖсында мониторинг жүргүзүлдү. 

 

1 - Таблица. 

Мониторинг жүргүзүлгөн КР ИИБ УКЖларынын тизмеси 

 

Бишкек ш. 
Бишкек ш. ШИИБ УКЖсы Чүй облусу:  
ТИИБ УКЖсы Токмок шаарынын ИИБ УКЖсы 
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Сокулук районунун ИИБ УКЖсы 

Жайыл районунун ИИБ УКЖсы 

Москва районунун ИИБ УКЖсы 

Панфилов районунун ИИБ УКЖсы 

Ысык-Ата районунун ИИБ УКЖсы 

Кемин районунун ИИБ УКЖсы 

 

Ысык-Көл облусу:  
Балыкчы шаарынын ИИБ УКЖсы 

Каракол шаарынын ИИБ УКЖсы 

Жети-Өгүз районунун ИИБ УКЖсы 

Түп районунун ИИБ УКЖсы Ысык-

Көл районунун ИИБ УКЖсы Тоң 

районунун ИИБ УКЖсы 

 

Талас облусу:  
Талас облусунун ИИБ УКЖсы Кара-
Буура районунун ИИБ УКЖсы 

 

Нарын облусу:  
Нарын шаарынын ИИБ УКЖсы 

Ат-Башы районунун ИИБ УКЖсы 
Кочкор районунун ИИБ УКЖсы 

Ак-Талаа районунун ИИБ УКЖсы 

Жумгал районунун ИИБ УКЖсы 

 

Жалал-Абад облусу:  
Жалал-Абад шаарынын ИИБ УКЖсы 
Сузак районунун ИИБ УКЖсы 

Базар-Коргон районунун ИИБ УКЖсы 

Ала-Бука районунун ИИБ УКЖсы Таш-

Кумыр шаарынын ИИБ УКЖсы 

Майлуу-Суу шаарынын ИИБ УКЖсы 

Кара-Көл шаарынын ИИБ УКЖсы 

Ноокен районунун ИИБ УКЖсы 

Токтогул районунун ИИБ УКЖсы 

Тогуз-Торо районунун ИИБ УКЖсы 

Ак-Суу районунун ИИБ УКЖсы Чаткал 

районунун ИИБ УКЖсы 

 

Ош ш.: 
Ош шаарынын ИИБ УКЖсы 

 

Ош облусу:  
Кара-Кулжа районунун ИИБ УКЖсы 

Өзгөн районунун ИИБ УКЖсы Алай 

районунун ИИБ УКЖсы Араван 

районунун ИИБ УКЖсы Кара-Суу 

районунун ИИБ УКЖсы Ноокат 

районунун ИИБ УКЖсы Чоң-Алай 

районунун ИИБ УКЖсы 

 

Баткен облусу:  
Кызыл-Кыя шаарынын ИИБ УКЖсы 

Кадамжай районунун ИИБ УКЖсы 

Баткен районунун ИИБ УКЖсы 

Лейлек районунун ИИБ УКЖсы 
Сүлүктү шаарынын ИИБ УКЖсы 

 

УКЖларда болгон учурда камактагы 704 адам менен интервью өткөрүлгөн, алардын 
арасында кылмышка шектүү, айыпталуучу, соттолуучу, соттолгон жана административдик 
камакка алынган адамдар бар болчу. Респонденттерди тандоо зордук-зомбулук 
колдонулгандыгынын тактары бар-жок экендигин эске алуу менен, же болбосо кыйноолор 
колдонулгандыгы туурасында арыз берилгендигине негизденип, интервьюга өз ыктыяры 
менен катышууга көңүлү болгондугуна жараша тандалып алынган. 

 

1 - Диаграмма. 

УКЖ. Респонденттердин процессуалдык макамы боюнча катышы 
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Респонденттердин катарында 26 аял жана 678 эркек болгон.  
31 интервью жашы жете элек кылмышка шектүү жана айыпталган адамдар менен 
өткөрүлгөн. 

 

2 - Диаграмма. 3 - Диаграмма. 

УКЖ. Жынысы боюнча респонденттердин      УКЖ. Бойго жеткен жана жашы жете 

катышы элек респонденттердин катышы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 - Диаграмма. 

УКЖ. Респонденттердин жаш курагы боюнча катышы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 - Таблица. 

УКЖ. Респонденттердин улуту боюнча катышы 
 

  Адамдар 

  дын саны 

Кыргыздар  519 

Орустар  84 

Өзбектер  83 

Татарлар  7 

Уйгурлар  3 

Украиналыктар  2 

Казактар  1 

Карачайлар  1 

Курддар  1 

Тажиктер  1 

Түрктөр  1 

Чечендер  1 
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3 - Таблица. 

УКЖ. Респонденттердин жарандыгы 
 

Жарандыгы Адамдарды 

 н саны 

Кыргыз Республикасы 695 

Өзбекстан Республикасы 7 

Казакстан Республикасы 1 

Жарандыгы жок адамдар 1 

 

5 - Диаграмма. 

УКЖ. Мурда соттолгон жана соттолбогон респонденттердин катышы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тергөө изоляторлору 

 
ЖАМКнын 4 ТИЗОсунда мониторинг жүргүзүлгөн: 

1) Бишкек шаарынын №21 тергөө изолятору;  

2) Каракол шаарынын №23 тергөө изолятору;  

3) Нарын шаарынын №24 тергөө изолятору;  

4) Ош шаарынын №25 тергөө изолятору.  

 
Интервьюга ТИЗОдо отурган 127 адам катышты, алардын арасында кылмыш жасады деп 
айыпталгандар, иши сотто каралып жаткандар жана соттолгондор бар. 

 

6 - Диаграмма. 

ТИЗО. Респонденттердин процессуалдык максамы боюнча катышы 
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7 - Диаграмма. 

ТИЗО. Респонденттердин жынысы боюнча катышы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 - Диаграмма. 

ТИЗО. Респонденттердин жаш курагы боюнча катышы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 - Диаграмма. 

ТИЗО. Респонденттердин жаш курагы боюнча катышы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 - Таблица. 

ТИЗО. Респонденттердин улуту боюнча катышы 
 

Улуту Адамдард Улуту Адамдард 

 ын саны  ын саны 

Кыргыздар 88 Азербайжандар 1 

Өзбектер 19 Корейлер 1 

Орустар 15 Түркмөндөр 1 

Татарлар 2   
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5 - Таблица. 

ТИЗО. Респонденттердин жарандыгы 
 

Жарандыгы Адамдарды 

 н саны 

Кыргыз Республикасы 122 

Казакстан Республикасы 3 

Россия Федерациясы 1 

Тажикстан Республикасы 1 

 

10 - Диаграмма. 

ТИЗО. Мурда соттолгон жана соттолбогон респонденттердин катышы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКЖ менен ТИЗОдо 

кыйноолордон жана 

ырайымсыз мамиле 

жасоодон эркин 

болууга болгон  
укуктун сакталышы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Буга чейинки жылдардагыдай эле долбоордун командасы башынан 
эле 2013-жылга карата пландаштырылган УКЖ менен ТИЗОлорго 
барып, мониторинг жүргүзүүдө аларда кармалган адамдардын 
кыйноолордон жана ырайымсыз мамиледен эркин болууга болгон 
укуктарынын сакталышына көз салууну, анын ичинде камакта болгон 
учурда жана жабык мекемеге жайгаштыруу учурунда сакталышына 
байкоо жүргүзүүнү иштин артыкчылыктуу багыты катары аныктап 
алышкан. 

 

Абалды талдоо буга чейин тажрыйбаланган инструментарийди пайдалануу менен 
жүргүзүлгөн мониторинг учурунда алынган маалыматтын негизинде жасалды. Мында 
кылмышка шектүү, айыпталуучу, соттолгон адамдардын аларга карата мыйзамсыз тергөө 
ыкмалары колдонулуп, кыйноого алынгандыктары туурасында интервью учурунда 
билдирген арыздары негизги аныктоочу маалымат катары болду. 

 
2013-жылы өткөрүлгөн мониторингдин жыйынтыктары Кыйноолор боюнча Атайын 
баяндамачынын кылмыш иликтөө кызматкерлери тарабынан кыйноолорду колдонуунун 
санынын жыл сайын арбып бараткандыгынын себеби Кыргызстандын сот тутумунун 
кылмышты мойнуна алып көрсөтмө берүүгө көбүрөөк ыктагандыгынан улам деген 

корутундусун дагы бир ирет бекемдеди.
15

 Айталы, сурамжылоого катышкан адамдардын 

90,4% аларга милиция кызматкерлери тарабынан кыйноолор дал ушул кылмышты мойнуна 
алдыруу максатында колдонулгандыгын билдиришкен. 2012-жылы бул көрсөткүч 89,5% 
түзгөн. 

 
Өлкөнүн УКЖларындагы жана ТИЗОлорундагы кыйноолорго байланыштуу жалпы абалдын 
динамикасын салыштыруу даражасы үчүн төмөндө келтирилген таблицаларда жана 
 
 

 
15

 Кыйноолор боюнча Атайын баяндамачынын баяндамасы, пар. 38  
44 



диаграммаларда 2012-жылы өткөрүлгөн мониторингдин жыйынтыктарынын жана ушул 
изилдөөнүн жыйынтыктарынын салыштырмалуу көрсөткүчтөрү келтирилген. 

 
Диаграмма 11. 

Кыйноолорду колдонуунун максаттары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-жылдагы мониторингдин жыйынтыктарына салыштырмалуу кыйноонун ыкмалары 
ошол эле боюнча калган десек болот. Ошол эле учурда мониторинг топтору тарабынан буга 
чейинки мониторингдер учурунда кездешпеген кыйноонун түрлөрү документтештирилген, 
алардын ичинде – карга көөмп салуу, жылаңачтап суукка чыгарып коюу, ваннага чөктүрүү 
ж.б. бар. 

 
Диаграмма 12. 

Кыйноолорду колдонуунун ыкмалары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан кыйноолордун колдонулушу 
туурасында толук кандуу маалымат алуу үчүн кармоонун жана камакка алуунун ар кыл 
этабындагы кыйноолор туурасындагы арыздарды талдоо жүргүзүлгөн: 

 Кармоо учурунда жана кармоо менен УКЖга отургузуунун ортосундагы мезгилде; 


 УКЖда отурган мезгилде; 




 УКЖнын аймагынан тышкары жактарга алып чыккан мезгилде; 




 ТИЗОдо отурган мезгилде; 
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 ТИЗОнун аймагынан тышкаркы жерлерге алып чыккан учурда. 


 
Кармаган учурда жана кармоо менен УКЖга отургузуунун ортосундагы мезгил ичинде 
кыйноолордун колдонулушу 

 

2013 – жылдагы мониторингдин жыйынтыктары дагы бир ирет көрсөткөндөй, жылдан жылга 

кыйноочулардын активдүү тобуна киргизилип келе жаткан ыкчам иштөөчү кызматкерлер 

иштеген органдын карамагындагы ИИБ УКЖсында болгон учурда кылмышка шектүү делген 

жана айыпталуучу адамдар кыйноого алынгандыгы туурасында ачык айтуудан тартынышат. 

Бул ыкчам иштөөчү кызматкерлер УКЖга жана анда отурган адамдарга каалаган учурда 

барганга чектелбеген мүмкүнчүлүктөрү бар болгондугу менен түшүндүрүлөт. Даттанган 

адамдын куугунтукка алынуу коркунучу абдан чоң болуп саналат. Ошондуктан, ТИЗОго 

которулгандан кийин гана, ал жакка ИИБ ыкчам иштөөчү кызматкерлери каалагандай кирип-

чыга албагандыктан улам гана кыйноолордун курмандыктары өздөрүн салыштырмалуу 

коопсуз сезип, зордук-зомбулук жасалган фактылар туурасында айтып бере алышат. 

 

Айталы, эгерде ИИБнын УКЖсында кармалган адамдардын ичинен сурамжылоого 
катышкандарынын ар бир төртүнчүсү гана (26,9%) байкоочуларга ИИБ кызматкерлери 
тарабынан кыйноого алынгандыгын айтып берген болсо, ТИЗОдо кармалган адамдар менен 
интервью учурунда УКЖдагы кыйноого алуу фактылары туурасында ар бир экинчи адам 
(61,3%) айтып берген. 
 

6 - Таблица.  
УКЖда жана ТИЗОдо кармалган респонденттерди кыйноо жөнүндөгү 

арыздардын катышы 
 

Кармалган  учурда жана кармоо   

менен УКЖга отургузууга   

чейинки мезгилде кыйноолорго УКЖ ТИЗО 

дуушар болгондугу жөнүндө   

арыздар      

2013 – жылы   27,8% 61,3% 

2012 – жылы   25,4% 56,2% 
 
УКЖ респонденттеринин сөзүнө караганда, негизги кыйноочулардын катарында ички иштер 
органдарынын ыкчам иштөөчү кызматкерлери (82,6%) жана тергөөчүлөрү (17,4%) бар. 
 
 
Мониторинг тобунун отчетунан:  
Жалал-Абад шаарынын “Курманбек” ШМБсында жүргүзүлгөн мониторинг учурунда 
камактагы К.Т. тергөө иштери учурунда 2012-жылдын 14 – октябрында Жалал-Абад 
шаарынын ИИБсында Акмаль аттуу ШИИБ кызматкери тарабынан ур-токмокко  
алынгандыгын билдирген. Анын кыйкырыктары угулбашы үчүн оозуна скотч жабыштырып 

койгон.
16

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
№21 ТИЗОдо отурган камактагы С. төмөнкүлөрдү билдирген: «УКЖда “каптёрка” деген 

кабинет бар, ыкчам иштөөчү кызматкерлер ошол жакта болушат”.
17

 
 
 
 
 
16 №1/2/7 мониторинги боюнча байкоочунун отчетунан. 

  
17 № 1с/1/7. мониторинги боюнча байкоочунун отчетунан. 
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Мониторинг тобунун отчётунан:  
№21 ТИЗОдо отурган Б. аттуу камалган адам төмөнкүлөрдү билдирген: «Менин колу-
буттарымды байлап, Төө-Ашууга алпарып, кийимдеримди чечинтип туруп, карга оонатып, 

уруп-сабашты”.
18

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
Камактагы К. аттуу адам 2012-жылдын июлунда Ноокен районунун ИИБ кызматкерлери 
аны Жалал-Абад шаарынын ИИБсынын УКЖсынан Ноокен районуна этап менен 
алпарышкандыгын билдирген. Жолдо баратканда аны Тургенев көчөсүндөгү жеке 
квартирага алпарышып, ШИИБнын Бакыт жана Таир аттуу эки кызматкери колдору, 

буттары менен ур-токмокко алып, чачтарын жулуп, ваннага тумчуктуруп, кыйнашкан.
19

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
Өзгөн районунун ИИБсынын УКЖсындагы Д. аттуу камалган адам аны РИИБнын ыкчам 
иштөөчү кызматкерлери басынтышып, ар-намысына шек келтиришип, уруп-сабакандыгын 

билдирген.
20

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
№21 ТИЗОдо отурган камактагы Б. аттуу адам байкоочуларга төмөнкүлөрдү билдирген: 
«Мен кылмышты мойнума алышым үчүн оперлер эки колумдун манжаларын гайкаларды 

буроочу ачкыч менен сындырып, кыйнашты”.
21

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
№21 ТИЗОдо отурган камактагы Р. аттуу адам аны “аялыңды отургузуп коебуз” деп 

коркутуп,кылмышты мойнуна алууга мажбурлашкандыгын билдирген.
22

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
№24 ТИЗОдо отурган Г. аттуу камактагы адам ыкчам иштөөчү кызматкерлер аялын 
камап коебуз деп коркутушуп, «Эгерде аялың сени менен кошо камакка алынбасын десең,  
кылмышты мойнуңа алып, көрсөтмө берсең, баары жайында болот”, - дешкендигин 

айткан. 
23

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
№21 ТИЗОдо отурган камактагы А. аттуу адамдын сөзүнө караганда, милициянын 
кызматкерлери «аялымды кылмыш жообуна тартып, балдарымды балдар үйүнө жөнөтүп 
жиберебиз деп коркутушту. Мен өзүм да, аялым да балдар үйүндө тарбиялангандыктан, 

коркуп кеттим жана кылмышты мойнума алып, кол коюп бердим”.
24

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан: 

 
Камактагы М. 2012 - жылдын 11 – ноябрында Жалал-Абад шаарындагы БКБ имаратында 
Алмаз жана Чыңгыз аттуу кызматкерлер тарабынан ур-токмокко алынгандыгын 
 
 

 
18 № 1с/2/19 мониторинг боюнча байкоочунун отчёту. 

  
19 № 2/2/6 мониторинг боюнча байкоочунун отчёту. 

  
20 № 23/15/18 мониторинг боюнча байкоочунун отчёту. 

  
21 № 1с/1/10 мониторинг боюнча байкоочунун отчёту. 

  
22 № 1с/1/23 мониторинг боюнча байкоочунун отчёту. 

  
23 № 3с/2/5 мониторинг боюнча байкоочунун отчёту. 

  
24 № 1с/1/42 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 
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билдирген. Аны менен болгон интервьюдан: «Резина таяк менен башыма катуу-катуу чаап 

жатышты”.
25

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
Камактагы Э. аттуу адам 2011-жылдын 18 – мартынан 21 - мартына чейинки мезгилде 
Бишкек шаарынын УККББ (ГУБОП) начальниги Субаналиев Калык жана анын Чыңгыз, 
Самат, Султан жана Бекжан деген жардамчылары тарабынан кыйноого алынгандыгын 
билдирген. Ага кылмышты мойнуна алдыруу максатында алар аны электрошокерди 
пайдаланып кыйнап, башына целлофан пакет кийгизип, тумчуктуруп, төшүнө, башына 

жана бөйрөктөрүнүн тушуна колдору менен койгулап-муштагылап кыйнашкан.
26

 

 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
Интервью учурунда №21 ТИЗОдо отурган камактагы Н. аттуу аял төмөнкүлөрдү 
билдирген: «Мени жаңы алып келишкенде кош бойлуу экендигимди айтсам, мени Ленин 
РИИБсынын Канат аттуу тергөөчүсү менен УДИге жөнөтүштү. Ал адегенде дарыгерге 
өзү кирип чыкты. Мени болсо сыртымдан эле текшерип көрүп, дарыгер кош бойлуу эмес 
деген корутунду справка берип койду. УКЖда болгон учурда ичим ооруп, тез жардам 

чакыртышты жана ошондо гана кош бойлуу экендигимди тастыктап беришти”.
27

 
 
 

Мониторинг тобунун отчётунан:  
Камактагы З.К. аттуу адам 2013 - жылдын 17 – январында баңгизаттар менен күрөшүү 
бөлүмүнүн Эрнис аттуу кызматкери тарабынан кылмышты мойнуна алдыруу максатында 
урулуп-сабалгандыгын билдирген. Ал кызматкер З.К.ны муштумдары менен койгулап, 

башына противогаз кийгизип, кыйноого алган”.
28

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда камактагы Т.З. мындай деп билдирген: «Мени кармаган учурда мен 8 
жашар кызым менен болчумун. Буга карабастан, мени күч колдонуп кызым менен кошо 
машинеге отургузуп, РИИБга алып келишти. Менин кызым катуу коркуп, тынымсыз ыйлап 
жатты. Мени болсо кызымдын көзүнчө шылдыңдашып, ар-намысыма шек келтиришип, 

кыйкырып жатышты».
29

 

 
Буга чейинки изилдөөлөрдүн жыйынтыктары көрсөткөндөй, акыйкат сот өндүрүшүнүн 
минималдык стандарттары жана эркиндикке, жеке кол тийбестикке болгон укук бардык 
жерде эле одоно бузулууга дуушар болуп келе жатат. Анын ичинде, маалыматтарды талдоо 
кылмышка шектүү деп кармалган адамдарды кармоонун жана камакка алуунун белгиленген 
тартиби массалык түрдө бузулуп жаткандыгын көрсөттү. 2013 – жылдагы мониторинг 
учурунда бул жааттагы абал өзгөрбөгөндүгү туурасында жыйынтыкка келишкен. 

 

КР КЖКсынын 95 – беренесинин талаптарына ылайык, кылмышка шектүү деп табылган 
адамды кармоо жөнүндө протокол кармалган адамды милицияга алып келген учурдан үч 
сааттан ашык эмес мезгил ичинде түзүлүшү керек жана тергөөчү прокурорго ал адамдын 
кармалгандыгы туурасында кармоо протоколу түзүлгөндөн 12 сааттан ашык эмес убакыт 
ичинде жазуу жүзүндө маалымат бериши керек. 
 
 
25 №4/2/6 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 

  
26 №5/2/6 мониторинги боюнча байкоочунун отчету 

  
27 1с/1/47 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 

  
28 №1/3/7 мониторинги боюнча байкоочунун отчету 

  
29 1с/1/38 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 
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Кармоо жөнүндө протоколдо кармоо убактысы (саатын жана мүнөтүн көрсөтүү менен) так 
көрсөтүлөт жана ушул убакыттан тартып кармоонун 48 сааттык мөөнөтү аныкталат. Андан 
тышкары, КР КЖКсынын 98 – беренесинде кылмышка шектүү деп кармалгандар УКЖда 
гана кармалышы керектиги так белгиленген. 

 

Кыйноолор маселелери боюнча Атайын баяндамачы өз отчетунда кармалган адамды жаңы 
эле кармап, милиция бөлүмүнө алпарган учурда эле кыйноолор орун алып жаткандыгына 
жана бул учур каттоодон өткөрүлбөй тургандыгына кыжаалат болгондугун билдирген. 
Улуттук мыйзамдар милицияга соттук буйруксуз эле кылмышка шектүү деп эсептелген 
адамдарды камакка алууга уруксат берет, мунун өзү «талап кылынгандан башкача мамиле 

жасоо үчүн өбөлгө түзүп берет”.
30

 Катталбаган аресттердин мыйзамсыз, көндүм адатка 

айланган процедурасы кармалган адамды эркинен ажыратуунун алгачкы этабы үчүн эң 
максималдуу болгон үч сааттык мөөнөт сакталгандыгын же сакталбагандыгын так 
аныктаганга мүмкүңчүлүк бербейт. Алгачкы кармаган учурда каттоого алынбагандыктан, 
эркинен ажыраган адамдар өтө аялуу болуу менен кыйноолордун жана ырайымсыз 
мамилелердин алдында алсыз болуп калышат, анткени иш жүзүндө так ушул учурда эң эле  
жөнөкөй кепилдиктер адатта берилбей калат жана камакка алынган адам эч кандай 

коргоосуз калат.
31

 

 
Буга байланыштуу Кыйноолор маселелери боюнча Атайын баяндамачынын иш жүзүндө 
колго түшүргөндөн тартып каттоодон өткөрүү талабын катуу кармоонун зарылдыгы 
туурасында сунуштамасы абдан маанилүү болуп саналат. Тилекке каршы, бул сунуштама 
тиешелүү түрдө көңүлгө алынган жок жана иликтөөнүн жүрүшүндө колго түшүрүүнүн 
процедурасы жана документтештирүү жаатында, ошондой эле УКЖга отургузуу мөөнөтү 
жана анда отуруу мөөнөтүнүн узактыгы боюнча мыйзамдын талаптары бузулган көптөгөң 
фактылар аныкталган. 

 

Диаграмма 12. 

Кармалган убактан УКЖга отургузулганга чейинки мезгил 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Көп учурларда мыйзамсыз кармалган адамдарды райондук жана шаардык ички иштер 
бөлүмдөрүнүн имараттарындагы кызматтык кабинеттерде (нөөмөт бөлүмүндө, ыкчам 
иштөөчү кызматкерлердин, тергөөчүлөрдүн, ички иштер органдарынын начальниктеринин, 

 
30 Кыйноо боюнча Атайын баяндамачынын баяндамасы, пар.44. 

  
31 Атайын баяндамачынын баяндамасы, пар.43. 
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алардын орун басарларынын кабинеттеринде, коридордо, сейилдөөчү короолордо) 
жайгаштырышкан. Ошондой эле респонденттер аларды милициянын айылдык (АМБ), 
шаардык (МБ) бөлүмдөрүндө жана ИИБнын башка бөлүмдөрүнүн имараттарында 
жайгаштырышкан учурлар туурасында да айтып беришкен. Милиция кызматкерлеринин 
жеке машинелеринде бир нече саат бою алып жүрүшкөн учурлар туурасында да 
билдирүүлөр бар. 

 

УКЖда болгон учурда кыйноолорду колдонуу 

 

Мониторингдин жыйынтыктары көрсөткөндөй, тилекке карщы, милициянын кызматкерлери 
дале болсо кыйноолордун курмандыктары отурган УКЖга эч кандай тоскоолдуксуз эле 
кирип жатышат, бул фактылар буга чейинки изилдөөлөрдө да белгиленген болчу. Камакка 
алынгандарды УКЖдан күндүз болобу, түндө болобу - алып чыгып, ыкчам иштөөчү 
кызматкерлерге салып беришет, алар болсо кылмышты мойнуна алдыруу максатында күч 
колдонуп, кыйноого алышат. Ошондой эле бул кызматкерлердин УКЖнын аймагында да 
камактагылар менен баарлашууга мүмкүнчүлүгү бар. 

 

Буга чейин эле белгиленгендей, бул кылмышка шектелген адамдар, анын ичинде -кылмыш 
иши боюнча кармалган адамдар менен баарлашканга кылмыш иши кимдин өндүрүшүндө 
болсо, ошол гана адамдын укугу бар жана ал камактагы адамдын катышуусу менен 
далилдерди топтоо боюнча тергөө иштерин алпарат деген жалпы эрежеге карама-каршы 
келет. Ал эми ыкчам иштөөчү кызматкерлердин камактагы адам менен ыкчам-иликтөө иш-
чараларын өткөрүү максатында байланышуусу кылмыш иши өндүрүшүндө болгон адамдын 
уруксаты менен гана жүргүзүлүүгө тийиш. 

 

УКЖда болгон учурда кыйноого дуушар болгондугу туурасында сурамжылоого 
катышкандардын 9,3 % билдирген (2012 - жылы - 5,8%). Мында кыйнагандардын катарында 
ички иштер органдарынын ыкчам иштөөчү кызматкерлери (71,4 %) жана тергөөчүлөр (8,6 %) 
бар. Сурамжылоого катышкан ар бир бешинчи адам (20%) аны УКЖ кызматкерлери ур-
токмокко алгандыгын айткан. 

 

Сурамжылоого катышкандардын айтымында, УКЖда отурган мезгилде кыйноого алынган 
жайлардын катарында УКЖ камералары (22,9%), жолугушуу өтө турган жайлар (11,4%), 
сейилдөөчү короолор (31.4%) бар. Кыйноолор туурасында билдирген адамдардын ар бир 
үчүнчүсү (34,3%) аны УКЖдан сырткары жерлерде кыйнашкандыгын айткан. 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда Жалал-Абад шаарынын УКЖсынын “Курманбек” ШМБда камакта 
отурган Т. аттуу адам мындай деп билдирди: «Негизинен, “шмон” учурунда УКЖда 
отургандардын бардыгын уруп-сабашат. Калган учурларда деле уруп-сабашат, бирок, анча 

катуу эмес”.
32

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Жалал-Абад шаарынын УКЖсынын “Курманбек” ШМБда камакта отурган А. аттуу адам 
мындай деп билдирген: «Жаныш, замполит, мени УКЖ кызматкерлеринин кабинетинде 
уруп-сабады, ал эми үстү жактагы «обезьянникте», Кадыров Жаныбек менен Назаралиев 

Улан уруп-сабашты».
33

 

 
32 № 3/2/6 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 

 
 

33 № 7/2/5 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 
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Мониторинг тобунун отчетунан:  
Ош шаарынын ИИБсынын УКЖсында отурган камактагы Ч. төмөнкүлөрдү билдирген: 

«Оперлер башыма пакет кийгизишип, төш жагыма уруп-койгулашты».
34

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда Жайыл районунун ИИБсынын УКЖсында отурган камактагы С. аттуу 
адам ыкчам иштөөчү кызматкерлер аны көрсөтмө берүүгө мажбурлоо максатында 

«резина таякты арт жагына тыгып, сүрөткө тартып алышкандыгын” билдирген”. 
35

 
 
УКЖнын аймагынан тышкары жерлерде кыйноолорду колдонуу 

 
Сурамжылоого катышкандардын 5,6 % аларды ИИБ ыкчам иштөөчү кызматкерлери же 
тергөөчүлөр тергөө амалдарын өткөрөбүз деген шылтоо менен УКЖнын аймагынан 
тышкары жактарга алып кеткен учурда кыйнаша тургандыгын билдиришкен (2012 – жылы – 
11,6%). 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Жалал-Абад шаарынын УКЖсынын “Курманбек” ШМБда камакта отурган А. 
төмөнкүлөрдү билдирген: «Кызматкерлер УКЖдан “тергөө амалдары үчүн” деп алып 
чыгышат да, Жалал-Абад шаарынын ШИИБсынын оперлерине салып беришет. Алар болсо 
бизди сабашат. Мени Медер, Акмал жана Нурлан деген оперлер бир нече жолу УКЖдан 
алып чыгып,уруп-сабашкан болчу. Алар колдорумдун билектерин кол кишендер менен катуу 
кысып, кезектешип бөйрөк тушка муштагылап, аттиш менен сол колумдун баш бармагын 

катуу кыпчып, желкеме ийне менен сайгылашты”.
36

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
№21 ТИЗОдо отурган Б. аттуу адам төмөнкүлөрдү билдирген: «Мени шаардан тышкары 

жакка алып чыгып, башыма тапанча такап, өлтүрөбүз деп коркутушту».
37

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
2013 – жылдын 19 – июнунда ТИЗО-1 карантин камерасында мониторинг жүргүзүү 
учурунда А. аттуу камалган адам аны милиция кызматкерлери кармагандан кийин уруп-
сабашкандыгын айткан. Чындыгында эле анын денесинде көптөгөн көгөргөн жерлер бар 
экен. Байкоочулар анын төш жагындагы 2х5 см өлчөмүндөгү үч көгөргөн жерди жана оң 
колундагы тамеки менен күйгүзгөндөн калган такты тастыкташкан”. 

 
2012 – жылы Кыйноолор маселелери боюнча Атайын баяндамачы Кыргызстанга соттук 
териштирүүлөр учурунда жол берилбеген далилдерди кароодон алып салуу кылмыш иликтөө 
ишиндеги мыйзамсыз иш-аракеттерге каршы күрөштүн натыйжалуу каражаттарынын бири 

болуп санала тургандыгын эстен чыгарбоону сунуштаган.
38

 

 
Ал судьялар кылмыш процессинде формалдуу түрдө гана, кыйноолордун колдонулгандыгын 
текшерип аныгына жетүүгө кызыкдарлыгын билдирүү үчүн эмес, негизинен, тергөөчүлөр 
менен прокурорлордун чечимдерин бекитүү гана максатында катышып коюша тургандыгын 

белгилеген.
39

 Ал ошондой эле сот органдарынын сот учурунда билдирилген кыйноолорго 

 
34 № 13/1/3 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 

  
35 № 2/5/14 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 

  
36 №8/2/7 мониторинги боюнча байкоочунун отчету 

  
37 №1с/1/16 мониторинги боюнча байкоочунун отчету 

  
38 Кыйноолор боюнча Атайын баяндамачынын баяндамасы, пар.81 (f). 

  
39 Кыйноолор боюнча Атайын баяндамачынын баяндамасы, пар.52. 
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жана ырайымсыз мамилеген дуушар болуу туурасындагы каалаган даттанууларды 

жактоочунун тиешелүү арызы жок эле токтоосуз карап чыгуусун кепилдөөнү сунуштаган.
40

 

 
Тилекке каршы, Атайын баяндамачынын бул сунуштамалары иш жүзүндө колдонулган эмес, 
муну ушул изилдөөнүн корутундулары тастыктап турат. 

 

Кыйноолордун курмандыктары аларга карата мыйзамсыз иш-аракеттер жасалгандыгын 
дайыма эле билдире беришпейт. Байкоочулар белгилегендей, сурамжылоого катышкан 
адамдардын 15,1 % гана сотко аларга карата дене-боюна же психологиялык жактан кысым 
болгондугун билдиришкен. Респонденттердин көпчүлүгү даттанып кереги жок деп 
эсептешет, анткени, алардын пикири боюнча, «мындан эч нерсе өзгөрбөйт» жана «баары бир 
эч кимди жазалашпайт». Укук коргоо органдарынын кызматкерлери эрегишип калып, 
кийин өч алышы мүмкүн деген кооптонуудан улам да кыйноонун курмандыктары 
даттануудан баш тартышат. 

 
Кыйноолордун курмандыктарынын алардын бул туурасында даттанууларына баары бир эч 
ким көңүл бурбайт дегенинде да, тилекке каршы, жүйөө бар. Өзүн кыйноолордун 
курмандыгы деп атаган адам бул туурасында сот учурунда билдирген даттануусу боюнча же 
судья, же прокурор натыйжалуу жана калыс иликтөө жүргүзгөн бир дагы факты жок. 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда камактагы Б. мониторинг тобунун мүчөлөрүнө төмөнкүлөрдү 
билдирген: «Кыйноолор туурасында сотто да, санкция учурунда да, андан кийин да көп эле 
жолу айттым. Санкция учурунда судья менин сөздөрүмдү көңүлгө алып да койгон жок, мени 
тез эле залдан чыгарып алып кетишти. Кийинчерээк сот болгондо мени уруп-сабашты 
десем, судья прокуратурага жана жактоочуга кайрылуу керек деп кеңеш берди. Прокурор 
сот учурунда эч нерсе деп айткан жок, болгону мыйыгынан гана күлүп койду. Кийинчерээк, 
отурумдан кийин ал бизге. “обезьянникке” келип, оозуңарды басып жүргүлө деди да: 

«Бардыгыңар соттолосуңар жана жазага тартыласыңар” деди.а
41

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда камактагы Ч. аттуу адам төмөнкүлөрдү билдирди: «Мен санкция 
учурунда айттым, мага “доза” бергенден кийин гана кылмышты мойнума алган 

көрсөтмөлөрдү бердим деп, бирок, судья мага ишенүүгө болбойт деп койду” 
42

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда камактагы Э. аттуу адам төмөнкүлөрдү билдирди: “Сотто иш 
каралып жаткан учурда кыйноого дуушар болгонумду айттым. Токтогул райондук сотунун 

судьясы Эгембердиев буга көңүл буруп да койгон жок. Прокурор деле ошентти”.
43

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Камактагы Р. аттуу адам сот учурунда кыйноого дуушар болгондугу туурасында 
айткандыгын билдирди. Судья чындыгында эле уруп-сабоо болгон-болбогондугун 
тактаганга аракет кылды. Ал эми прокурор болсо, тескерисинче, мени жалган айтып 

жатат деп койду».
44

 
 
 
 

 
40 Кыйноолор боюнча Атайын баяндамачынын баяндамасы, пар.80 (b). 

  
41 №1с/1/10 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 

  
42 №1с/1/11 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 

  
43 №5/2/6 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 

  
44 №6/4/3 мониторинги боюнча байкоочунун отчету. 
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Мониторинг тобунун отчетунан:  
Камактагы Г. аттуу аял мониторинг тобунун мүчөлөрүнө сот учурунда ага карата 
кыйноолор колдонулгандыгын айткандыгын, бирок, аны эч ким укпай койгондугун билдирген. 
«Эч кандай иш-чаралар, анын ичинде беттештирүүлөр болгон жок. Мен прокуратурага 

арыз жазсам, жообу кыргыз тилинде келди, мен болсо бул тилди түшүнбөйт экенмин”.
45

 

 
Интервью учурунда респонденттер билдиргендей, кылмышка шектүү деп кармалгандар, 
кылмыш жасаган деп айыпталуучулар сот менен прокурордун алдына келген учурда 
алардын жүзүндө уруп-сабалгандыгынын ачык-айкын белгилери турса да буга эч ким көңүл 
бөлүп да коюшпайт. 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда №21 ТИЗОдо камакта отурган О. аттуу адам ба коргоо чарасын 
аныктоо маселеси боюнча соттук отурумда кыйноого дуушар болгондугу туурасында 
айткандыгын билдирди. «Мени колу-буттары менен ургулап-тепкилеп, башыма пакет 
кийгизишти. Судья менин абалымды көрүп турса да, эмне үчүн башым жарылган, ар кайсы 

жерим көгала болгон деп сурап да койгон жок”.
46

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
№21 ТИЗОдо камакта отурган Д. аттуу адам мындай деп билдирди: «Соттогу санкция 
учурунда мен бети-башым канжалап тургандыгын көргөнү менен судья эмнеге мындай 

абалдасың леп сурап да койгон жок”.
47

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Камактагы Б. төмөнкүлөрдү билдирди: «Сот учурунда мени уруп-сабашкандыгы 
туурасында айткандан корктум, анткени оперлер эгерде мен даттана турган болсом, бул 
жерден тирү чыкпайсың дешкен. Судья да, прокурор да менин бети-башым эмнеге көгөрүп 

калгандыгын сурап да коюшкан жок”.
48

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
№21 ТИЗОдо отурган камактагы К. аттуу адам мындай деп билдирди: «Менин кебетемден 
эле токмоктолгондугум көрүнүп турганы менен судья буга көңүл буруп да койгон жок. Мен 
өзүм деле эч нерсе деп айткан жокмун, анткени мындан эч нерсе өзгөрмөк деле эмес.Ал  
жерде көп кишилер бар болчу. Мен алардын кимиси прокурор экендигин билген деле 

жокмун”.
49

 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
№24 ТИЗОдо отурган камактагы Ж. аттуу адам мындай деп билдирди: «Райондук сот 
учурунда кыйноого алынгандыгымды билдирдим. Судья Ж.Өмүрзаков укмаксан болуп койду 

да, менин сөздөрүмө көңүл бурган да жок”.
50

 

 
Кыйноолор боюнча Атайын баяндамачы Кыргызстанга болгон миссиясынын жыйынтыгы 
боюнча кыйноолордун жана ырайымсыз мамилелердин колдонулгандыгы туурасында 
арыздарды тез, калыс жана толук кандуу иликтөөлөр жок деген жыйынтыкка келгендигин, 
 

 
45 №1/11/10 мониторинг боюнча байкоочунун отчету. 

  
46 №1с/1/9 мониторинг боюнча байкоочунун отчету. 

  
47 №1с/1/12 мониторинг боюнча байкоочунун отчету. 

  
48 №1с/1/16 мониторинг боюнча байкоочунун отчету. 

  
49 №1с/1/30 мониторинг боюнча байкоочунун отчету. 

  
50 №3с/2/1 мониторинг боюнча байкоочунун отчету. 
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демек, мындай кылмыш иштери жазасыз калып жаткандыгын белгилеген.
51

 Ал жазасыз 

калуу, өз кезегинде, кылмыш сот акыйкаттыгын орнотууда кылмышты мойнуна алууга 
негизденип иш алпаруу тенденциясын күчөтүп, тергөөчүлөрдүн көз карандысыз 
экспертизаны дайындоого уруксат берүүгө же баш тартууга чексиз ыйгарым укуктуу кылып 
коет. 

 

Адамдардын сот тутумуна жана акыйкаттуулукка болгон ишенимин тез арада калыбына 
келтирүү максатында Атайын баяндамачы Кыргызстандын Өкмөтүнө кыйноолор жана 
ырайымсыз, адамгерчиликсиз жана ар-намысты басмырлаган мамилелер же жазалар 
туурасындагы арыздарды тез арада, калыс жана тыкыр иликтөөнү тездетүүнү, эгерде буга 
зарыл болгон далилдер болсо, токтоосуз кылмыш ишин козгоону; жана, өтө эле негизсиз 
айыптоолорду эске албаганда, тиешелүү кызматкерлер иликтөө жана соттук териштирүүлөр 

мезгилинде өз милдеттерин аткаруудан четтетүүнү сунуштаган.
52

 

 
Камактагы адамдарды ТИЗОго алардын денесиндеги көгала тактар болуп, уруп-
сабалгандыгы айкын көрүнүп турса деле кабыл ала берүү практикасы өзгөчө көңүл бурууга 
арзыйт. Мындай учурларда ТИЗО администрациясы аларды кабыл алуудан баш тартып, 
кайрадан УКЖга жөнөтүшү керек. 

 
Мындай практика БУУнун Кыйноолорго каршы комитетинин мүчөлөрүн кыйла кыжаалат 
кылып, алар Кыргыз Республикасынын өкмөттүк делегациясына ушул жылдын ноябрь 
айында өткөн БУУнун Кыйноолорго каршы комитетинин 51-сессиясында Экинчи улуттук 
мезгилдүү баяндама жасоо учурунда тиешелүү суроолорун беришкен. 

 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
№21 ТИЗОдо отурган камактагы О. аттуу адамдын интервью учурунда айткандарынан: 
«Менин уруп-сабалгандыгым көрүнүп эле тургандыктан, эки ирет ТИЗОго кабыл албай 

коюшкан болчу».
53

 

 
Тергөө изоляторлорунда болгон учурда камактагы адамдардан ушул мекемеде ТИЗО 
кызматкерлери тарабынан аларга карата кыйноолор жана ырайымсыз мамилелер болгондугу 
туурасында арыз түшкөн жок. Анткен менен, байкоочулар №21 ТИЗОдо А. аттуу камактагы 
адамдын уруп-сабалгандыгына күбө болушкан. Аны ТИЗОнун кызматкерлери 
камералаштары менен мушташкандыгы үчүн кезектешип уруп-сабап жатышкан экен. Бул 
факт боюнча мониторинг тобунун мүчөлөрү тарабынан түзүлгөн акт №21 ТИЗОнун 
жетекчилигине берилген, жетекчилик күнөөлүү кызматкерлерди тартипке чакырабыз деп 
убада берген. 

 
БУУнун Адам укуктары боюнча комитети Корутунду 
эскертүүлөрүндө белгилегендей, бардык кармалгандар токтоосуз 

түрдө жактоочуга байланышканга мүмкүнчүлүгү болушу зарыл.
54

 
 
БУУнун юристтердин ролуна тиешелүү Негизги принциптери ар бир  
жарандын өз укуктарын жана кылмыш процессинин бардык 
стадияларында кызыкчылыктарын коргоо үчүн өз тандоосу боюнча 
жактоочуга кайрылууга болгон укугун бекемдейт. Кармалган адам 
камакка алынгандан кийин компетенттүу орган тарабынан өзүнүн бул  

укугу туурасында маалымдалууга тийиш. Эгерде кармалган адамдын өз тандоосу боюнча 

 
51 Кыйноолор боюнча Атайын баяндамачынын баяндамасы. пар.77. 

  
52 Кыйноолор боюнча Атайын баяндамачынын баяндамасы. пар.81 (d). 

  
53 Мониторинг боюнча байкоочунун отчету №1с/1/9. 

 
 

54 БУУнун Адам укуктары боюнча комитетинин корутунду эскертүүлөрү: Джорджиа, 
UNDoc/ CCPR/C/79/Add.74, 1997 – жылдын 9 - апрели., пар.28. 
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Коргоого болгон 
укуктун сакталышы 



жактоочусу жок болсо, сот акыйкаттуулугунун кызыкчылыгы талап кылган ар бир учурда 
сот же башка орган тарабынан дайындалган жактоочунун кызматынан пайдаланганга укугу 
бар, бул учурда эгерде төлөп бергенге акчасы жок болсо, акы төлөбөй эле жактоочунун 

жардамынан пайдалануусуна жол берилет.
55

 

 
БУУнун Негизги принциптери да ошондой эле кармалган же камакка алынган адамдын 
жактоочу менен байланышып жана кеп-кеңеш алууга болгон укуктарын бекемдейт, бул 
учурда ага өз жактоочусу менен эч кандай цензурасыз жана толук кандуу купуялуулук 
сакталган шартта жолугушуп, маектешүүсүнө жетишээрлик убакыт берилиши керек. 
Кармалган же камакка алынган адамдын жактоочусу менен жолугушуулары укук коргоо 
органдарынын кызмат адамдары аларды даана көрүп тургандай, бирок, сөздөрүн укпагандай 

шартта өткөрүлүүгө тийиш.
56

 

 
Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир жарандын квалификациялуу юридикалык 
жардам алуусуна жана мыйзамда каралган учурларда аны мамлекеттин эсебинен 

көрсөтүлүшүнө кепилдик берет.
57

 Кылмыш ишин өндүрүшүнө алган тергөөчү кылмыш иши 
боюнча өндүрүшкө жактоочуну катыштырууга, ал эми мамлекеттин эсебинен юридикалык 
жардам алууга укугу барларга карата мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын 
берилишине жооптуу болгон ыйгарым укуктуу адамдардан жактоочу дайындалышын талап 

кылууга укугу бар.
58

 

 
КР КЖКсынын талаптарына ылайык, жактоочу кылмышка шектелген (айыпталган) адамды 

алгачкы жолу суракка алган же аны кармаган учурдан тартып ишке киришүүсү керек.
59

 
Мында жактоочунун эң негизги милдеттерине кылмышка шектелип жаткан адамды актаган 
же анын жоопкерчилдигин азайткан далилдерди аныктап, келтирүү максатында мыйзамда 
каралган бардык каражаттарды жана ыкмаларды колдонуу, ага зарыл болгон юридикалык 

жардам берүү кирет.
60

 Ал эми кылмышка шектелген адамдын өзүнүн жактоочусу менен эч 
кандай тоскоолдуксуз көзмө-көз жана убактысын чектебестен канча жолу кааласа, ошончо 

жолу жолугуп, маектешүүгө акысы бар.
61

 

 
Сурамжылоого катышкан УКЖда отурган камактагылардын 17,7% өз жактоочуларын бир да 
жолу көрбөгөңдүгүн айтышкан. 

 
Диаграмма 13. 

Жактоочунун тергөөгө катышуусу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55 БУУнун Негизги принциптери, принцип 17. 

  
56 БУУнун негизги принциптери, принцип 18. 

  
57 КР Конституциясы, 40-бер. 3-б. 

 

58 КЖК, 36-бер. 1-б. п.12. 
 

59 КР КЖК, 44-бер. 3-б. 
 

60 КЖК, 48-бер. 2-б. 
  

61 КР КЖК, бер.бер. 40, 42. 
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Камактагылардын 49,8 % айтымында, алар өз жактоочуларын баш коргоо чарасы каралган 
сот учурунда алгач ирет көрүшкөн. 

 
43,1 % учурда жактоочу тергөөчү тарабынан дайындалган, ал эми калган 56,9 % учурда – 
камактагы адамдын туугандары чакырып келишкен. 

 
Байкоочулардын жактоочулук жардамдын сапаты туурасында суроосуна сурамжылоого 
катышкан адамдардын дээрлик ар бир үчүнчүсү (29,4%) ар кандай себептерден улам («чанда 
гана келет», «көп акча сурайт», «сотто унчукпай отура берет» ж.б.у.с.) жактоочунун ишине 
ыраазы эмес экендигин билдиришкен. 
 
Ошентсе да, камактагылардын көпчүлүгү (66,6 %) жактоочулардын ишине ыраазы экендигин 
айтышкан. 
 
Ал эми сурамжылоого катышкан адамдардын калган 4 % бул суроого так жооп бере 
алышкан жок, анткени алар ушул мезгил ичинде өз жактоочуларын болгону бир-эки жолу 
гана көрүшкөн, же жактоочу жаңыдан гана коргоо ишмердүүлүгүнө кирише баштаган. 
 
Жактоочулардын коргоого алуу боюнча ишмердүүлүгүн баалоо камакка алынгандардан 
интервью алуу учурунда алынган маалыматтарга гана негизделип жүргүзүлгөндүгүн 
белгилеп коюу керек. Жактоочулук жардамдын натыйжалуулугу туурасында калыс жана 
анык корутундуларды чыгаруу үчүн өзүнө иштин материалдарын изилдөөнү, УКЖда жана 
ТИЗОдо отурган жана сурамжылоого катышкан бардык адамдардын жактоочуларынан 
интервью алууну камтыган масштабдуу изилдөө жүргүзүү зарыл болуп саналат.  

   Саламаттык сактоо кызматкерлеринин, өзгөчө – дарыгерлердин ролуна 
 

 
Медициналык 

 тиешелүү болгон медициналык этиканын принциптеринде саламаттык 
 

  сактоо кызматкерлеринин камактагыларды кыйноолордон жана башка  

 
тастыктоодон  

 

  
ырайымсыз,    адамгерчиликсиз    жана    ар-намысты    басмырлаган  

 өткөрүү  
 

  

мамиледен  жана  жазалардан  коргоо  боюнча  этикалык  милдеттери 
 

 маселелери  
 

  

жөнүндө  маселеге  өзгөчө  көңүл  бурулган.
62

   Аларда  медициналык 
 

   
 

   кызматкерлердин  кармалган  адамдардын  же  камактагылардын  дене- 
  

боюнун жана психикалык саламаттыгын коргоо боюнча моралдык милдеттери 
чагылдырылган жана “кыйноолорго активдүү же пассивдүү катышуу же аларга көз жумуп 
коюу медициналык этиканы одоно бузуу болуп санала” тургандыгы баса көрсөтүлгөн. 

 

Эл аралык стандарттардын көз карашынан алып караганда, жабык мекеменин дарыгеринин 
ишмердүүлүгүндө медициналык көмөк көрсөтүү эле эмес, кармалып, полицияда камакта 
отургандан кийин мекемеге алынып келинген адамдарды медициналык кароодон өткөрүү 
даа өзгөчө маанилүү болуп саналат.  
КР КЖКсына ылайык, кылмышка шектелген\айыпталган адамды убактылуу камоочу жайга 
же тергөө изоляторуна ар бир жолу алып келген сайын, ошондой эле анын өзүнөн, же анын 
жактоочусунан, же туугандарынан ага карата тергөө кызматкерлери тарабынан күч 
колдонулуп жатат деген даттануу түшөөрү менен ал сөзсүз түрдө медициналык  
тастыктоодон өткөрүлүшү керек жана бул процесс тиешелүү түрдө документтештирилүүгө 

тийиш.
63

 

 
2011-2012 – жылдарда жүргүзүлгөн мониторингдердин жыйынтыктары көрсөткөндөй, ички 
иштер органдарынын тутумунда УКЖда иштей турган медициналык кызматкер үчүн 
 

 
62 БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан 1982 – жылы кабыл алынган. 

 

63 КР КЖК, бер.40 5-б., 42-бер. 7-б. 
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штаттык бирдик каралган эмес. Тилекке каршы, азыркы тапка чейин абал жакшы жагына 
өзгөрө элек. 
 
Бийлик органдары каражаттын жетишсиздигинен улам аткарылбай жатат деген КР 
КЖКсынын талаптары мурдагыдай эле донор уюмдардын каражаттарынын эсебинен 
каржыланууда. Айталы, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын УКЖларында 
мониторинг жүргүзгөн убакта ал жакта ЕККУнун долбоорунун алкагында каржыланган 
дарыгерлер иштеп жатышкан. 
 
Буга чейинки изилдөөлөрдүн корутундулардында баса белгиленгендей, бул чара убактылуу 
болуп саналат жана эл аралык уюмдардын каржылык колдоосу болмоюнча УКЖдагы 
медициналык кызматкерлердин ишмердүүлүгү токтоп калат. Тышкы булактардан каржылоо 
жалпыга жайылтылган практикага айланбашы керек жана толугу менен мамлекеттик 
каржылоонун ордун басууга тийиш эмес, ошондуктан, УКЖдагы медициналык 
кызматкерлердин ишмердүүлүгүн каржылоо үчүн КР ИИМинин сметасы боюнча 
республикалык бюджеттен каражат бөлдүрүп алууга жетишүү кажет. 

 

Мониторингдин жыйынтыктары көрсөткөндөй, мурдагы жылдардагыдай эле, эл аралык 
стандарттарды жана улуттук мыйзамдардын талаптарын одоно бузуу менен, УКЖда 
медициналык кызматкердин бар болгондугуна карабастан, кармалган адамды УКЖга 
алгачкы жолу алып келген учурда ага медициналык тастыктоо процедурасы дайыма эле 
өткөрүлө бербейт. 

 

Мисалга алсак, УКЖда отургандардын ичинен сурамжылоого катышкандардын 28,5 % 
биринчи жолу келип түшкөндө мында аларды эч ким медициналык тастыктоодон 
өткөрбөгөндүгүн айтышкан. Бул, биринчи кезекте, УКЖнын штатында медициналык 
кызматкер каралбагандыгына байланыштуу болуп саналат.  
УКЖ мекемелеринин басымдуу көпчүлүгүндө медициналык тастыктоо аймактык 
медициналык мекемелерде нөөмөттөгү дарыгердер тарабынан жүргүзүлөт. 

 

Сурамжылоого катышкандардын айтымында, бир катар учурларда аймактык ооруканада 
медициналык тастыктоо жүргүзүлгөн мезгилде аны өткөрүү процедурасы саламаттык сактоо 
тутумунун медициналык кызматкерлеринин бейтараптуулугунан күмөн саноого мүмкүндүк 
берет. Айталы, респонденттердин бир бөлүгү аларды УКЖга камоо алдында ооруканага 
алып барышкандыгын, бирок, ал жактагы дарыгер алардан эч нерсени сурабагандыгын жана 
медициналык кароодон өткөрбөгөндүгүн айтышкан. ИИБнын коштоп жүргөн кызматкери 
дарыгердин кабинетине кирип, кармалган адамдын ден-соолугу жайында экендигин 
тастыктаган даяр маалымдама менен чыккан. 
 

Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда камактагы Б. мындай деп билдирген: «Медициналык тастыктоону 
дарыгер Панфиловка айылындагы аймактык ооруканада өткөргөн болчу. Менин баы-көзүм 
канжалаган, көгала болгон кейпимди көрүп туруп, дарыгер ден-соолугу жайында деген 

маалымдама берип койду”».
64

 

 
Сурамжылоого катышкандардын бардыгы эле Убактылуу камак жайына (УКЖ - ИВС) келип 
түшкөндө кызматкерлер тарабынан жүргүзүлгөн кароо менен алмаштырышып, медициналык 
кароонун жол-жобосунун маанисин түшүнө беришкен эмес. Алсак, суралгандардын бир 
бөлүгү медициналык кароо күзөтчүлөр, УКЖ начальниктери же анын орун басарлары 
тарабынан жүргүзүлгөндүгүн билдиришкен. 
 
 

 
64

 №1с/1/10 мониторинги боюнча байкоочунун отчету.  
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Сурамжылоонун жыйынтыктары боюнча, медициналык кароону жүргүзүү жол-жобосу эл 
аралык стандарттардын, айрыкча Стамбул протоколунун жоболорунун талаптарына 
(Кыйноолорду жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же ар-намысын басынткан 
мамиленин жана жазанын түрлөрүн натыйжалуу изилдөө жана документтештирүү боюнча 
колдонмо) шайкеш келбей тургандыгын болжолдоого болот. 

 
Алсак,  суралгандардын  бир  бөлүгү  медициналык  кароо  сырт  кийимдин сыртынан 

жүргүзүлгөндүгүн же    болбосо  врач же  фельдшер оозеки  гана  сурап  койгондугун 

билдиришкен.       

Суралгандардын  айтымында,  көпчүлүк учурларда    тергөө  амалдарын жүргүзүү үчүн 

УКЖдан сыртка чыгарылгандан кийин медициналык кароо жүргүзүлбөйт.    

Бул факт жогоруда берилген маалыматка байланыштуу көбүрөк бушайман кылат, анда 

УКЖда  сыяктуу эле, тергөө изоляторунда  (ТИЗО  –СИЗО)  суралгандар алар УКЖдан 

сырткары чыгарылганда кыйноого дуушар болгондору жөнүндө  билдиришкен.  
ТИЗОдо кармалган соттолгондордун бирөө ТИЗО дарыгерлеринин медициналык 
кароолорунун натыйжаларынын бурмаланышы мүмкүн экендигине байкоочулардын көңүлүн 
бурган. 
 
Мониторинг тобунун отчетунан:  
Интервью учурунда №21 ТИЗОдо камалган А. аттуу адам төмөнкүлөрдү билдирген: 
«Милиция кызматкери ТИЗО дарыгери менен кыйноолордун изин жашыруу тууралуу 

макулдашышкан».
65

 

 
Жалпысынан алганда, бардык ТИЗОнун штатында медициналык кызматкерлердин бар 
экендигинен улам, ТИЗОдо медициналык кароо жүргүзүү маселелери жагында жагдай 
УКЖга караганда бир аз башкача болот. 

 
Маектешүүдө ТИЗОдогу соттолгондордун бир нечеси аларга карата медициналык кароо 
жүргүзүлбөгөндүгү тууралуу билдиришкен. 

 

Долбоордун экперттери тарабынан медициналык кароо жүргүзүү жол-жобосунун өзү эле 
соттолгондорго мамиле кылуунун кемсинтүүчү түрү болуп саналат деген корутунду 
чыгарылган. Мындай фактыны байкоочулар УКЖдан жөнөтүлгөндөрдү кабыл алуунун 
жүрүшүндө катташкан. Фельдшер №21 ТИЗОнун күзөт бөлүмүнүн бет маңдайындагы 
коридордо биринчи келип түшкөн адамдарды медициналык кароо жүргүзгөн. 
Кармалгандардын бирөө анын ич кийими жок болгондуктан чечине албай тургандыгын 
билдирген. Фельдшер аны мониторинг тобунун (алардын ичинде аялдар да болгон) 
мүчөлөрүнүн, башка кармалгандардын, ошондой эле УКЖнын жана ТИЗОнун коридордо 
турган кызматкерлеринин көзүнчө шымын чечүүгө мажбурлаган. 

 

№21 ТИЗОдо медициналык кароо жүргүзүү жол-жоболорун кайра карап чыгуу тууралуу 
маселе Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын (ЖАМК-ГСИН) өкүлдөрү, анын ичинде 
Кызматташуу жөнүндө меморандумдун алкагында өткөн жолугушуулардын жүрүшүндө бир 
нече жолу көтөрүлгөн, бирок азыркы учурга чейин, мурдагыдай эле, медициналык кароо 
тергөө изоляторунун коридорунда жүргүзүлүп келет. 
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 Мониторинг боюнча байкоочунун отчету №1с/3/44. 
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2012-жылы ЕККУнун (ОБСЕ) Бишкектеги борборунун демилгеси боюнча өлкөнүн бир катар 
өкмөттүк эмес уюмдары тарабынан кыйноолорду натыйжалуу документтештирүү боюнча 
медициналык кароонун стандарттык бланкасын иштеп чыгуу жана колдонууга киргизүү 
боюнча иш башталган. Бланк Стамбул протоколунун принциптерине ылайык иштелип 
чыккан. 2013-жылдын августунда бул бланк Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
ЖАМК буйругу менен бекитилген жана тажрыйбага киргизилген. 

 
2012-жылдын сентябрь-октябрь айларында №21 жана №25 ТИЗОлордун тергөө 
изоляторунун шарттарында бланкты сыноо жүргүзүлгөн. 

 
2012-жылдын апрелинде жана 2013–жылдын июнунда өкмөттүк эмес уюмдардын 
эксперттери тарабынан Стамбул протоколунун стандарттары жана кыйноолорду натыйжалуу 
документтештирүү боюнча өлкөнүн тергөө изоляторлорунун медициналык кызматкерлери 
үчүн окутуу тренингдери өткөрүлгөн. 

 
Учурда бланк ТИЗОнун медициналык кызматкерлери тарабынан күндөлүк иште 
колдонулууда. Бул иштин натыйжалуулугу Стамбул протоколун иш жүзүндө колдонуунун 
мониторингинин натыйжалары боюнча жакында аныкталат. 

 
Учурда бланкты иштеп чыгуу жана аларды жабык психиатриялык жана психоневрологиялык 
мекемелерде колдонууга киргизүү боюнча иштерге КР Саламаттыкты сактоо министрлиги 
да кошулган. 
 
Кыйноолор боюнча атайын баяндамачы белгилеп өткөндөй, дароо медициналык кароо 
жүргүзүлбөсө, кыйноолор колдонулгандыгын аныктоо кыйын. Ушундан улам, атайын 

баяндамачынын Кыргызстанда Стамбул протоколуна ылайык
66

 дароо медициналык кароо 

жүргүзүлүүгө тийиш болгон минималдуу мөөнөттү мыйзамда белгилөө жана убактылуу 
кармоо изоляторлорунда жана тергөө изоляторлорунда квалификациялуу медициналык 
кызматкерлердин санын көбөйтүү, медициналык кызматкерлерди ИИМдин жана ЖАМКнын 
карамагынан Саламаттыкты сактоо министрлигине өткөрүп берүү менен алардын көз 
карандысыздыгын кепилдөө, ошондой эле кыйноолорду жана катаал мамиле жасоонун 

башка формаларын
67

 медициналык изилдөө маселелери боюнча соттук-медициналык 

кызматтарды даярдоону камсыз кылуу боюнча сунуш-көрсөтмөлөрү дале актуалдуу бойдон 
калууда. 
 
 
 
4.2.    КЫЙНООЛОРДОН ЖАНА БАШКА ЫРАЙЫМСЫЗ, АДАМГЕРЧИЛИКСИЗ ЖЕ 

АР-НАМЫСЫН БАСМЫРЛАГАН МАМИЛЕНИН ТҮРЛӨРҮНӨН КОРГОО ЖАНА 
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПСИХИАТРИЯЛЫК МЕКЕМЕЛЕРИНДЕ 

ДАРЫЛАНУУ УКУГУНУН САКТАЛЫШЫНА ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МОНИТОРИНГ 
 
 

Кыргыз  Республикасы  психикалык  саламаттыкты  коргоо  жагында 
 

 
 

Мыйзамдарга, улуттук  саясатты  калыптандыруу  үчүн  алгачкы  кадамдарды  жасады. 
 

саясатка жана 1999-жылы  «Психиатриялык  жардам  жана  аны  көрсөткөн  учурда 
 

тажрыйбага жарандардын  укуктарынын  кепилдиктери  жөнүндө»  Мыйзам  кабыл 
 

баяндама алынган, ал улуттук жана эл аралык
68

  эксперттердин баа берүүлөрүнө  

  

 

ылайык   жалпысынан алганда эл аралык стандарттарга туура келет.
69

 
 

 
 

 
66 Атайын баяндамачынын Кыйноолор боюнча баяндамасы, пар.81 (с). 

  
67 Атайын баяндамачынын Кыйноолор боюнча баяндамасы, пар.81 (е). 

 
 

68 MDAC, «Психикалык жардам жана анын аткарылышы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы», 
Будапешт, 2004. 

  

69 БУУнун 1991-жылдын 17-декабрындагы 46/119 Психикалык оорулуу адамдарды коргоо жана психикалык 
саламаттыкты жакшыртуу принциптери жөнүндө резолюциясы. 
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Мыйзамдуулук, боорукердик, гумандуулук жана адамдын жана жарандын укуктарын жана 
эркиндигин сактоо принциптери мыйзамдын негиздери болуп саналат. Мыйзамда каралган 
учурларды эске албаганда, жардам сурап кайрылуунун ыктыярдуулугу кепилденет. 
 
2001-жылы «2001-2010-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын калкынын психикалык 
саламаттыгы» Улуттук Программасы кабыл алынган. Программада декларациялар менен иш  
–аракеттер планынын ортосунда олуттуу карама-каршылыктар бар болчу. Ал эл аралык 
донорлордун колдоосуна ээ болгон эмес жана улуттук каржылоого да ээ болбостон, кагаз 
жүзүндө гана калган. 
 
Учурда психикалык саламаттыкты коргоо кызматтары Саламаттыкты сактоо министрлиги 
тарабынан түздөн-түз тескөөгө алынган жана каржыланган ири психикалык мекемелер 
тарабынан сунушталып келет. Башка кызматтар Милдеттүү медициналык камсыздандыруу 
фондунун Бирдиктүү төлөөчүсүнүн каражаттарынан каржылоонун эсебинен сунушталат. 
Бирдиктүү төлөөчү тутумунда дарыгер-психиатрлардын жана наркологдордун бөлмөлөрү, 
жалпы профилдеги 8 оорукананын курамындагы психоневрологиялык бөлүмдөр, Ош жана 
Бишкек шаарларындагы тез жардам кызматтарынын психикалык бригадалары  
каржыланышат. 2006-жылдан  тартып  ММКФ  (ФОМС) 

Мамлекеттик кепилдиктер      программасы      боюнча 

параноиддик шизофрения   жана   ар   кандай   генездеги 

аффективдүү бузулуулар менен жабыркаган адамдарды 

дары-дармек менен камсыз кылуунун алкагында 

психотроптук каражаттар менен   дарыкана түйүндөрү 

аркылуу жеңилдетилген түрдө камсыз  кылуу  боюнча 

каражаттардын ордун толтуруп  келет.  Мындан тышкары,  
камсыздандырылган жарандарды дары менен камсыз кылуу 
жагында кошумча ММК (ОМС) программасы боюнча да 
амбулатордук деңгээлде жеңилдетилген шарттарда  
бейтаптарга психотроптук каражаттардын айрым түрлөрү боюнча да рецепттер жазылып 
берилмекчи. 
 
Саламаттыкты сактоо министрлигинин бардык институционалдык мекемелери эркинен 
ажыратуучу жайлардын белгилерине ээ: кең аянттагы эски имараттар дубал менен курчалып, 
терезелери жана эшиктери тор менен тордолгон жана айрымдары географиялык жактан 

изоляцияланган.
70

 Башка мекемелер Социалдык өнүктүрүү министрлигинин карамагында 
турушат. 
 
2003-жылдагы «Кыргыз Республикасында калкты социалдык тейлөөнүн негиздери жөнүндө» 
Мыйзам теория жагында социалдык реабилитацияны кошо алганда, гумандуу жана 
прогрессивдүү кызматтарды кепилдейт. Кыргыз Республикасында социалдык жардам 
даректүүлүккө, жеткиликтүүлүккө, ыктыярдуулукка, кардарлардын жекечелигин кыйла 
толук эсепке алынышына жана башка прогрессивдүү жана гумандуу принциптерге 
негизделүүгө тийиш. Социалдык тейлөө, жашоо шарты оор жарандарды социалдык 
ыңгайлаштырууну жана реабилитациялоону болжолдойт. 
 
Мыйзамдын глоссарийинде адамдын бузулган же жоголгон өзүн-өзү тейлөө 
жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүүгө, кесипкөй иштин ар кандай түрү менен алектенүүгө 
багытталган, майыптарга толук кандуу өмүр сүрүүгө өбөлгө түзүүгө жана алардын 
 
 

 
70

 Мисалы, Кызыл-Жар айылындагы республикалык оорукана. Бул оорукана тузсуз суулардын табигый 
булактары жок чөлдүү жерде иштетилген кен чыга турган жердин базасында негизделген. 
 

 

60 



укуктарынын жана потенциалдуу мүмкүнчүлүктөрүнүн ишке ашышын камсыз кылган иш 
чаралардын топтому катары «социалдык реабилитация» деген түшүнүк бар. 
 
Социалдык өнүктүрүү министрлиги жардамдын стационардык түрүнөн башка дагы 
социалдык тейлөө уюмдары жана мекемелери менен биргеликте жардамдын жарым 
стационардык жана стационардык эмес формасын да сунуштоого тийиш: психологиялык тез 
жардам борборлору (ишеним телефондор), социалдык тез жардам кызматтары (көчмө 
бригадалар). Социалдык тейлөө уюмдарынын кошумча түйүндөрүнө хоспистер, түнкү түнөк 
үйлөр, аялдар (эркектер) үчүн кризистик борборлор, геронтологиялык борборлор жана 
башкалар кириши керек. 
 

Мыйзам жоболоруна карабастан
71

, бул изилдөө психологиялык жактан бузулган адамдарды 

«багуунун» негизин, мурдагыдай эле аларды эркинен ажыратуучу жайларга окшош жана 
алгылыксыз шарттагы психоневрологиялык интернаттарга жайгаштыруу түзөрүн аныктады. 
Көбүнчө алар мындай жерлерде эч кандай медициналык негиздемелерсиз түбөлүккө 
калышат жана эксплуатациялоону, ал тургай кулчулукту кошо алганда адамгерчиликсиз 
мамилелерге дуушар болушат. Бул интернаттагы адамдардын так саны жок, ошондой эле 
андагылардын өлүмгө учуроосу жана анын себептерине да көз карандысыз контролдоо жок, 
анткени антисанитария жана кароосуз калтыруу көбүнчө өлүмгө алып келери шексиз. 
 
Өкмөт  2012-2014-жылдарга  социалдык  коргоону  өнүктүрүүнүн  биринчи    стратегиясын 

бекитти
72

,  ал  резиденциалдык  мекемелердин  деинституалдашуусун  болжолдойт.  Бирок 
 

    Социалдык өнүктүрүү министрлиги Стратегиянын иш-чараларын 
 

  Кыйноолордон жана  73  
 

  башка ырайымсыз,  аткарган эмес  .  
 

      

  адамгерчиликсиз же ар-  Кыйноо  Кыргыз Республикасындагы психикалык мекемелердин  

  
намысын кемсинткен  

 

   

бардыгында  кеңири  колдонулат,  андагы  адамдарга  ырайымсыз, 
 

  мамилелердин  
 

   

адамгерчиликсиз жана адамдык аброюн кемсинтүүчү мамилелер 
 

  түрлөрүнөн коргоо жана  
 

  дарылануу укугу  жасалат.  Мында  Баткендеги  бириккен  областтык  оорукананын 
 

    психиатриялык бөлүмү  айырмаланып  турат.  Бул  мекемеде 
  

кыйноолорго жол берилбейт, анткени бөлүмдөр ачык эшик шартында иштешет. Бейтаптар 
дарыланганга өзүлөрү келишет, сейилдөөгө да эркин чыгышып, өзүлөрү кайра кайтып 
келишет. Эгерде бул жерде да кыйноолор колдонулуп, катуу мамиле кылынса, анда алар бул 
мекемеге келишмек эмес. Ош областындагы наркология борбору да ачык эшик шартында 
иштешет. 
 
Кыйноонун эң көбүрөөк колдонулган ыкмасы – 
бейтаптарды керебетке таңып коюу болуп саналат. 
Бул ыкма өзүнө же башкаларга зыян келтириши 
мүмкүн болгон бейтаптардын коопсуздугун сактайт 
деп эсептешет, бирок бул персоналга баш ийип 
жана белгиленген эрежелерди аткаруулары үчүн 
бейтаптарга карата колдонулган жаза болуп 
саналат. Жазалоонун дагы бир башка ыкмасы болуп 
 
– бөлмөгө камап коюу саналат. Анда 
муктаждыктарын канааттандыруу үчүн идиштер 
коюлат. Мындай мекемелерде жазалоо максатында 
 
 
71 Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 12-апрелиндеги №71 редакцияда «Кыргыз Республикасында калкты 
социалдык тейлөө негиздери жөнүндө» Мыйзамы, Бишкек. 

  
72 http://www.mlsp.kg/index.php/bank-dokumentov. 

 

73 
 
http://www.tushtuk.kg/society/3427_parlamentariy_schitaet_chto_pravitelstvo_ne_ispolnyaet_strategiyu_razvitiya_sots 
ialnoy_zaschityi_naseleniya/ 
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нейролептиктерди көбүрөк өлчөмдө колдонуу улантылып келүүдө. Нейролептиктердин 
жоктугунан улам, корректорлорсуз алардын терапевттик өлчөмдөрү да дайындалган учурлар 

болот. Анда бейтаптар нейролептиктердин кыйыр таасирлеринен олуттуу жабыр тартышат
74

. 
 
Бейтаптарды персоналдардын сабоосу да көп кездешет, сабоо куралы катары көбүнчө 
швабра колдонулат. Персонал жакын бейтаптарды баш ийдирүү жана жазалоо үчүн башка 
бейтаптарды сабоо үчүн колдонушат. Кайсы бир мекемеде бул үчүн мурда камакта болгон 

адамды санитар катары атайын ишке алышкан
75

. «Горизонталдык зордук» персоналдын 

санкциясыз эле көп жүргүзүлөт. Мекемелерде бейтаптар категорияга бөлүштүрүлбөйт. 
Бейтаптардын бир тобу башкалар үчүн зордук көрсөтүүнүн булагы болуп калышы мүмкүн. 
Мисалы, Покровкадагы өзгөчө муктаждыкка ээ балдар үчүн интернат үйдө 4 жаштагы алсыз 
жана кыймылсыз балдар, интеллектинде мандем бар өспүрүм кыздар, ошондой эле Билим 
берүү министрлигинин интернатынан психоневрологиялык интернатка начар жүрүм-туруму 
жана психоактивдүү каражаттарды колдонгондугу үчүн жөнөтүлгөн 17 жаштагы балдар 

кармалышкан
76

. Балдар жогоруда аталган өспүрүмдөр аларды сабай тургандыгы тууралуу 

даттанышкан. Алардан ал тургай интернаттын кызматкерлери да коркушчу экен. Албетте, ар 
кандай категориядагы балдарга ар түрдүү кызматтар сунушталууга тийиш жана  
аларга ар кандай компетенциядагы персонал да талап кылынат. Бирок алар бардыгы бир 

 

    мекемеде топтолушкан, анткени ал жерде бош орун бар, ал эми 
 

    экинчи  мекеме  алардан  жөн  гана  кутулууну  көздөгөн.  Бул  

    
 

  Кызматтарды  бейтаптарга    да,    персоналдарга да    коркунуч    жаратат, 
 

      

  каржылоо же  кызматкерлерди   адеп-ахлаксыздандырат,   персоналдын   күч 
 

  инфраструктураны  колдонушуна өбөлгө түзөт.  
 

  каржылоо: каржылоо  

Тартиби  катаалыраак  психиатриялык  ооруканага  котором  деп 
 

  принциптери менен таш  
 

  боордук деңгээлинин  коркутуу,  өзгөчө  интернаттарда  кеңири  таралган  коркутуу 
 

  түздөн-түз  байланышы  ыкмасы  болуп  саналат.    Бул  жагынан  алганда  Чым-Коргон 
 

    айылындагы   республикалык   психиатриялык   оорукана   эң 
 

    коркунучтуу оорукана болуп эсептелинет. 
 

 
Мониторинг учурунда саламаттыкты сактоо тутумундагы мекемелер иликтенген: 
адистештирилген психиатриялык ооруканаларды «койка-орун» санына жараша 
инфраструктуралык принцип боюнча Саламаттыкты сактоо министрлиги каржылайт, жана 
аймактык ооруканалардын курамында «психонаркологиялык» бөлүмдөр, аларды «дарылаган 
учур үчүн» принциби боюнча Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду каржылайт. 
 
Психоневрологиялык интернат деп аталышкан мекемелер орундардын санына – 
инфраструктуралык принцип боюнча Социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан 
каржыланышат. 
 
Мониторинг көрсөткөндөй, ал жерде кызматтары, мисалы «дарылаган учур» каржылануучу 
мекеме адам укугун сыйлоо көз карашынан артыкчылыкка ээ. Каржылоонун мындай 
принциби жетекчилик жана персонал үчүн бош орундарды толтуруу үчүн адамды негизсиз 
кармоо боюнча бурмаланган мотивдерди түзбөйт. Кызматтарды каржылоо бейтапка 
мекемени тандоого мүмкүнчүлүк берет, бейтап кайда келсе, ошол мекемеге каржылоо 
жөнөтүлөт. Бул мекемелер ортосунда атаандаштыкты жаратат. 
 
 
 
 
 
74 Кадамжайдагы  аралаш психоневрологиялык интернат үйүндөгү маек.  Баткен областы, Кара-Төбө айылы. 

  
75 Чүй  областынын Чым-Коргон айылындагы Республикалык психиатриялык ооруканадагы маек. 

 
 

76 Талас областындагы Манас районунда жайгашкан, өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн Покровкадагы 
интернат үйүндөгү байкоо картасы. 
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Кызматтарды каржылоо кыйноолорго жана катаал мамиле жасоолорго жол бербейт, бирок 

аларды такыр жокко чыгарууга да болбойт. Кызыл-Кыя
77

 шаарындагы аймактык 

оорукананын психонаркологиялык бөлүмүндөгү мисал көрсөткөндөй, дарыланган учурга 
каржылоодо да катаал мамиле жасалышы мүмкүн. Бул бөлүмдөгү шарт адамгерчиликсиз 
катары бааланган. Алкоголдук ичимдиктерге көз каранды эркектер жана акыл-эсинде мандем 
бар жана депрессиядагы аялдар бир бөлүмдө кармалышат жана бир даараткананы 
колдонушат, бул зордук-зомбулукка, анын ичинде сексуалдык да, алып келиши мүмкүн. 
Бөлүм оорукананын башкы корпусунан алыс жайгашкан жана башка корпустардан өзүнчө 
бөлүнгөн. Психиатриялык мекемелерди аккредитациялоо жол-жоболорун жүргүзүүдө 
мындай шарттарга жол берилбөөгө тийиш. Бул кызматтарды Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруу фонду каржылаганына карабастан, эч ким бул мекемеге кирип көргөн эмес 
окшойт жана эч ким кызматтардын сапатын текшерген да эмес сыяктуу. 
 
Инфраструктураны - койка –орундун санын каржылоо – туура эмес болуп саналат жана ал 
кыйноолорго жана катаал мамиле жасоолорго алып келет. Каржылоонун мындай принциби 
кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатына эч кандай байланышы жок, персонал үчүн бош орундарды  

толтуруу үчүн бейтаптарды кармап туруу демилгесине өбөлгө түзөт. 
 
   

 Адам  чыдагыс шарттардын  орун  алышынын  башка  бир  себеби  – 
 

 Психиатриялык  
 

   

мекемелерди аккредитациялоонун жоктугу. Бейтаптарды    бир 
 

 мекемелерди   
 

          

 аккредитациялоонун   мекемеден  экинчисине  алардын  муктаждыктарын,  экинчи  мекемеде 
 

 жоктугу   ага керектүү ресурстардын бар экендигин  эске алуусуз которуулары 
 

    мүмкүн. Буга Кызыл-Жар айылындагы
78

 Республикалык 
 

    психиатриалык оорукананын «кургак учук  бөлүмү» мисал боло алат,      
 

ал Улуттук фтизиатрия борборунун реестринде катталган эмес жана статистикада да жок. 
 
Бөлүм изоляцияланган эски корпуста жайгашкан, анда суу жок, даараткананын ордуна, 
аңчалар казылып коюлган. Психикалык жактан оорулуулар жана кургак учуктан дарыланып 
жаткан бейтаптар башка мекемелер аларга жардам көрсөткүсү келбегендиктен, ошол жерде 
дарыланууга мажбур болушат. 
 
Кызыл-Жар айылында кызматкерлер мындай кызматтарды көрсөтүүгө жана ден-соолук үчүн 
кооптуу шарттарда иштөөгө даяр, анткени ал жерде мындан башка жумуш орундары жок. 
Айыл Таш-Көмүр шаарынан 40 км алыстыкта жайгашкан, ал жерде жумушсуздук орун алып 
турат. Дээрлик бардык тургундар психиатриялык ооруканада иштешет. 
 
Социалдык коргоо системасында да мекемелерди аккредитациялоо жок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 Аймактык оорукананын психонаркологиялык бөлүмүнүн байкоо картасы. Баткен областынын Кызыл-Кыя 
шаары. 

 
 

78 Жалал-Абад областынын Кызыл-Жар айылындагы Республикалык психиатриялык ооруканадагы байкоо 
картасы жана маек. 
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 Күнү 25.06.2013-ж.  

 Аталышы: «Саламаттыгы боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн  

 Покровка реабилитациялык интернат үйү»  

 Жайгашкан орду: Кыргыз  Республикасы, Талас областы, Манас  району,  

 Покровка айылы.   

     
1940-жылы курулган. Алгач бул интернат «карылар үйү» болчу, 1985-жылы 

улуу жаштагы майыптар үчүн интернат үйү болду, ал эми 2006-жылдан 
2009-жылга чейин жабык турган.  

2009-жылдын апрель айында ремонттон кийин ачылды жана 
«антисоциалдык жүрүм-туруму менен» майыптарга арналган, бирок 
октябрда Социалдык өнүктүрүү министрлигинин чечими менен өзгөчө 
муктаждыктагы балдар үчүн интернатка өзгөртүлгөн. 100 орунга 
эсептелген. Мониторинг учурунда ал жерде ар кандай дарттан жабыркаган 
53 бала бар экен. Дене-боюнан жабыр тарткан айрым балдар албетте, 
психикалык жактан нормалдуу эле болушчу. Алар оңой эле тил табышып, 
башка интернаттагы өз жашоолору, эч качан билим албагандары тууралуу 
айтып беришти. 26 бала дене-бою жана психикалык жактан оор абалда 
болуп, отура алышчу эмес, сүйлөшчү да эмес, өз алдынча дааратканага 
барып, тамак да жей алышчу эмес. Алардын арасында 17 жаштагы дене-
бою жактан кадыресе өнүккөн, психикалык жактан да эч кандай 

өзгөчөлүктөрү байкалбаган балдар бар болчу. Кызматкерлердин айтымында, 
бул балдар жетимдер, алар Билим берүү министрлигинин интернатынан 
«начар жүрүм-туруму үчүн»: мушташуу, качуу, насвай же алколголдук 
ичимдиктерди колдонгондугу үчүн которулуп келишкен. 

 
 
 
 
Бул мекемеде штаттык түзүм боюнча 88 жумушчу орун каралган. Учурда 47 адам иштейт. 
Алардын ичинен 7-8 адам административдик корпуста отурушкан, ал интернаттын негизги 
корпусунун бет маңдайында жолдун аркы бетинде жайгашкан, алар кандайдыр бир кагаздар 
менен иш алып барышат экен. 
 
Бухгалтериянын жаңы стандарттарын окуп үйрөнгөн бухгалтерден башка персоналдын бири 
да эч жерден окушкан эмес. 
 
Директор Отубеков Сагынбек 19 жылдан бери мекемени жетектеп келет. Мониторинг 
жүргүзүлүп жаткан учурда ал областтык жетекчилик иштеп жаткан Талас шаарында болгон. 
 
Жакында эле бул мекемеде болуп кеткен укук коргоо уюмдары андагы шарттарды адам 

 

    

чыдагыс  деп  белгилешип,  мекемени  жабууну  талап  кылышкан. 
 

  Психиатриялык  
 

   

Балдарды башка мекемеге которуу учурунда бир бала каза болгон. 
 

  мекемелерде  
 

   

Социалдык өнүктүрүү министри  Кудайберген Базарбаев  Жогорку 
 

  өлүмгө учуроонун  
 

   

Кеңештин комитетинин отурумунда «балдарды көчүрүү учурунда 
 

  себептерин көз  
 

   

бир да бала каза болгон эмес» деп жалган сүйлөгөн. Ошону менен 
 

  карандысыз  
 

   

бирге  эле,  Покровка  интернатынан  Жалал-Абаддагы  балдардын 
 

  изилдөөлөрдүн  
 

   

психоневрологиялык  интернатына  балдар  дене  температуралары 
 

  жоктугу  
 

   

жогору бойдон алынып келинген. Алардын бири, 2007-жылдын  21- 
 

    
 

августунда төрөлгөн Керимбек уулу Арзыбек 2013-жылдын 11- сентябрында каза болгон. 
 
Психиатриялык мекемелерде өлүмгө дуушар болуунун себептери көз карандысыз органдар 
тарабынан изилденбейт. 
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Учурда, Республикалык психикалык саламаттык борборунун мурдагы директору Сүйүнтбек 
Назаркуловдун врачтарга жана укук коргоочуларга карата соттук доосу каралууда. Бул инсан 
врачтар жана укук коргоочулар өлкөнүн башкы психиатриялык ооруканасында ал жетектеп 
турган учурда өлүмгө учуроо фактылары көмүскө калгандыгын айтып чыгышкандыгына 
нааразы болгон. С. Назаркулов парламент депутаттарынын колдоосу менен директордун 
кызмат ордуна кайтып келүүнү каалайт жана өз аброюн сактап калуу үчүн сотко доо арыз 
менен кайрылган. Ошону менен бирге эле, сотко Саламаттыкты сактоо министрлигинин 
Коллегиясынын Маалымдамасы да сунушталган, анда 137 адам өлүгү Доктор Г. Хагенстин 
пластинация борборуна берилгендиги айтылат, ал эми бейтаптардын оору таржымалдарына 

ылайык алар тирүү эле үйлөрүнө чыгарылган. Бул окуя тууралуу Sunday Times
79

 гезити 2005 

–жылы жазып чыккан. 
 
Ошондон бери эле Кыргыз Республикасында бул мекемелерде өлүмгө учуроо себептерине 
көзөмөл кылуу жөнгө салынбай келет. 
 
2008-жылы Ак-Суу интернатында жаш аялдын катылып коюлган өлүгү табылган. 
 
2013-жылда деле интернатта мурдагыдай эле, өлүмдүн себептерине көз карандысыз 

изилдөөлөр жок
80

. Бул мекемелерде каза болгондорду союп көрүүсүз эле көмүп коюшат. 

Мисалы, 2 аялдын биринин өлгөндүгү тууралуу маалымкатында «жүрөгүнүн начардыгынан» 
улам каза болгондугу көрсөтүлгөн, ал эми персоналдар жана ал жердегилер ал «аркасындагы 
оюк жаралардан улам» каза болду дешет. Бул фактылар интернат алгылыксыз багуудан улам 
каза болгондордун себебин жаап-жашыруу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөргө ээ экендигин 
билдирет. Патологоанатомиялык изилдөөдөн баш тартуу тууралуу чечим интернаттын 
директору тарабынан кабыл алынат. 
 
Андагы аялдардын бири кан аралаш кусуп жаткандыгын, бирок ага эч ким врачты 
чакырбагандыгын айткан. Интернатта кургак учукка каршы иш-чаралар жүргүзүлөөрү же 
жүргүзүлбөшү да белгисиз. 

 
Мониторинг жүргүзүү учурунда Убактылуу Өкмөттүн мүчөсү Дамира Ниязалиева менен 
Саламаттыкты сактоо министринин милдетин аткаруучу жана Социалдык өнүктүрүү 

 министрлигинин азыркы статс-катчысы Бакыт Жекшеновдун колу 

коюлган  биргелешкен  буйрук  табылган
81

.  Бул  буйрук  мекеменин 
директоруна  интернатта  каза  болгон  адамга  патологоанатомиялык  

иликтөө жүргүзүү же жүргүзбөө чечимин кабыл алууга укук берет
82

. 
 
Психиатриялык ооруканаларда   врачтардын   

штаты   толук   эмес.  
 Врачтардын көпчүлүгү - пенсионерлер же пенсияга чыгуучу 

курактагылар. Алардын билимдери да эскирген. Балдар психиатриясы же соттук психиатрия 
боюнча атайын курстар өлкө боюнча таптакыр жок. Дипломго чейин да, дипломдон кийинки 
деңгээлде медайымдар үчүн психикалык саламаттык боюнча курстар да жок. Күндөлүк 
тейлешкан санитаркалар –эч кандай билими жок адамдар. Интернатта врачтын жумуш оруну 
бар, бирок врач жок. Ал эми иштеп жатышкан врачтар кайра даярдоо курстарынан өтүшкөн 
эмес. 
 
 
 

 
79 Hospital sold bodies of starved patients. Mark Francetti. Ferb, 13 , 2005 http://www.freerepublic.com/focus/f-
news/1341991/posts. 

  

80 http://vof.kg/?p=11425. 
 

 

81 КР СМ 2010-жылдын 26-майындагы №280 «Интернат үйлөрүндөгү патологоанатомиялык союп көрүү жана 
флюорографиялык изилдөөлөр жөнүндө» буйругу, ГАСО 2010-жылдын 20-майы №120 

  

82 http://vof.kg/?p=3754 
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Ошону менен бирге эле, мекемеде жетекчиликтин, 
персоналдын кесипкөй мүмкүнчүлүгү менен таш 
боордуктун деңгээлинин ортосунда түздөн-түз өз ара 
байланыш бар. Кесипкөй мүмкүнчүлүк канчалык 
жогору болсо, таш боордукка даттануу ошончолук 
төмөн болот. Кадамжайдагы интернатта жөнөкөй эле 
укук коргоо отчеттору жана түшүндүрмө иштер менен 
эле таш боордуктун деңгээлин төмөндөтүүгө болгон. 
Бир нече жыл мурун ал эң эле адам чыдагыс шарттагы 

мекемелердин бири болгон
83

. Мониторинг учурунда  
бул мекемелердегилер даттанышып, кийинчерек даттануулары өзгөргөн: азыр алар ишке 
орношуп, интернаттан кетишип, туугандарына жолугууну каалаша тургандыгына 
даттанышат. Санитарлардын кыйноолору жана катаал мамилеси боюнча даттануу болгон 

эмес. 
 

 
Психиатриялык 

 Саламаттыкты сактоо  тутумунда буга чейин 10 ирет  кайрадан 
 

  

каралып    чыккан Оорулардын эл аралык классификациясы 
 

 мекемелерде  
 

  

киргизилген (МКБ 10)
84

.   Саламаттыкты   сактоо министрлиги 
 

 колдонмолордун,  
 

  

психикалык оорулар боюнча 14 клиникалык протокол иштеп чыккан 
 

 протоколдордун,  
 

 сапат  жана колдонууга киргизген. Протоколдор ММКФ (ФОМС) тарабынан 
 

 стандарттарынын,  каржыланган мекемелерде жакшы колдонулат. Саламаттыкты сактоо 
 

 мониторингдин жана  министрлиги  тарабынан  каржыланчу  психиатриялык  мекемелерде 
 

 баа берүүлөрдүн  диагноздор көп учурларда негизсиз, ал эми дарылоо шайкеш эмес
85

. 
 

 жоктугу         
  

Социалдык коргоо министрлиги тарабынан каржыланчу мекемелерде 
ооруларды эл аралык классификациялоо жок, диагноздор баш - аламан коюлат. Стандарттуу 
медициналык документ жок. «Дело» деп аталган папкалар бар. Жазуулар окуучулардын 
дептерлеринде жүргүзүлөт. Врачтардын жана медайымдардын бул документтерин эч ким 
текшербейт, анткени алар ирээттүү эмес же врачтын жоктугунан же толук эмес ставкага 
иштеген келип–кетчү врач болгондуктан, дегеле жок. Психоневрологиялык интернаттардын 
колдонмолорунун, протоколдорунун, сапат стандарттарынын, мониторингдин жана баа 
берүүлөрдүн жоктугу таш боордук мамиле кылууга жана бейтаптардын муктаждыктарын 
тоотпогондукка алып келет. Мисалы Ак-Суу интернатында бир аялдын өлүмүнүн себебин 

курбулары «аркасындагы оюк жаралардан улам» деп айтышкан, бул ыйлаакчалар болушу 
мүмкүн. Интернаттан изилдөөчүлөр бети жарылган аялдарды жана эркектерди көрүшкөн. 
Муну персонал эпилепсия деп түшүндүрүшөт, приступ учурунда жыгылып бети-башын 
жарып алышат дешет. Бул адамдардын айрымдары сабалгандарга көбүрөк окшошурак, ал 
эми айрымдары чындап эле эпилепсиядан улам бетин жарышкандай. Бул, врачтар 
эпилепсияга каршы тиешелүү зарыл дарылоону сунуштай албайт дегенди тастыктап турат. 

 
Психиатриялык мекемелерде үзүлгөн байланышты калыбына келтирүү боюнча кызматтар 
жок, бейтаптар өз жакындары менен жолуга алышпайт, аларга телефон чалып же кат жаза 
алышпайт. Кулчулук эмгегин персоналдар же мекеме колдонуп жаткан эмгекке жарамдуу 
адамдар иштеп акча таба алышпайт жана өз эмгегинин үзүрүн көрө алышпайт. Психикалык 
оорулуулардын укуктук субъективдүүлүгү корголгон эмес, алар сотко даттанып же кайрыла 

алышпайт. Коомчулукта аутизм менен жабыркаган балдар үчүн программалар жок.
86

 Алар 

үчүн окуу борборлорун уюштуруу аракеттери ата-энелер тарабынан гана көрүлөт. 

 
83 Психиатриялык саламаттыкты сактоо бюджетинин мониторинги. 2009 –жыл.  www.mhealth.in.kg 

 
 

84 МКБ-10. Психикалык жана жүрүм-турум ооруларын классификациялоо. Клиникалык сүрөттөмөлөр жана 
диагностикалык көрсөтмөлөр, Санкт- Петербург, 1994 -ж. 

  

85 Оштогу Психикалык саламаттык борборундагы  оорулардын тарыхына баяндама. 
  

86 Бийликтердин көңүлүн бурууга аракет кылган аутизмден жабыркаган балдардын ата-энелери. 
 

 
http://www.24kg.org/community/163943-roditeli-detej-stradayushhix-autizmom-pytayutsya.html 
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Психикалык 

оорулуу жана акыл-
эс өзгөчөлүктөрү 
менен адамдарды 

социалдык 
интеграциялоо 

программасынын 
жоктугу 

Жөндөмдүүлүгү чектелген балдарды багышкан ата-энелердин эмгеги 
мамлекет тарабынан колдоого алынбайт. Ата-энесинин колдоосунан 
айрылышкан балдар интернаттарга туш болушат. Алар ата-тегин 
билишпейт. Эч ким алардын биологиялык туугандарын таап берүүнү 
каалабайт, интернаттарда биологиялык үй-бүлөлөрүнө кошуу милдети 
болуп саналган, социалдык кызматкерлер жок. Социалдык интеграция 
социалдык кызматтардын иш сапатынын индикатору болуп саналбайт. 
 
Мына ушунун баары психикалык оорулуу адамдарга оор психикалык 
кыйынчылыктарды алып келет, алардын адамдык аброюн төмөндөтөт. 

 
Мындай макамдагы адам болуунун өзү эле, кадимки үй-бүлө күтүү мүмкүнчүлүгүнөн 
ажыратат. Ошондуктан, социалдык интеграция программасынын жоктугу катаал, 
адамгерчиликсиз, адамдык беделин кемсинткен мамиле жасоонун түрү болуп саналууга 
тийиш. 
 
Социалдык интеграция социалдык кызматтардын иш сапатынын индикатору болуп 
саналбайт. 

 
Жалпысынан  алганда  мындай  мекемелерде  кызмат  көрсөтүүлөрдүн 

сапатынын  макулдашылган  жана  бекитилген  индикаторлору  жок.  
Аймактык ооруканалардын   психиатриялык   бөлүмдөрү   ММКСФ 

 
(ФОМС)  тарабынан  текшерилип  турууга  тийиш,  бирок  Кызыл-Кыя 

шаарындагы  оорукананын  бөлүмүнүн  абалы  ММКФнын  (ФОМС)  
текшерүүлөрү бардык  эле  жерде  натыйжалуу  

болушунан  күмөн  
туудурат. Саламаттыкты сактоо министрлиги тиги же бул мекемелердин 

ишине текшерүү жүргүзүүгө аракет кылат, бул көбүнчө  
даттануулардын келип түшүшүнөн улам болот. Даттануулар дээрлик эч качан бейтаптардан 
келип түшпөйт, алар ооруканада болуу учурунда мындай мүмкүнчүлүктөн ажыратылган. 
Көбүнчө текшерүү үчүн негиз психикалык жактан ооруган адамдарга кызмат көрсөтүү 
сапаты эмес, оорукананын финансылык ишмердиги болот. 

 

Социалдык коргоо министрлигинин интернаттарында 
мекемелердин ишине баа берүү принциби дээрлик жок. Мисалы, 
Аксудагы аялдар психоневрологиялык интернаты ЖМКга чыр-
чатактардын чагылдырылышы жана укук коргоо отчеттору 
боюнча «чемпион» болуп саналат. Бул мекемедеги кулчулук 
жөнүндө бир нече жолу журналисттик изилдөөлөр жарык көргөн. 
Бул фактыны жарыкка чыгарышкан журналисттерден видео 
материалдарды тартып алуу үчүн кызматкерлер аларды мекемеге 
камап койгон күндөр да болгон. Ошону менен бирге эле, 
мекеменин короосунда роза гүлдөрү жана башка гүлдөр өсүп 
турат. Айрым жайлар жакшы тейленип, психиатриялык 
мекемелер үчүн мүнөздүү жагымсыз жыттар жок. Ошондой 
болсо да бул мекемедеги оорулуулар даттануудан коркушат. 

Укук коргоочулар мындан жашырылган адамдын өлүгүн
87

  
табышкан, ал эми интернаттын жетекчиси Н. Үсөнбаева дайыма Социалдык коргоо 
министрлигинин ардак баракчасы менен сыйланып турат. Бажырайган роза гүлдөрүн 
мекеменин мыкты иш сапатынын көрсөткүчү катары болжолдоого болмок, анткени 
Социалдык коргоо министри Базарбаев К. бул мекемеде «натыйжалуу ишти уюштуруу 
 

 
87 http://vof.kg/?p=3754 
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боюнча» окутуу семинарын өткөрүүнү табыштаган
88

. Мындай мекемелердин 
директорлорунун кадыр-барктуулугунун жана алмаштырылбастыгынын себеби, 
интернаттын миллиондогон бюджетин башкаруу менен алар жергиликтүү саясатчыга 
айланышып, шайлоолордун өтүшүнө таасир тийгизе алышарында болсо керек. 

 
Ошол эле Ак-Суу интернатында 2008-жылы азыр качып жүргөн президент К. Бакиевдин 
портрети илинип турган жана анын иш сапары күтүлгөн. 2013-жылы мониторинг өткөрүү 
учурунда укук коргоочулар Башкы прокуратурага бул мекемеде өлүмгө учуроонун себептери 
жашырылгандыгын көрсөтүү менен даттануу жөнөтүшкөн. Буга жооп катары Жогорку 
Кеңештин Комитетинин Төрагасы Эркин Алымбеков интернатка болушуп чыккан, ал 
интернаттын директорунун чакыруусу боюнча 2013-жылдын 20-сентябрында Адам укугу, 
конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитеттин көчмө отурумун 

өткөрүү чечимин кабыл алган.
89

 Комитеттин чечимин ачык булактардан алууга мүмкүн 

болгон эмес. Комитет тарабынан чакырылган журналист ага интернаттын кызматкерлери 
ишендирген коркуулардын таасири астында психикалык оорулууларды жамандаган чоң 

макала жазган
90

. 
   

Эгерде ММКФ (ФОМС) тарабынан «дарылаган учурга» каржыланчу 
 

 

Психиатриялык 
 

 

  аймактык  ооруканалардын психиатриялык бөлүмдөрү оорулууну  
 

мекемелерде 
  

  тезирээк дарылоо жана үйүнө чыгарууну көздөшсө,   
 

 

кармалган 
   

 

         
 

 адамдарды көз  атайын  психиатриялык  ооруканалардын  жана  психоневрологиялык 
 

 карандысыз кайра  интернаттардын каржылоо принциби бейтаптарды узагырак кармоо,  
 

текшерүүнүн 
  

  ал тургай өмүрүнүн акырына чейин кармоону көздөшөт.   
 

 

жоктугу 
   

 

         
 

   Психиатриялык жардам көрсөтүү жөнүндө  мыйзам адамга 
 

   «психиатриялык стационарда  изилдөө  жана дарылоо үчүн зарыл     
  

болгон мөөнөткө болууга укукту кепилдендирсе да»
91

, иш жүзүндө мындай мекемеге туш 
болгон адам персоналдын толук бийлиги астында калат. Мында үй-бүлө мүчөлөрүнүн гана 
алып кетүү эрктери бул көрүнүштү бузушу мүмкүн. Мыйзамда ооруканадан же социалдык 

күтүү мекемелеринен бейтаптын өзүнүн арызынын негизинде чыгуу каралган болсо да
92

 иш 
жүзүндө бул сейрек кездешет. Мекеме жетекчиси муну камкордук катары карайт, анткени 
мыйзамга ылайык «врач-психиатрдын катышуусу менен врачтык комиссиянын адам ден 
соолугуна жараша өз алдынча жашап кетүүгө жөндөмдүү деген корутундусу» талап 
кылынат.  
Мониторингдин жүрүшүндө Кадамжайдагы 
интернаттан гана бир адам өз ыктыяры менен чыгып 
кеткендигин биле алдык. Бул тууралуу директор 

Калматов Талас билдирди.
93

 Психиатриялык 

стационарлардагы адамдардын абалына көз 
карандысыз баа берүүлөрдү жүргүзгөн органдын бар 
экендигин тастыктаган белгилер сыяктуу эле, көз 
карандысыз текшерүүнүн натыйжасында 
чыгарылгандар тууралуу эч кандай далилдерди таба 
алган жокпуз. Жалпысынан алганда социалдык 
 
88 http://ktrk.kg/ru/content/kbazarbaev-posetil-aksuyskiy-zhenskiy-psihonevrologicheskiy-dom-internat 

  
89 http://www.kenesh.kg/RU/Pages/ViewNews.aspx?id=8&NewsID=13401 

  
90 http://www.knews.kg/society/37252_ne_takie_kak_vse_ili_vse_ne_takie/ 

 
 

91 1999-жылдын 17-июнундагы №60 «Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдө жарандардын укуктарынын 
кепилдиктери жөнүндө» КР Мыйзамы, 5-статья. 

  

92 1999-жылдын 17-июнундагы №60 «Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдө жарандардын укуктарынын 
кепилдиктери жөнүндө» КР Мыйзамы, 40-статья. 

  

93 2013-жылдын 31-октябрындагы телефондук маек. 
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коргоо системасы психикалык оорулуу адамдар өз алдынча жашоо мүмкүнчүлүгүн алганга 
эч кандай аракеттерди көрүшпөйт. Ошону менен бирге эле системанын жалпы түзүлүшү 
алардын туура эместигин жана жөндөмсүздүгүн мамлекеттик органдарда эч кимге далилдеп 
бербейт. Чындыгында, мындай мекемелердеги көптөгөн адамдар ишке жөндөмдүү, ал эми 
система алардын эмгегинен пайдаланып жатат. 

 
 
Психиатриялык мекемелердеги кулчулук жөнүндө көптөгөн 
журналисттик жарыялоолор жана укук коргоо отчеттору бар. Совет 
мезгилинен бери эле мындай мекемелердин өзүлөрүнүн чарбалары  
болгон. Бул айыл-чарба жана өнөр жай кубаттуулуктары, мында пландык 

экономика  шартында  психикалык  оорулуулар  иштешкен.  Булар  тигүү 

өнөрканалары,   тегирмендер,   наабайканалар,   идиштерди   чыгаруу,  
талаалар, бакчалар, мал, трактор жана башкалар. Айрым өндүрүштөр рынок 
экономикасынан улам кыскарган. Бирок ресурстардын олуттуу бөлүгү 
мекеменин түзүмүндө сакталып калган, бул персоналга кыйла 

 
ишке жөндөмдүү оорулууларды кармап турууга өбөлгө 
түзүп, кулчулук шарттарын сактап турат. 
 
Кулчулук менен алынган продукция оорулуулардын 
жупуну рационуна кошумча болуп бербейт. Көпчүлүк 
учурда бул өнүмдөр мекеме тарабынан бюджеттик 
акчага сатылып алынып, «мамлекеттик сатып алуулар 
катары» катталат. 
 
Оорулуулар бардык эле жерде алсыздарын, баспагандарды 
багуу үчүн ишке тартылышат. Бул тажрыйба аймактык 
ооруканалардын психиатриялык  

бөлүмүн кошпогондо, бардык жерде кездешет. 
 
Оорулуулар кургак учук менен ооругандарды да багышат: аларга тамак 
беришет, төшөгүн салышат, кийимдерин жуушат. Эгерде интернатта же 
ооруканада адамдар каза болушса, алар өлүктү жууп-тазалашып, 
көмгөнгө даярдашат. 
 

Психиатриялык жардам  жөнүндө   мыйзам    жергиликтүү  өзүн-өзү 
 
башкаруу  органдарына  «психиатриялык  жардам  көрсөтүп  жатышкан 

мекемелерге жана адамдарга контролдук кылуу» ыйгарым укугун жүктөйт. 
   Психиатриялык жана психоневрологиялык  
    

 ***  мекемелердин ишине контролдукту республикалык  
   

 

   

саламаттыкты сактоо,  социалдык  камсыз  кылуу  жана 
 

 Ооба, биз өз кийимдерибизди өзүбүз  
 

 жууйбуз, биз алсыздарды киринтебиз,  билим   берүү органдары, ошондой эле ушундай  
 

алардын кийимдерин жууйбуз, дагы 
 

 

  мекемелерге ээ министрликтер жана административдик  

 
биз корпустарды тазалайбыз, пол  

 

  

ведомстволор жүзөгө ашырышат.
94

 
  

 

 жууйбуз, санитаркалар эч качан бул    
 

         

 жумуштарды кылышпайт.».  Псхиатриялык жардам көрсөтүү учурунда 
 

   

мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөлдүк КР Башкы  

   
 

   

прокурору жана ага баш ийген прокурорлор тарабынан 
 

 

БАЙКООЧУНУН ОТЧЕТУ 
 

 жүзөгө ашырылат.     
 

       
  

Жергиликтүү  өзүн-өзү  башкаруу  органдары  мындай мекемелерди контролдоо боюнча өз 
ыйгарым укуктары жөнүндө билишпейт. Жергиликтүү жетекчилер көбүнчө  интернаттын 

директорлору менен 
 
 
94

 1999-жылдын 17-июнундагы №60 «Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдө жарандардын укуктарынын 
кепилдиктери жөнүндө» КР Мыйзамы, 45-статья. 
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БАЙКООЧУНУН ОТЧЕТУ 

 

«Биз көп учурда талаада иштейбиз, 
көбүнчө аба-ырайы ачык болгон 
учурларда, ал эми жаан-чачын 

учурунда бизди чыгарышпайт. Биз 
помидорлорду, капусталарды, 

бадыраңды иштетебиз. Ал үчүн бизге 
акы төлөшпөйт.» 

 

*** 

 

Психиатриялык 
мекемелердеги 

кулчулук 



шайлоо  сыяктуу жергиликтүү саясат жагында  кызматташышат.  Жергиликтүү калк 
 

интернаттагыларды  талаага  иштетүү  же кул  катары  үй  иштерин  кылууга  колдонушуп, 
 

алардын акыларын интернаттын директоруна же врачтарга төлөшөт.   
 

Министрликтер системалуу түрдө контролдук     
 

жүргүзүшпөйт,   жөн   гана   укук   коргоочулардын  ***   
 

    
 

арыздарына гана текшерүүлөрдү жүргүзүшөт. 
    

 «Биз алсыздарды багабыз, бизге бирден  
 

Социалдык коргоо министрлиги  Аксу интернатындагы  алсыз оорулуу жүктөлгөн, биз аларды  
 

 

карайбыз.» 
  

 

өлүм себептерин жашыруу фактысы боюнча текшерүү    
 

    
 

жүргүзүүдөн   баш   тарткан
95

.   Ошол   эле   учурда     
 

министрдин орун басары  өз  катында  «мекеме  2008- 
    

 

 БАЙКООЧУНУН ОТЧЕТУ   
 

жылдан  бери  51  жолу  текшерилген»  деп  жазган. 
   

 

    
 

Ошондой  болсо  да,  өлүмгө  учуроону  контролдоо 
    

 

    
 

жетишилген эмес.         
 

 
Прокурорлор мындай мекемелерге текшерүүгө кээде гана келишет, бирок алардын текшерүү 
предмети оорулуулардын укуктарынын сакталышын же алардын өлүмгө учурашынын 
себептерин текшерүү болбойт. Алар «мамлекеттик сатып алууларды» жана мекеменин 
ишиндеги башка финансылык аспектилерди текшеришет. 

 
Бул текшерүүлөрдөн кийин аталган мекемелердеги жагдай жакшырып кетпейт. Ошондой эле 
мекемедеги тартип тууралуу айткандар жаза алышат. 
 

 
  

Күнү 05.08.2013-ж. 
  

   
 

  Аталышы: «Ак-Суудагы аялдардын психоневрологиялык үй-интернаты» 
 

  Жайгашкан орду: Кыргыз  Республикасы, Ысык-Көл областы, 
 

Мони-   Теплоключенка айылы, Калинин көчөсү 55. 
 

торинг     
 

катышу  «Бул  мекемедегилер  менен  сүйлөшүү  кыйынга  турду,  анткени  персонал 
 

учусу-  сөзүбүздү  тыңшоого  аракет  жасашты,  көпчүлүк  оорулуулар  бир  нерсе 
 

нун  айтуудан  коркушуп,  андан  көрө  унчукпай  коюуну  туура  табышты.  Алар 
 

отчету-  жазалайт деп чочулашты. Ал эми чындыкты айткысы келгендер палатада 
 

нан  экиден  болууга  аракет  жасашты,  бирөө  айтып  берсе,  экинчиси  эшиктин 
 

үзүндү  алдында персоналдын бири келип калбасын деп  карап турушту. Булар менен 
 

  жалгыз  калуу да  оңой  болгон  жок.   Сурамжылоолорго  директордун  же 
 

  персоналдын «тыңчылары» да катышты, алар сүйлөшүү учурунда бөлмөгө 
 

  кирип келишип, артыбыздан калышкан жок».
96

 
 

 

 
Бул мекемеде мониторингдин ар кайсы катышуучулары ар кайсы аялдардан «Интернаттын 
директору Н.Үсөнбаева сабаганга өзү катышат, пенсияларын алып алат, ал эми ким даттанса, 
Чым-Коргондогу ооруканага жөнөтөт» деген бир эле жооп алышты. 
 
Министрлик комплекстүү текшерүү жүргүзүүдөн баш тартты, директордун кызыкчылыгын 
парламент депутаты Алымбеков Эркин коргоп чыкты, ал Аксууда Адам укугу боюнча 
комитеттин көчмө отурумун өткөргөн. 
 
 

 
95 Социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Н.

Эшенкулованын 2013-жылдын 10-сентябрындагы № 13/4405 каты 
 

96 Мониторингдин катышуучусу Т. Сабировдун отчетунан. Барган күнү 2013-жылдын  5-августу. 
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Интернаттар жер-жерлерде саламаттыкты сактоо уюмдары менен 
айласыз кызматташууга барышат жана дайыма медициналык 
мекемелер дарылагандыгы үчүн акча талап кылышат деп даттанышат. 
Ушуга таянуу менен кургак учукка каршы иш-чараларды да  
өткөрүшпөйт. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунан 

сурамжылоо көрсөткөндөй, саламаттыкты сактоо мекемелери менен  
интернаттардын ортосунда маалымат алмашуу жок: ММКФ (ФОМС)  

директорунун  орун  басары  А.Иманбаев  майыптар  саламаттыкты  
сактоонун гарантияланган кызматтарын акысыз алуулары тийиш деп жооп  берди.  Мында  

интернаттар,  айрыкча  Ак-Суу  интернаты  Чым-Коргон  айылындагы  
Республикалык психиатриялык оорукана менен кызматташууда жана ал жакка адамдарды 
дарылоо шылтоосу менен жөнөтүшөт. 
 
Мында буга жакын жерде Каракол шаарында 
облусттук бириккен оорукананын курамында 
психиатриялык бөлүм бар. Бул бөлүмдүн 
башчысы “аларга дарылануу үчүн Ак-Суу 
интернатынан камкордукка алынгандардан 
келишеби” деген суроого Н. Үсөнбаева директор 
болуп келгенден бери 10 жыл ичинде бир дагы 
аял келип түшкөн жок деп жооп берди. Бул 
жагдай өзүнүн ырайымсыз тартиптери менен 
белгилүү болгон Чым-Коргон ооруканасына 
жазалоо үчүн жөнөтүлөт деген аялдардын 
даттануусун тастыктайт. 
 
Психикасы бузулган адамдарды камкордукка 
алуу маселелеринде көп көйгөйлөр бар жана 
адам укуктарынын бул аспектиси изилдене элек 
болуп эсептелет. 

 
*** 

 
«Директор бизге кимде-ким даттанса 

Чымкоргонго жөнөтөрүн айткан. И баса, бир 

жолу бизге комиссия келип мен аларга чарба 

айымы самындарды алып кетет деп айтып 

салгам. Кийин ал мени самынды кездемеге ороп 

алып бетке уруп  сабаган. Мындан тышкары,  
бизге пенсиябызды толук беришпейт, 

өткөндө бир карыган кемпирдин 8 миң сом 
акчасын тартып алышты да, Чымкоргонго 

жөнөтүштү». 
 

БАЙКООЧУНУН ОТЧЕТУ 

 
     

Психикасы  бузулган  адамдарды  коргоо  боюнча  борбор  тарабынан 
 

     
 

     2004-жылыжүргүзүлгөн    мыйзамдардын    талдоосу
97

      Кыргыз 
 

Камкордукка алуу   Республикасында камкордукка алуу маселелерин камтыган эмес. 
 

маселелериндеги   

Камкордукка 
 

алуучулар тарабынан   камкордукка   алынгандарды 
 

көйгөйлөр      
 

     психиатриялык мекемелерге     
 

     

жайгаштырган 
 

учурлары аз 
    

 

       
*** 

  
 

эмес.   Мониторингдин катышуучулары аларды 
   

 

    
 

 

«Менин бул жерге келгениме 3 жыл болду, 
   

камкордукка алгандар алардын жөлөкпулдарын    
 

 
бул жерге мени участкалык милиция менен   

 

(пособиелерин) жана  пенсияларын  алууга  ишеним 
   

 

 эжем алып келген, биз үй талашып урушуп   
 

катты  узартуу  үчүн  гана  келишет 
 

деп  даттанган 
   

 

  кеткенбиз, эжем мени бул жерге алып   
 

адамдарды  жолуктурушту.  Мекемелердин  келип таштап, менин үйүмдү сатып   
 

кызматкерлери  муну тастыкташат, анткени  жиберген, азыр ал кез-кезде келип турат,   
 

  

менин бул жерде болуп турушумдун 
  

 

жетекчилик бул   документтерди күбөлөндүрөт.    
 

 
мөөнөтүн узартып турат. Мен сиздердин   

 

Ошондо   мамлекет эки   жолу 
 

төлөп жатат: 
   

 

  уюм жөнүндө угуп, дарегиңерди билип   
 

жөлөкпулга  жана  интернатта  кармоого. Ал эми 
    

 алгам, кайрылуунун жол-жобосун билбей   
 

камкордукка  алгандар болсо  бул учурда  жүргөм.”   
 

пенсияларды, 
    

жөлөкпулдарды 
 

өз 
    

 

      БАЙКООЧУНУН ОТЧЕТУ   
 

кызыкчылыктарында пайдаланып, 
 

үйлөрүн  жана 
   

 

     
 

башка мүлктөрүн тартып алып жатышат. 
      

 

       

      
 

 
 
 
97 http://www.mdac.info/sites/mdac.info/files/Russian_Mental%20Health%20Law%20of% 
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уюмдары менен өз 
ара иш алып 

баруунун жоктугу 

 

Жер-жерлерде 
интернаттар жана 

саламаттыкты сактоо 



    

Камкордукка алгандардын иш-аракеттерин мамлекет-тик контролдоо 
 

    
 

    жок болуп жатат. 
 

 

Соттук психиатрия 
  

Бул  аспект  эң  аз  изилденген  болуп  эсептелет  жана  кошумча 

 

   
 

 жана түрмө   
 

   

изилдөөлөрдү талап кылат. 
 

 психиатриясы   
 

  Жазык   кодексинде   соттук-психиатриялык   жардам   маселелери 

караштырылат,   тактап   айтканда   дал   ушул   мыйзам   актысында психикасынын  

бузулушу  кылмыш  жасоонун  толук  же  жарым-жартылай  себеби  болуп  
эсептелерин аныктоо үчүн, психикасынын бузулушунан жапа чеккен соттолуучуну 
эксперттик баалоонун, ошондой эле түрмөнүн ордуна психиатриялык ооруканага 
жайгаштыруунун негиздемесинин жол-жобосу жана тартиби белгиленген. 
 
Соттук кылмыш жасаган адамдар психиатриялык ооруканада кайтаруу астында болот. 
Бирок аларды дарылоо, жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирүү жана алардын криминалдык 
жүрүм-турумун оңдоо үчүн эч кандай атайын иш-чаралар жүргүзүлбөйт. Бул багытта 
Кыргыз Республикасында эч кандай адистер же мекемелер жок. Адамдардын бул 
категориясы өзүнүн өтө ырайымсыздыгы менен айырмаланган эң алыскы жана обочолонгон 
Кызыл-Жар айылындагы психиатриялык ооруканада кармалат. 
 
 
  

Күнү 26.09.2013-ж. 

   

    
 

  Аталышы:    Кызыл  Жар  айылындагы  Республикалык  психиатриялык 
 

   оорукана    
 

  Жайгашкан жери:  Кыргыз Республикасы  Жалал-Абад облусу,  Кызыл- 
 

   Жар айылы   
 

  Мониторинг жүргүзүү убагында изилдөөчү топ тарабынан 8-бөлүмдүн 
 

  (соттук-психиатриялык  экспертизанын)  бейтаптарынын  арасында  – 
 

  20   эркек   катуу   режимде   кармалып   жана   алардын   көпчүлүгү 
 

  экспертизада тургандыктан дарылануудан четтетилгендиги, алардын 
 

  арасында  эки  аял  дагы  болгондугу  аныкталды.  Алар  кимдер  жана 
 

  аларга эмне болгондугун биз тактай албадык. Аялдардын бирөө бутуна 
 

  араң  эле  турат  экен,  ал  өзүнүн  бүтүндөй  көрүнүшү  менен эч  нерсе 
 

Мониторинг  менен иши жок таптакыр чөгүп кеткен адамдын таасирин калтырды, 
 

катышуучу-  ал абдан кубарып кеткен жана көздөрүнүн асты абдан көгала болуп 
 

сунун  турат.  Мониторинг  учурунда  бейтаптардын  ортосунда  мушташ 
 

отчетунан  чыгып  кетип,  аны  кызматкерлер  токтото  албай  калды.  Негизинен 
 

үзүндү  кызматкерлер  бөлүмдүн  ичиндеги  жагдайды  көзөмөлгө  албайт  экен. 
 

  Сакчылар бөлүмдүн катарында эле жайгашкан жана бөлүмдүн ичинде 
 

  кармалган   бейтаптарды   иттер   менен   коркутуп   кыжырларын 
 

  кайнатышат,   бирок   ичине   киришпейт.   Жогоруда   баяндалган 
 

  фактылардан  улам  биз  бул  эки  аял  дайыма  сексуалдык  зомбулукта 
 

  турушат болуш керек деп шекшидик.  
 

  Бул  бөлүмдө  кармап  турууда  ырайымсыздык  менен  адамдык  кадыр- 
 

  баркты кемсинткен мамиленин белгилери: кир бөлмөлөр, чирип калган 
 

  керебеттер,  жалпы  антисанитария,  жагымсыз  жыт  бар.  Бөлүмдө 
 

  кармалып  турган  адамдар  жуунбаган,  денелеринде  көгала  жана  ар 
 

  кандай сыйрылган жерлери бар. Аялдар эркектер менен чогуу кармалат. 
 

  Аялдардын  бөлмөлөрү  ичинен  бекитилбейт.  Дааратканасы  жалпы. 
 

  Салттуу түрдө бардык психиатриялык ооруканалардын 
 

  дааратканаларында эч качан кулпу болбойт.  
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Ушул мекемедеги кыжырды кайнаткан жагдайга байланыштуу Саламаттык сактоо 
министрлигине билдирүү жиберилди. Ага жооп катары башкы психиатр Мусабаева Сабира 
Саламаттык сактоо министрлиги бул көйгөйдү чечүүгө жөндөмсүз деп түшүндүрдү, анткени 
кармап туруунун катуу тартибин сот аныктайт, ал эми башка мекеме республикада жок. Ал 
жогорку органдарга даттануубузду суранды жана балким даттануулар бул көйгөйдү ордунан 

жылдырууга жардам берет деген үмүттөнүүсүн билдирди.
98

 
 
Бул мониторингдин алкагында жазаларды аткаруу системасындагы түрмөлүк психиатриялык 

ооруканага баруу ишке ашкан жок. Мониторинг өткөрүүчү топтун жетишерлик юридикалык 

ресурстары жана мыйзамдарга талдоо жүргүзүү үчүн, түрмөдөгү психиатриялык ооруканада 

мониторинг өткөрүү үчүн укуктук стандарттарды аныктоого убактылары жок болчу. Бул 

 чөйрө өз алдынча изилдөө жүргүзүүнүн предмети болуп эсептелет. 
 Өзгөчө аялуу  Психикасы бузулган  кары-картаңдар ошол жакта  кары-картаңдар  
 

топтор: кары- 
 

 

  үчүн  атайын  ресурстар  бар  болгонсуп,  Чым-Коргон  ооруканасына  

 
картаңдар; балдар;  

 

  
жөнөтүлөт. “Гериартриялык  бөлүм” деп аталганы менен  анда   кургак учук менен  

 

  

гериартриянын  эч  кандай  атайын ресурстары  жок. Иш  жүзүндө 
 

 ооруган бейтаптар;  
 

  

психикасы бузулган  картаңдар  – булар  бейтаптардын  жагымсыз 
 

 укук бузууларды  
 

          

 жасаган бейтаптар  категориясы, себеби жакырлар.      
 

          
 

          
  

Бейтаптардын укуктарын коргоо кызматына Республикалык психикалык саламаттык 
борборунун №2 бөлүмүндө 73 жаштагы аял кыйноого салынгандыгы жөнүндө 
маалымат келип түшкөн. «Мен аны терезеден көрдүм, ал аялдын араң эле жаны бар 
экен. Эки кыз аны эки жагынан жөлөп турушту. Ал аял мага колун көрсөттү, 
билектери канап турат жана “байлоодон” улам сөөккө чейин кыйылып кетиптир. Аны 

керебетке таңып салышкан жана узак убакыт бою кармашкан”
99

. 
 
 
Даттануу прокуратурага жөнөтүлгөн, отчет түзүү учуруна карата чечим келип түшкөн жок. Мекеменин 
жетекчилиги болсо, улгайган аялдын “картайгандыктан териси жукарып 

 
кеткендигин” жана ошондуктан кадимки эле “байлоо” ушундай натыйжага 
алып келгендигин түшүндүрдү. 

 
Өлкөдөгү коррупция  психиатриялык  мекемелердин  алардын  азырк ы 

 
абалындагы консервациянын   эң   башкы   

себептеринин   бири   болуп  
эсептелет жана реформалар үчүн жолтоо катары кызмат кылат. 
Инфраструктуралык принцип боюнча каржылоо – бул каржылоонун  

кыйла коррупциялуу ыкмасы. 
 
Андан тышкары, чоң мекемелерди сактап калууда максатына жетпеген ремонт иштерине, 
капиталдык чыгымдарга чоң каражаттар бөлүнүп алынат. Ошол эле Ак-Суу интернаты 161 
000 доллар капиталдык салымдарды алган, бирок муну менен азыркыга чейин суу жок. 2013-
жылы мониторинг учурунда ЖМКда интернат кайра эле суунун жоктугуна доомат кылып 
жана капиталдык чыгымдар үчүн каражат сурап жаткандыгы тууралуу маалымат пайда 

болгон.
100

 
 
 

 
98 2013-жылдын 28-октябрындагы КРдин Саламаттык сактоо министрлигиндеги жолугушуу. 

 
 

99 Танерыков Алымдын Психиатриялык стационарлардагы бейтаптардын укуктарын коргоо кызматына 
жазган даттануусунан. 2013-жылдын 3-октябры. 

  
100 http://www.vb.kg/doc/239953_aksyyskiy_jenskiy_internat_pojalovalsia_na_problemy_s_vodoy.html 
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4.3.    КЫЙНООЛОРДОН ЖАНА ЫРАЙЫМСЫЗ, АДАМГЕРЧИЛИКСИЗ ЖЕ АР-

НАМЫСЫН КЕМСИНТКЕН МАМИЛЕНИН БАШКА ТҮРЛӨРҮНӨН ЖАНА КЫРГЫЗ 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БАЛДАР МЕКЕМЕЛЕРИНДЕ ЖАЗАЛООДОН ЭРКИН БОЛУУ 

УКУГУНУН САКТАЛЫШЫНА ЖҮРГҮЗҮЛГӨН МОНИТОРИНГ
101

 
 
КРдин Ички иштер министрлигинин Жашы жетпегендерди адаптациялоо жана калыбына 
келтирүү борборунун жобосун бекитүү жөнүндөгү КР Ички иштер министрлигинин 2002-
жылдын 18-февралындагы №65 буйругу Кыргыз Республикасынын колдонуудагы 
мыйзамдарынын (Жазык-процессуалдык кодексинин, Административдик жоопкерчилик 
жөнүндө кодекстин, “Балдар жөнүндө” кодекстин) ченемдерин бузуу менен кабыл алынган 
жана жашы жетпегендердин конституциялык укуктарын одоно бузат. 
 

КР Конституциясы (24-берене) мындай деген кепилдик берет: ”Ар бир 
адам эркиндикке жана жеке кол тийбестикке укуктуу. Соттун 
чечимисиз жана мыйзамда белгиленген негиздер менен тартиптен  

Балдарды тышкары эч ким камакка алынышы, кайтарууда кармалышы же мыйзамсыз 
кармоо эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн эмес. Эч ким соттун чечимисиз 

жана эркинен       48 сааттан ашык мөөнөткө кармалышы мүмкүн эмес”. 
ажыратуу 

КРдин Ички    иштер    министрлигинин    Жашы    жетпегендерди  
 адаптациялоо жана калыбына келтирүү борбору (ЖАКБ) чындыгында 

кабыл алып-бөлүштүргүч болуп эсептелип, анда балдарды кармоо жабык мүнөздө болуп, 

балдардын эркиндигин бир топ чектеген. Жобого ылайык, иш жүзүндө 18 жашка чейинки 

кайсы болбосун бала чоңдордун коштоосусуз көчөдө жүрсө, соттун чечимисиз аталган 

борборго 30 күнгө чейинки мөөнөткө жайгаштырылышы мүмкүн. 

 

Каттоо журналынын маалыматтарына караганда, чоңдордун коштоосусуз көчөдө жүргөн 
балдарды көпчүлүк учурларда ЖАКБга ким экендигин аныктоо максатында алып келишет. 
Эреже катары, балдарды кармоодо укук коргоо органдарынын өкүлдөрү аларды кармоонун 
себептери жөнүндө маалымат бербейт, кармоонун протоколу түзүлбөйт. ЖАКБда жашы 
жетпегендер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө баланын ата-энеси, же мыйзамдуу өкүлдөрү 
чакыртылбайт, ал тургай, эгерде баланы ЖАКБга жөнөтүүнүн негизги себеби укук бузуу же 
кылмышка шектенүү болуп эсептелсе, мындай учурда дагы адвокат берилбейт. Мында 
балдарды ЖАКБга жайгаштыруунун себебин талдоо, укук бузуп же кылмыш кылып 
кармалган жашы жете электердин ЖАКБдагы саны балдардын жалпы санынын болгону 

3%ын гана түзөрүн көрсөттү
102

. Ошентип  ЖАКБда көпчүлүгү багуусуз жана көзөмөлсүз 
 

калган  балдар  кармалат,  алар  ички  иштер  органдарында  эмес,  социалдык  
 

ЖАКБ 
 

коргоо органдарынын көңүл чөйрөсүндө болууга тийиш.  

  

Бишкек  шаарындагы  ЖАКБга  баланы  алып  келгенден  кийин  баланы  жеке 
 

 

 
  

кароонун протоколу түзүлөт. Жеке кароо протоколу КРдин Кылмыш-жазык кодексинин 
ченемдерине каршы, күбөсүз, жашы жете электердин иштери боюнча инспекциянын (ЖИИ) 
жана ЖАКБнын өзүлөрүнүн кызматкерлеринин гана катышуусунда түзүлөт. Ошондой эле 
КРдин Кылмыш-жазык кодексинин 95-беренесине ылайык, протоколдо милдеттүү түрдө 
 
 
 
101 Бул бөлүмдө берилген мыйзамдардын жана ювеналдык юстиция мекемелерине карата кырдаалдын анализи 
«Жаштардын укук коргоочу тобу» КБ тарабынан даярдалган жана биринчи жолу «Ювеналдык юстиция 
контекстинде балдарды кыйноолордон жана катаал мамиледен коргоо» («Защита детей от пыток и жестокого 
обращения в контексте ювенальной юстиции») отчетунда жарыяланган, ЮНИСЕФ, 2013. 

 
 

102 2012-жылдагы ЮНИСЕФтин “Ювеналдык юстициянын контекстиндеги кыйноолор” изилдөөсүнө ылайык, 
2012-жылдын январынан июнуна чейинки мезгил ичинде Бишкек шаарынын ЖАКБсы аркылуу өткөн 507 
баланын ичинен болгону 15 гана бала укук бузууга шектүү катары кармалган. 
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кароого дуушар болгон адамдын колу коюлууга тийиш, бирок бардык протоколдордо жашы 
жетпегендердин кол тамгалары жок. 

 

Ички иштер министрлиги ЖАКБ жөнүндө Жобонун мыйзамсыздыгын жана ЖАКБны Ички 
иштер министрлигинин ведомствосуна караштуу бойдон сактап калуунун максатка 
ылайыксыздыгын тааныды. 2013-жылы Ички иштер министрлиги тарабынан жумушчу топ 
түзүлүп, ага ЖИИнин, ЖАКБнын, Бишкек шаарынын мэриясынын, Жашы жетпегендерди 
адаптациялоо жана калыбына келтирүү борборунун, Балдарды коргоо боюнча ыйгарым 
укуктуу органдын аймактык бөлүмүнүн (мындан ары – Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо 
боюнча бөлүм – ҮБКБ) өкүлдөрү кирди. Жумушчу топтун жыйынтыктары боюнча Жобону 
мыйзамга ылайык келтирүү максатында аны өзгөртүү боюнча сунуштар иштелип чыкты. 

 
2013-жылдын мартында Ички иштер министрлиги Өкмөттүн деңгээлинде бул мекемени 
Социалдык өнүктүрүү министрлигинин ведомствосуна которуу жөнүндө маселени койду. 
Бирок бул сунуш Өкмөт жана Бишкек шаардык мэриясы тарабынан каршылыктарга дуушар 
болду. 

 

Ушуга байланыштуу, Министрлик тарабынан Жобо мыйзамга шайкеш келтирилип, мекемеде 
балдарды кармоо мөөнөттөрү жана жиберүү жол-жоболору боюнча өзгөртүүлөр киргизилди. 
Колдонуудагы Жобо боюнча балдар ЖАКБга 3 сааттан 48 саатка чейин, андан көп эмес 
убакытка жиберилиши мүмкүн, андан кийин интернаттык типтеги мекемеге убактылуу 
жиберилет, же үй-бүлөсүнө жеткирилет. 

 

Кыргыз Республикасында мыйзам менен келише албаган жашы жетпеген 11 жаштан 14 
жашка чейинки балдар тарбиялоонун өзгөчө шарттарына муктаж болгон жашы жете элек 
балдар үчүн, эркинен ажыратуучу жайдын бардык белгилери бар болгон жана өлкөдөгү 
ушундай бирден бир гана мекеме болуп эсептелген Беловодск атайын жатак-мектебине 
жөнөтүлүшү мүмкүн. 

 

Тарбиялоонун өзгөчө шарттарына муктаж болгон балдар үчүн Беловодск атайын жатак-
мектеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомствосуна 
караштуу мекеме болуп эсептелет. Ювеналдык юстиция системасын реформалоо 
маселелерине тиешелүү расмий өкмөттүк отчетторго ылайык, балдарды ушул мекемеге 
жайгаштыруу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан эркинен ажыратуунун 
альтернативдүү жаза чарасы катары бааланат. Ошол эле учурда иш жүзүндө бул мекеме 
эркинен ажыратуучу жайдын бардык белгилерине ылайык келгендиктен, мындай позиция 
негизсиз: балдардын бул мекемеден чыгып кетүүгө жана өз каалоосу боюнча үй-бүлөгө 
кайтып келүүгө мүмкүнчүлүктөрү жок, алардын жашоосу жана ары-бери жүрүүсү  

мекеменин администрациясы 
тарабынан катуу регламент-
телет жана кызматкерлер 
тарабынан көзөмөлгө 
алынып турат, мекеменин 
имараты бийик дубал менен 
тосулган, анын үстү аркылуу 
тикенектүү зым өткөрүлгөн,  
бул  мектепте балдар үчүн 

калыбына   келтирүүчү же 
атайын окутуучу 

программалар өтүлбөйт. 

Окутуу  жалпы орто  билим 

берүүчү мектеп 
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программасы боюнча жүргүзүлөт, бул мектептин педагогдору жана тарбиячылары мыйзам 
менен келише албаган балдар менен же турмуштук кыйын жагдайдагы балдар менен иштөө 
боюнча эч кандай даярдыктан өтүшкөн эмес. 

 

Типтүү жобого
103

 ылайык, бул мектеп укук бузган, тарбиялоо кыйын болгон жашы жетпеген 

балдарды кармоо жана түзөтүү үчүн мамлекеттик окуу жайы болуп эсептелет. 2012-жылдын 
майында “Жаштардын укук коргоочу тобу” КБсы тарабынан Беловодск атайын мектебинде 
өткөрүлгөн мониторинг ал жерде көп сандагы укук бузбаган жашы жете электердин бар 
экендигин көрсөттү. Бул атайын жатак-мектепке балдарды жайгаштыруунун мыйзам менен 
белгиленген жол-жобосу сакталбайт. Эреже катары, балдарды ал жакка жөнөтүүнүн себеби 

болуп, багуусуздук, селсаяктык, мектепке барбай коюулар эсептелет
104

. 

 
“Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 33-беренесине ылайык, 
11ден 14 жашка чейинки жашы жете элек балдарды бул адистештирилген жатак-мектепке 
жайгаштыруу, эгерде жашы жетпеген бала коомдук-коркунучтуу кылмыштуу иш кылган 
болсо, ушундай учурда гана, соттун чечиминин негизинде гана мүмкүн. Мыйзамды бузуу 
менен 2003-жылдан 2013-жылга чейин жашы жете электер бул атайын жатак-мектепке 
Билим берүү министрлигинин жолдомолорунун жана райондук мамлекеттик 
администрациянын токтомдорунун негизинде кандайдыр-бир соттун чечимисиз жөнөтүлүп 
келген. 

 

Москва райондук прокуратурасы 2013-жылдын 18-февралында Балдар иштери боюнча 
комиссиянын жана Билим берүү министрлигинин кызмат адамдары тарабынан мыйзамдын 
одоно бузулушун жана ушул мекемеде турган 44 жашы жете элек балдардын укуктарынын 
бузулушун таанып, “кылмыштык-жазыктык иш-аракеттин жоктугуна” байланыштуу 
кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. 2013-жылдын апрелинде Москва райондук сотунда 
Беловодск атайын жатак-мектебине аларды жайгаштырууда жашы жетпегендерди 
мыйзамсыз эркинен ажыратуу фактысы боюнча кылмыш ишин козгоодон прокуратуранын 
баш тартуусуна каршы талаш жөнүндөгү иш каралды. 

 

Москва райондук соту ошондой эле бул мекемеге балдарды жөнөтүүнүн соттук жол-
жоболорун белгилөөчү “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамдын 33-беренесинин талаптары 
одоно бузулгандыгын таанып, Билим берүү министрлигинин жана райондук мамлекеттик 
администрациянын кызматкерлеринин иш-аракеттеринде кылмыштык курам бар деп тапкан 
жок жана прокуратуранын токтомун күчүндө калтырып, даттанууну канааттандыруудан баш 
тартты. Ошентип, прокуратура жана сот соттун негизинде Беловодск атайын жатак-
мектебине жашы жетпегендерди жайгаштыруунун мыйзамдык жол-жоболорунун 
бузулгандыгын таанып, жашы жетпегендерге укук коргоонун ылайыктуу чараларын 
көрүүдөн жана жеке кол тийбестикке укуктарды коргоодон баш тартышты. Аларга карата 
мыйзам бузуулар болгон деп таанылган жашы жетпеген балдар азыркы мезгилге чейин ушул 
мекемеде кармалуусун улантууда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
103 1996-жылдын 19-июлундагы №330 «Тарбиялоонун өзгөчө шарттарына муктаж балдар жана өспүрүмдөр 
үчүн атайын жалпы билим берүү мектептери жөнүндө» типтүү жобо 

 
 

104 Балдар иштери боюнча комиссиялардын балдарды атайын жатак-мектепке жөнөтүү тууралуу токтомдорунун 
анализи, 2012 -ж. 
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Эркинен  ажыратылган  жашы  жете  электерди  коргоого  тиешелүү  

   
 

 Катаал,  БУУнун  эрежелерине  ылайык,  катаал, гумандуу эмес  же  адамдык 
 

  

кадыр-баркты   кемсинтүүчү   мамилеге төмөнкү дисциплинардык 
 

 адамгерчиликсиз  
 

  

чаралар кирет: 
  

 

 жана кадыр-    
 

 баркты  
 дене-бой жазалары; 

  
 

 кемсинтүүчү    
 

  

 карцерге жайгаштыруу; 
  

 

 жазалоо    
 

 катаал же жалгыз камоо; 


 тамак-ашты кыскартуу; 




 кандай максаттар болбосун, үй-бүлөсү менен байланышты чектөө жана ажыратуу; 




 жамааттык жазалар; 




 жашы жете электерге дене-бой жана психикалык зыян келтирүүгө алып келүүчү башка кайсы болбосун 
жазалоо. 



 

Жашы жете элек бала өзүнүн эрки боюнча таштап кете албаган кайсы болбосун мекемедеги 
бардык дисциплинардык чаралар жана жол-жоболор коопсуздукту жана тартипти сактоо 
кызыкчылыктарын камсыз кылышы керек жана мекемеде кармоонун негизги максаттарын 
жана жашы жете электердин андан бөлүнгүс кадыр-баркын сактоо милдеттерине, тактап 
айтканда адилеттүүлүк, өзүн-өзү сыйлоо жана ар бир адамдын негизги укуктарын коргоого 
үйрөтүүгө дал келиши кажет. 

 

Жашы жете электерге карата дисциплинардык санкциялар колдонуудагы мыйзамдардын 
жоболоруна ылайык так колдонулушу керек. Кайсы болбосун жашы жете электерге карата 
санкция, ага түшүнүктүү формада сунушталып жаткан укук бузуулар жөнүндө 
маалымдалып, компетенттүү калыс органга апелляция берүү укугун камтыган коргоо үчүн 
тиешелүү мүмкүнчүлүктөрдү ага берүү шарттарында колдонулушу керек. Дисциплинардык 
бузуулардын бардык териштирүүлөрүнүн протоколдору сакталышы кажет. 

 

Катаал, гумандуу эмес же адамдык аброюн басынтуудан турган бардык дисциплинардык 
чараларга катуу тыюу салынышы керек. 

 

Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзамдарына ылайык, жабык мекемелерде жашы жете 
электерге карата дисциплинардык чаралар, жол-жоболор жана аларды колдонуу тартиптери 
эркинен ажыратылган жашы улууларга карата тартипти колдоо үчүн каралган системадан 
олуттуу деле айырмаланбайт. 

 

Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси (мындан ары - КР ЖАКы)
105

, КР 
“Кылмыш жасоого шектүү жана айыптоо боюнча кармалган адамдарды камакка алуунун 

тартиптери жана шарттары жөнүндө” Мыйзамы
106

, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 

жазык аткаруу системасынын жаза аткаруу мекемелеринин ички тартип эрежелери
107

 жана 

(ИВС) ишмердигин жөнгө салуучу эрежелер
108

 жана ТИЗО
109

, жашы жете электер жана чоң 
адамдар үчүн дисциплинардык жазаларды белгилөөдө дифференциалдык мамилени карап 
чыккан эмес. 
 
 

 
105 1999-жылдын 13-декабрындагы №142 Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси, 2012-жылдын 16-
июлуна карата толуктоолор жана өзгөртүүлөрү менен 

  

106 КР 2002-жылдын 31-октябрындагы №150 “Кылмыш жасоого шектүү жана айыптоо боюнча кармалган 
адамдарды камакка алуунун тартиптери жана шарттары жөнүндө” Мыйзамы. 

  

107 КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы №604 токтому менен бекитилген “Кыргыз 
Республикасынын жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелериндеги ички тартип эрежелери”. 

  
108 КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-февралындагы № 57 токтому менен бекитилген. 

  
109 КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 30-августундагы № 631 токтому менен бекитилген. 
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КР ЖАК ченемдери, КР “Кылмыш жасоого шектүү жана айыптоо боюнча кармалган 
адамдарды камакка алуунун тартиптери жана шарттары жөнүндө” Мыйзамы тарабынан 
тиешелүү мекемелерде дисциплинардык жазалардын түрлөрүнүн акыркы тизмеси карап 
чыгылганына карабастан, жосундун белгиленген жазага жана жосундун жазалоонун 
конкреттүү түрлөрүнүн шайкештигине байланыштуу маселелери белгисиз бойдон калган. 

 

Тарбиялоочу колонияларда жана ТИЗОдо жол берилген дисциплинардык жазага кошумча 
чектөөлөрдүн бүтүндөй спектри менен кошо баланы ДИЗОго (дисциплинардык изоляторго) 
жайгаштыруу кирет, алар: үй-бүлөсү менен жолугушуудан, алып келүүлөрдөн, тамак-аш 
азыктарын жана биринчи керектүү буюмдарды сатып алуудан ажыратуу. Мыйзамдын 
ченемдерине ылайык, жазанын акыркы жана өзгөчө чаралары катары мүнөздөлбөгөндүктөн, 
дисциплинардык жазанын мындай олуттуу түрү кандай болбосун анчейин маанилүү эмес 
кылмыштарда дагы тиешелүү болуп калууда. КР ЖАКында ДИЗОго камакка алынган жашы 
жете электерди жайгаштыруу үчүн конкреттүү жана акыркы негиздер саналган эмес. 

 

Жашы жете электерге карата ДИЗОго жайгаштыруу түрүндө дисциплинардык жаза 
колдонуу эл аралык укуктарда белгиленген минималдык стандарттардын көз карашынан 
алганда, жол берилгис болуп саналат. Эркинен ажыратылган жашы жете электерди коргоого 
тиешелүү БУУ Эрежелерине ылайык, “карцерге жайгаштыруу, катаал же жалгыз камоо, 
кандай максаттар болбосун, үй-бүлөсү менен байланыштарды чектөө жана ажыратуу кандай 
максаттарда болбосун, ырайымсыз, гумандуу эмес же адамдык аброюн басынтууга мамиле 

жасоого жана жазалоого кирет”
110

. 

 
14 жашка чейинки (Бишкек шаарынын ЖАКБынын жана Атайын жатак-мектебинин) балдар 
үчүн жабык мекемелеринде дисциплинардык жаза колдонуунун дисциплинардык 
таасирлеринин жана жол-жоболорунун уруксат берилген чараларынын тизмеси аныкталган 

эмес. КРдин “Билим берүү жөнүндө” Мыйзамы
111

 жана анын негизинде уюштурулган 

Атайын жатак-мектептин ишмердиги бул мекеме үчүн, жазаларды колдонуу жана тартипти 
колдоо маселелерине тиешелүү эч кандай ченемдерди караштырбайт. Мыйзамдардын жана 
мыйзамдык ченемдик укуктук актылардын ченемдери Тарбиялоочу колонияларда, 
ТИЗОлордо (СИЗО) жана УКЖларда (ИВС) дисциплинардык жазаларды колдонуу жол-
жоболорун белгилебейт, ал жаза берүүгө ыйгарым укугу бар кызмат адамдарын аныктоо 
менен гана чектелет. 
 
Ошентип, жашы жете электер турган жабык мекемелердин бардыгында дисциплинардык 
жазанын уруксат берилген формаларын колдонуу маселелери чечилбеген бойдон калууда, 
алсак: 
 

 катуу дисциплинардык таасирдин уруксат берилген акыркы тизмеси жана алардын 
укук бузууга шайкеш келүүлөрүн, алардын зарылдыгын жана жашы жете электерге 
тарбиялоо аракеттеринин жалпы чараларынын системасындагы маанилерин аныктоо 
системасы; 


 натыйжасында катуу дисциплинардык жаза чараларын колдонууга алып келген тыюу 

салынган аракеттердин түрлөрүн аныктоо; 
 дисциплинардык жазаны колдонууга ыйгарым укугу бар кызмат адамдарын аныктоо; 


 дисциплинардык жаза колдонуу жөнүндө мотивацияланган чечимдерди каттоонун 

тартиби; 
 
 
 

 
110 БУУнун Башкы Ассамблеясында 1990-жылдын 14-декабрында 45/113 Резолюциясы менен кабыл алынган 
Эркинен ажыратылган жашы жете электерди коргоого тиешелүү БУУ эрежелери. 

  

111 2003-жылдын 30-апрелиндеги №92 «Билим берүү жөнүндө» КР Мыйзамы, 2011-жылдын 29-декабрына 
карата абал боюнча. 
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 жашы жете электерге укук бузуу жөнүндө, жазага арыздануунун жеткиликтүү жол-
жоболору жөнүндө ага түшүнүктүү формада маалымдоону кошо алганда, 
дисциплинардык жаза чараларын колдонуу тартиби; 

 белгиленген чарага даттануу тартиби; 

 негизделбеген чараларды колдонуу үчүн дисциплинардык жана башка жоопкерчилик. 

 

Эркинен ажыратылган же камакка алынган жерлерде жазаны колдонуу, эреже катары, 
эркиндигин кошумча чектөө жана инсандын кол тийбестиги менен байланыштуу, ал эми 
жашы жете электерге карата колдонуу, баланын инсандык өнүгүүсүнө жана ага карата 
зордук-зомбулукту алып таштоо маселелерине дагы түздөн-түз тиешелүү. Ошондуктан, 
баланын жеке кол тийбестигин жана зордук-зомбулуктан коргоо укугун камсыз кылуу үчүн 
жазаларды колдонуунун жол-жоболорун аныктоо боюнча улуттук мыйзамдарда жогоруда  

көрсөтүлгөн актай жерлердин бардыгын толтуруу зарыл. 
 

КР ЖАКынын 87, 107-статьяларында каралган ченемдер, мыйзамдарга  
ылайык Тарбиялоочу колониялардагы, ошондой эле жаза өтөөнүн 

Тарбиялоочу колония белгиленген тартибин бузуу үчүн аялдар үчүн жалпы режимдик  
колониялардагы жашы жете электерге колдонула турган 
дисциплинардык жазалардын төмөнкү тизмеси аныкталат: 

 
 сөгүш; 
 2 эсеге чейин минималдык айлык акынын өлчөмүндө дисциплинардык жазапул; 

 бир ай ичинде кинофильмдерди көрүү укугунан ажыратуу; 

 окуудан чыгаруу менен 7 суткага чейин дисциплинардык изоляторго киргизүү. 

 

КР ЖАКынын 108-беренесине ылайык, дисциплинардык изоляторго киргизүү кошумча 
чектөөлөрдү коштоп жүрөт: жолугушууга, телефон менен сүйлөшүүгө, тамак-аш азыктарын 
жана биринчи керектүү буюмдарды сатып алууга, жөнөтүлгөн нерселерди, берип 
жиберүүлөрдү жана бандеролдорду алууга, кинофильмдерди жана телеберүүлөрдү көрүүгө, 
үстөл үстүндөгү оюндарга жана тамеки чегүүгө тыюу салынат. Бирок, КР ЖАКынын 13-
статьясына ылайык, ДИЗОдо турган камалгандарга алардын жеке коопсуздуктарын камсыз 
кылуу шарттарында дин кызматкерлерин киргизүүгө болот. 
 
ДИЗОго киргизилген камалгандарга кошумча, бир эле мезгилде жазанын бардык башка 
чаралары колдонулушу мүмкүн. 
 
ДИЗОго киргизүүдө жашы жете электер күн сайын узактыгы 2 саатка созулган сейилдөө 
укугуна ээ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
79 



Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелериндеги ички 
тартип эрежелерине ылайык тарбиялоочу колониялардын ДИЗОлорунда камалгандарды 
кармап туруунун шарттарынын өзгөчөлүктөрү колониялардын изоляторлорунда (ЖИЗО) 
(жазалоочу изоляторго – (штрафной изолятор -ШИЗО) камалгандарды кармап туруунун 
шарттарына теңештирилген. КР жазык-аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринин ички 
тартип эрежелеринин 2-пунктуна ылайык ДИЗОнун жабдуулары төмөнкү талаптарга ылайык 

келиши керек: аянты 3 м
2
 ден аз эмес, камеранын терезесинин өлчөмү 0,5 м (туурасы) х 0,9 м 

(бийиктиги), камеранын каалгасынын калыңдыгы 6 см, темир тунуке менен капталган, кароо 
көзөнөкчөсү бар, тамак берүүчү форточка, толук жеткиликтүү эмес электр өткөргүчү, 
коридор тарапта жарыкты өчүргүчтөр, контролерду чакыруу үчүн кнопка, санитардык түйүн, 
үстү кайра ачылма, күндүзү кулпу менен бекитилүүчү керебет, полго абдан бекем 
бекитилген тумба жана үстөл. 
 
КР ЖАКынын 85, 105 статьяларына ылайык ДИЗОдон жашы жете электерди мөөнөтүнөн 
мурда бошотууну бул жазаны чектеген жак тарабынан сыйлоо чаралары тартибинде, 
ошондой эле медициналык көрсөткүчтөр боюнча уруксат берилет. 
 
Жазалоо жана сыйлоо чараларын колдонуунун толук көлөмүндө ыйгарым укугу бар кызмат 
адамдарына Тарбиялоочу колониянын начальниги гана же аны алмаштыруучусу кирет. КР 
ЖАКынын 109-статьясына ылайык отряддардын начальниктеринин (улук тарбиячылардын) 
ыйгарым укуктары жазалоонун төмөнкү чараларынын тизмеси менен чектелген: 
 

 сөгүш; 
 бир ай ичинде кинофильмдерди көрүү укугунан ажыратуу. 

 
Дисциплинардык изоляторго киргизүү отряд начальниктеринин жана тарбиячылардын 
ыйгарым укуктарынын чөйрөсүнө кирбейт. 
 
Жазалоо жана сыйлоо чараларын колдонуу ыйгарым укуктуу кызмат адамынын буйругу же 
токтому менен таризделет. Токтом же буйруктун көчүрмөсү камалган адамдын өздүк 
көктөмүнө тиркелет. Жазалоонун жана сыйлоонун персоналдык эсеби отряддын начальниги 
(улук тарбиячы) тарабынан жүргүзүлөт. 
 
Жашы жете электерди ДИЗОго жайгаштыруу акыркы чара катары белгиленген эмес, 
Мыйзамда да, Эрежеде да жашы жете элек соттолгон адамды ДИЗОго жайгаштыруу үчүн 
конкреттүү жана акыркы негиземе көрсөтүлгөн эмес. 

 

КР ЖАКынын 88-беренесинин ченемдери менен жаза аткаруунун белгиленген тартибинин 
өнөкөт бузууларынын жалпы тизмеси аныкталган, аларга: баңгизаттарды колдонуу; майда 
бейбаштык, түзөтүү мекемесинин администрациясынын өкүлүнө баш ийбөө, коркутуу жана 
мазактоо; бачабаздык, кызтекелик; көтөрүлүш же башка топтук баш ийбөөчүлүк уюштуруу, 
аны менен бирге ага активдүү катышуу; ушул беренеде көрсөтүлгөн бузууларды жасоого 
багытталган камалгандардын топторун уюштуруу же ага активдүү катышуу кирет. Ошондой 
эле, эгерде ушул эки укук бузуулар үчүн камалган адам ДИЗОго же ЖИЗОго (ШИЗО) 
киргизүү түрүндө жазага кабылса, жаза өтөөнүн белгиленген тартибинде 1 жыл ичинде 
экинчи ирет укук бузса, өнөкөт укук бузуулардын жалпы санына киргизилет. 

 
Түзөтүү мекемесинин начальнигинин жүйөлөнгөн токтому менен, ошол эле убакта жазасын 
берүү менен соттолгон адам кыянат тартип бузуучу деп таанылат. 

 
Ошол эле убакта, Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун түзөтүү 
мекемелеринин ички тартип Эрежелеринде соттолгондорго тыюу салынган иш-аракеттердин 
кеңири тизмеги аныкталган, анын үстүнө алардын айрымдары коопсуздукту камсыз кылуу 
жана качып кетүүлөрдү болтурбоо иш-чаралары менен байланышкан зарыл чектөөлөрдүн 
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чегинен дагы чыгып кетет. Жайдын дубалдарына сүрөттөрдү, репродукцияларды, 
открыткаларды, газеталардан жана журналдардан кесиндилерди жайгаштырууга тыюу салуу 

же түстүү карандаштарды жана боёкторду
112

 пайдаланууга тыюу салуу сыяктуу жашы 

жетелектерге карата мындай чектөөлөр – жатак абактын аймагындагы коопсуздукту камсыз 
кылуу максаттары үчүн зарыл болуп саналбайт жана балдардын өзүн-өзү көрсөтүү 
мүмкүнчүлүктөрүнө, аларды реабилитациялоого жана өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизиши 
мүмкүн. 

 

 Кыргыз  Республикасынын  2002-жылдын  31-октябрындагы  «Кылмыштарды 
 

 жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган адамдарды камакта 
 

УКЖ, кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө» №150 Мыйзамынын 35, 36, 37-  

  

ТИЗО 
беренелерине   ылайык,   белгиленген  милдеттерди   аткарбагандыгы   үчүн 

 

айыпкер жашы жетелектерге карата төмөнкүдөй жаза чаралары колдонулушу  

 
 

 мүмкүн:  

 
 

 
 

 сөгүш, камакта кармоо жайынын начальнигинин же анын орун басарынын 
токтому менен салынат; 

 5 күнгө чейинки мөөнөткө жалгыз камерага камап коюу. 
 

Жашы жетелектер, чоңдор сыяктуу эле бир адамдык камерага же жазык изоляторуна 
төмөнкү жосундары үчүн киргизилиши мүмкүн:  

 - башка айыпкерлерге акараат келтирип, кысым көрсөткөн аракеттери; 


 - камакта кармоочу жайдын кызматкерлеринин, болбосо башка адамдардын 
мыйзамдуу талаптарына баш ийбегендиги же аларга акараат келтиргени; 

 - камоонун эрежелерин бир нече жолу бузгандыгы; 
 - алкоголь ичимдиктерин даярдаганы, сактаганы жана ичкендиги; 


 - белгиленген эрежелерге ылайык тыюу салынган заттарды, буюмдарды 

даярдаганы, сактаганы жана колдонгону; 
 - кумар оюндарына катышкандыгы; 
 - майда бейбаштыгы. 

 
Жаза изоляторуна же бир адамдык камерага камоо түрүндөгү жаза ошондой эле 2 жана 

андан көп тартиптик жаза колдонулган айыпкерлерге карата да колдонулат. 

 
Жаза изоляторуна камоо камакта кармоочу жайдын башчысынын же анын милдетин 

аткарган адамдын жүйөлөнгөн токтомунун жана айыпкерди жаза изоляторунда кармоого 
болбой тургандыгы жөнүндө медициналык кызматкердин медициналык корутундусу 
болбогон кезде жүзөгө ашырылат. 

 

Айыпкер бир жолу тартип бузганы үчүн бир гана жолу жазаланышы мүмкүн, бирок 
жашы жетелек айыпкерди жаза изоляторуна камаган мезгилде чоңдор менен бир катарда эле 
кат алышууга, жактоочудан тышкарылар менен жолугушууга, ошондой эле биринчи 
кезектеги керек болуучу нерселерди кошпогондо, тамак-аш алууга, жөнөтмөлөрдү жана 
кийирүүлөрдү алууга, үстөл үстүндө ойнолуучу оюндардан, китептерден, гезиттерден, 
журналдардан жана башка адабияттардан пайдаланууга, көрмө жана телеберүүлөрдү 
көрүүгө, телефон байланышынан пайдаланууга тыюу салынат. Жөнөтмөлөр менен 
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 Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумундагы түзөтүү мекемелеринин ички тартибинин эрежеси, 
КР Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы № 604 Токтому менен бекитилген; Соттолгондорго өзү менен 
алып жүрүүгө, ошондой эле жөнөтмө, бандероль, передача менен алууга тыюу салынган эмеректердин, 
буюмдардын, документтердин жана тамак-аштын Тизмеги, 23-п. 
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кийирүүлөр айыпкерлерге алардын жаза изоляторунда же бир адамдык камерада болуу 
мөөнөтү бүткөндөн кийин тапшырылат. Тез бузулуучу тамак-аш азыктары аларды 
кармаганга тийиштүү шарт болбогон учурда ээсине кайтарылып берилет. 

 
Жаза изоляторунда же бир адамдык камерада кармалып турган жашы жетелек айыпкер күн 
сайын узактыгы 30 мүнөттүк сейилдөөдөн пайдалана алат. 

 

Айыпкердин тартип бузушунун жана жүрүш-турушунун жагдайын эске алуу менен жаза 
колдонулат. Жаза тартип бузуу байкалган күндөн тартып 7 күндөн кечиктирбестен берилиши 
мүмкүн, ал эми эгерде тартип бузууга байланыштуу текшерүү жүргүзүлө турган болсо – ал 
бүткөн күндөн тартып, бирок тартип бузулган күндөн тартып 1 айдан кечиктирилбөөгө 
тийиш. Ал эми аны ошол замат колдонуу мүмкүн болбой калган учурда – жаза берилген 
күндөн тартып 10 күндөн кечиктирбестен колдонулат. Жазалаганга чейин айыпкерден жазуу 
жүзүндө түшүнүк алынат, эгерде түшүнүк берүүдөн баш тарта турган болсо бул тууралу баш 
тартуунун жүйөлөрүн көрсөтүү менен акт түзүлөт. 

 
Мыйзамга ылайык, кандай гана жаштагы айыпкер болбосун жазалоого карата жогору турган 
кызмат адамына, прокурорго же сотко даттануу менен кайрылууга укуктуу. Бирок, жашы 
жетелек үчүн жактоочунун же болбосо мыйзамдуу өкүлдүн катышуусусуз сотко кайрылуусу 
иш жүзүндө жетүүгө болбой турган механизм болуп саналат. 

 
Мында мыйзамга ылайык кандай болбосун даттануу берүү жазанын аткарылышын токтото 
албайт.  

 КР Ички иштер министрлигинин 2002-жылдын 18-февралындагы № 65 буйругу  

 
 

 менен  бекитилген  Бишкек  шаардык  жашы  жетелектердин  адаптация  жана 
 

ЖАРБ 
реабилитация  борбору  жөнүндө  Жободо  жол  берилген  тартиптик   жаза 

 

чараларын  аныктоочу  ченемдер,  ошондой  эле  аларды  колдонуунун  жол-  

 
 

 жоболору жана  тартиби  жок.  Ошол  эле  убакта  жашы  жетелектердин  каттоо 
 

 

көктөмөлөрүнө киргизилиши керек болгон документтердин тизмесинде (Жобо 
 

 
  

3.10. пункт) жашы жетелектерди сыйлоо жана жазалоо жөнүндө маалыматтарды камтыган 
документтер көрсөтүлгөн. 

 
Ошондой эле Жобонун 4.4. пунктуна ылайык, тартипти жана ички тартип эрежелерин одоно 
бузган жашы жетелектер менен жекече алдын алуучу тарбия берүү иштери жүргүзүлүшү 
керек, ал эми зарыл болгондо материалдар даярдалуусу жана аймактык тийиштүүлүгү 
боюнча КДДга жөнөтүлүүсү тийиш. 

 
Тартипке чакыруу чараларын колдонуунун ыйгарым укуктарына ээ болгон адамдар, 
ошондой эле колдонулган жазага даттануу жол-жоболору сыяктуу эле «алдын алуучу тарбия  

берүү жумуштарынын» дайындуу мазмуну жободо көрсөтүлгөн эмес. 

 
Атайын жатак-мектептин Уставына ылайык, анын тарбиялануучулары дене Атайын      бойлук 

жана психологиялык зомбулуктан коргоо укугуна ээ болушат (4.4. п.), мектеп      бул 

тарбиялануучулардын дене бойлук жана психологиялык бейпилдигинин бузулушуна  алып  
келүүчү  кандайдыр  бир  тартипке  чакыруу чараларынын колдонулушун  болтурбоону  

талаптайт.  Уставга  ылайык,  алар  тарабынан тарбиялануучуларга карата зомбулук 
көрсөтүлгөн учурда, атайын мектептин кызматчылары үчүн    санкцияларды    колдонуу   

мүмкүнчүлүгү    белгиленген:    «Атайын    мектептин кызматчылары   менен   эмгек   
мамилелери   администрациянын   демилгеси   боюнча тарбиялануучунун инсандыгына дене 

бойлук же психологиялык зомбулукка байланышкан тарбия  берүү  усулун  колдонгон,  анын  
ичинде  бир  ирет  колдогон  учурда  токтотулушу  

мүмкүн». 
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Уставда тарбиялануучулардын милдеттери аныкталган, алар төмөнкүлөрдү камтыйт: 
Уставды, тарбиялануучулардын ар намыс кодексин аткарууну, ак ниет окууну, Атайын-
жатак мектеп тарабынан берилген мүлккө жана кийим-кечеге аяр мамиле кылууну, башка 
окуучулардын жана кызматчыларынын ар намысын жана абройун урматтоону, мекеменин 
кызматчыларынын талаптарын жана Уставга ылайык күн тартибин аткарууну ж.б. 

 

Мындан тышкары, тыюу салынган иш-аракеттердин тизмеси аныкталган: тышка жиберүүдөн 
курал-жарак, спирт ичимдиктерин, тамеки буюмдарын, токсиндүү жана баңги заттарын алып 
келүүгө, берүүгө жана пайдаланууга, жарылуу жана өрт пайда кылуучу кандай болбосун 
каражаттарды жана заттарды пайдаланууга, мамилелерди тактоо үчүн кара күч колдонууга, 
коркутууга, опуза талап кылууга жана айланадагыларга карата тийиштик кылууга, ички 
мектептик тартипти бузууга алып келүүчү кандай болбосун иш-аракеттерди жүргүзүүгө, 
мектептен өз алдынча чыгып кетүүгө ж.б. Башка милдеттер атайын мектептин директорунун 
тескемелери менен аныкталат. 

 

Тарбия берүүнүн өзгөчө шарттарына муктаж болгон балдар жана өспүрүмдөр үчүн Атайын 
билим берүү мектептери жөнүндө типтүү жобо (мындан ары – Атайын мектеп жөнүндө 
типтүү жобо) тарбия берүү тутумун куруунун принциптерин аныктайт, ага ылайык 
«ыктыярдуулук (ынаным) принциби милдеттүүлүк мажбурлоо принциптери менен 
айкалышат» (5-п.). Ошол эле убакта, көрсөтүлгөн документке ылайык, мекемедеги тартип 
жана ырааттуулук өз ара урматтоо жана адилеттүүлүк сезимдерине негизделген усулдар 
менен кармалып турат жана тарбиялануучуларды кемсинтүүгө жол бербейт. 

 
Атайын жатак-мектептин Уставында жана Атайын мектеп жөнүндө типтүү жободо жол 
берилген тартипке чакыруу жазаларынын тизмеси так аныкталган эмес. 

 

Ошол эле убакта, Атайын мектеп жөнүндө типтүү жобонун жана Уставдын айрым пункттары 

тартипти кармоого тиешеси бар кызматкерлердин айрым категориялары үчүн жалпы мүнөздөгү 

ыйгарым укуктарды киргизет. Атап айтканда, Атайын жатак-мектеп жөнүндө типтүү жобонун 

40-пунктуна ылайык «директордун шарттам боюнча жардамчысы шарттам кызматынын иштерин 

жетектейт, шарттам кызматын күнү-түнү байкоо жүргүзүүнү, алардын белгиленген тартип жана 

жүрүм-турум эрежелеринин сактоосун камсыз кылат, күн тартибин көзөмөлдөөнү жүзөгө 

ашырат, укук бузуулардын эсебин жүргүзөт жана алардын себептерин жана шарттарын талдоого 

алат, тартип бузуулардын алдын алуу жана Тарбия берүүнүн өзгөчө шарттарына муктаж болгон 

балдар жана өспүрүмдөр үчүн атайын билим берүү мектебиндеги тартипти кармоо боюнча 

жумуштарды уюштурат. Уставдын 4.13-п. ылайык, бул мекеменин педагогдук 

кызматчыларынын милдетине тартипти көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруу кирет. Мындан тышкары, 

директордун ыйгарым укуктары зарыл болгон учурда, ата-энелердин жана мыйзамдуу 

өкүлдөрдүн катышуусунда жетишүүнү жана айрым тарбиялануучулардын жүрүм-турумун 

талкууга алууну өзүнө камтыйт. Ушул ыйгарым укуктар, сыягы сыйлоо катары да, ошондой эле 

жазалоо катары да бипбирдей жүзөгө  
ашырылышы ыктымал. 

 

Баланын үй-бүлө менен байланышын камсыз кылуу ювеналдык 
юстициянын натыйжалуу тутумунун маанилүү курамы жана адилеттүү 
жана гумандуу мамиле кылуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 
Жашы жетелектердин кызыкчылыктарында прокуратура же сот 
органдарына кайрылууну кошуп алганда, кандай гана болбосун 
процесстик иш аракеттердеги ата-эненин жана мыйзамдуу өкүлдөрдүн 
өзгөчө ролдорун көңүлгө алганда, жабык мекемеде жүргөн баланын үй-  

бүлө мүчөлөрү менен байланышы катаал мамиледен жана кыйноодон коргоонун зарыл 
компоненти болуп саналат. 
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Баланын үй-

бүлө менен 

байланышын 

сактоосуна 

тоскоолдук 



Кайтарууда кармалып турган, же болбосо эркиндигинен ажыратылган жашы жетелек 
өспүрүмдүн үй-бүлө мүчөлөрү менен байланышын чектөө жашы жетелек өспүрүмдүн 
кызыкчылыктары менен, же болбосо коопсуздук, же болбосо сот адилеттигинин 
кызыкчылыктары менен шартталган катуу зарылдыктан улам гана болушу мүмкүн жана 
абдан негиздүү жүйө менен бекемделиши керек. Өкүнүчтүүсү, ювеналдык юстициянын 
жабык мекемелеринде жашы жетелектердин укуктарын жана эркиндиктерин чектөө 
көпчүлүк учурларда негизсиз болуп саналат жана эркиндигинен ажыратуу же камакта 
кармоо фактысы менен түздөн-түз байланышкан зарыл чектөөлөрдүн алкагынан чыгып 
кетет. 

 
Тарбиялоо абактарында жана ТИЗОдо баланын үй-бүлө менен байланыштары убактысы 
жана саны боюнча чектелген. 
 
 

Үй-бүлө менен байланыштар (Жолугушуу жана телефондук сүйлөшүүлөр) 

 

Байланы УКЖ Бишкек ж-а ТИЗО  Тарбия абагы Атайын 

штардын   Ош шш.    жатак- 

түрлөрү   ЖАРБ    мектеп 

      

Үй-бүлө Тууган- ЖАРБ Айына ар бири Жыл ичинде он Тарбиялан 
мүчөлөрү дар жана жайгаштырылг үч саатка чейин эки кыска уучуларга 

менен башка ан жашы созулган мөөнөттүү жана ата- 

жолугу- адамдар жетелектер ата- экиден көп сегиз узак энелеринин 

шуу менен энелери же эмес  мөөнөттүү же аларды 

 жолугу- аларды жолугушуу. жолугушуу алмаштыру 

 шуу УКЖ алмаштыруучу Жолугушуу алууга
118

. учу 
 кызматке адамдар, башка бул   максаттар Туугандар же адамдар- 
 рлеринин туугандары үчүн атайын башка адамдар дын 

 көзөмөлү менен жана жабдылган, менен кыска келүүсүнө 

 алдында коомдук кандайдыр  бир мөөнөттүү атайын 

 жүзөгө уюмдардын нерселерди жолугушуу жатак- 

 ашыры- жана берүүнү  түзөтүү мектептин 

 лат. УКЖ ишканалардын, болтурбоочу, мекемесинин директорун 

 кармалып мекемелердин бирок  администрацияс ун 
 турган жана окуу сүйлөшүүгө ынын өкүлүнүн уруксаты 

 адамга  16 жайларынын жана бирин- катышуусунда боюнча 

 жашка өкүлдөрү бири көрүп берилет. жана 

 чейинки менен турууга  Жубайы жана көзөмөлү 

 балдарды жолугушуу тоскоол  жакын астында 

 кошпогон укугуна ээ. болбогон, туугандары (ата- жол 

 до, бир Жолугушуу бөлүүчү тосмо энеси, балдары, берилет
121

. 
 келүүчү ЖАРБ кызмат аркылуу, асырап Үй- 
 киргизи- адамдары ТИЗОнун алуучулар, бүлөлүк 

 лет113. тарабынан кызматкерлери асырап алынган шарттарда 
 
 
 
 

 
113

 Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын убактылуу кармоо жайларынын ички эрежелери, 
4.18, 4.20. пп. 
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  көзөмөлдөнөт нин   көзөмөлү бир туугандары өспүрүмдө 

  115. астында жана эжелери, рдүн 

   жүргүзүлөт
116

. чо атасы, чоң жүрүм- 
    эенси, турумдары 
    неберелери) н түзөтүү 

    менен бирге максатынд 

    жашоо укугу а, ошондой 

    менен, ал эми эле 

    өзгөчө айырмалан 

    учурларда ган 

    түзөтүү окуучулар- 

    мекемесинин ды сыйлоо 

    начальнигинин үчүн 

    уруксаты менен директор 

    – башка адамдар тарбиялану 

    менен узак учуларды 

    мөөнөттүү де малыш 

    жолугушуу жана 

    берилет. майрам 

    Соттолгондорго күндөрү, 

    өздөрүнүн каникул 

    өтүнүчү боюнча мезгилинде 

    узак мөөнөттүү белгилүү 

    жолугушууну– мезгилге, 

    кыска мөөнөттүү ал эми 

    жолугушууга жүйөлүү 

    мекемеден себептер 

    тышкары жерде боюнча 

    жашап, абактын башка 

    чегинен кыска күндөрү 

    мөөнөткө чыгуу үйлөрүнө 

    менен коё бере 

    алмаштырууга алат. 

    уруксат  

    берилет
119

.  
    Тартипке  

    чакыруу жайына  

    камалган  

    соттолгонго  

    жолугушууга  
      

      
 
118

 КР ЖАК, 103-б. 
 
121

 Тарбия берүүнүн өзгөчө шарттарына муктаж балдар үчүн жалпы билим берүүчү атайын мектептер 
тууралуу типтүү жобо, 3-гл, 34-ст. 
 
115 Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин Бишкек шаардык жашы жетелектердин 
адаптация жана реабилитация борбору, КР ички иштер министрлигинин 2002-жылдын 18-февралындагы № 
65 буйругу менен бекитилген. 

  

116 Кыргыз Республикасынын кылмыш сот жаза аткаруу тутумунун тергөө изоляторлорунун ички эрежелери 19 
  

б. 
 

 
119

 КР ЖАК, 61 б. 
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Телефон 

чалуулар 
 
 
 
 

 

Шектүүгө 

кармоо  
түрүндө 

процес-

стик 

мажбур-

лоо 

чаралары 

колдонул 

гандыгы 

туурасын 

да 

тергөөчү 

он эки 

сааттын 

ичинде 

анын үй-

бүлө 

мүчөлөрү 

нүн 

бирине, 

ал эми 

алар жок 

учурда – 

башка 

туугандар 

ына же 

жакын 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ТИЗОдо  
телефон 

болгондо, 

ТИЗОнун 

начальниги же 

анын милдетин 

аткаруучу адам 

тарабынан 

айыпкердин же 

соттолгон 

адамдын 

телефондон 

сүйлөшүүгө 

уруксат берүү 

жөнүндө жазуу 

жүзүндөгү 

арызы каралат, 

анда ошондой 

эле абоненттин 

дареги, телефон 

номуру жана 

сүйлөшүүнүн 

узактыгы 

көрсөтүлөт. Ар 

бир учурда 

телефондон 

сүйлөшүүгө 

уруксат берүү 

маселесин 

кароодо 

ТИЗОнун 

администрация 

сы аны жазык 

иши 

өндүрүшүндө 

турган адам же 

орган менен 

милдеттүү 

түрдө 

тыюу салынат. 
 
 
Соттолгондорго 

жылына 10 

телефондук 

сүйлөшүүгө 

уруксат берилет. 

Сыйлык катары 

телефондон 

кошумча 

сүйлөшүүгө 

уруксат 

берилиши 

мүмкүн. 

Телефондук 

сүйлөшүүлөрдүн 

жол берилегн 

узактыгы – 15 

мүнөткө чейин. 

Телефондон 

сүйлөшүүлөр 

соттолгондордун 

же жакын 

туугандарынын 

өздүк 

каражаттарынан 

төлөнөт. 

Соттолгондорду 

н өтүнүчү 

боюнча түзөтүү 

мекемесине 

келгенден кийин 

же өзгөчө жеке 

жагдайларына 

жараша 

кошумча 

телефондук 

сүйлөшүүгө 

уруксат 

берилиши 

мүмкүн. 

Айыптык 

тартипке 

чакыруу 

жайларында, 

жеке адамдык 

камераларда 

кармалып турган 

жашы 

жетелектергетел 

ефондон 

сүйлөшүүгө 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тиешелүү 
ченемдик-
укуктук 
актылар 
телефон 
чалууга 
уруксат 
берүүнүн 
мүмкүнчүл 
үгүн эч 
кандай 
жөнгө 
салбайт. 
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 адамдары  макулдашат. өзгөчө жеке  
 

 на  Телефондук жагдайларда  
 

 кабарлоо-  сүйлөшүүлүр- гана уруксат  
 

 го  дүн акысы берилиши  
 

 милдет-  колдонуудагы мүмкүн.  
 

 түү.  тарифтер Соттолгондор-  
 

 Балага  боюнча дун телефондук  
 

  

айыпкерлердин сүйлөшүүлөрү 
  

 үй-бүлөсү   
 

  

же түзөтүү 
  

 менен   
 

  

соттолгондор- мекемесинин 
  

 телефонд   
 

  

дун бет кызматчылары 
  

 он   
 

  

эсептеринен тарабынан 
  

 байланы-   
 

  

жүзөгө көзөмөлдөнөт
120

. 
  

 шуу Бишкек  
 

 укугун шаарындагы ашырылат.   
 

 берүү ЖАРБ жөнүндө Телефондук   
 

 каралган жободо балага сүйлөшүүлөр   
 

 эмес
114

. үй-бүлөсү администрация   
 

  менен нын көзөмөлү   
 

  телефондон астында   
 

  байланышуу жүргүзүлөт,   
 

  укугун берүү бул жөнүндө   
 

  жөнгө айыпкер же   
 

  салынган эмес. соттолгонго   
 

   эскертилет
117

.   
 

      
 

 

Баланы эркиндигинен ажыратуунун же камакта кармоонун шарттары катуу жана өзгөчө капа 
кылуучу кырдаал болуп саналат (өзгөчө өспүрүмдөр үчүн) жана үй-бүлө мүчөлөрү менен 
чектелбеген сандагы жолугушуулардын берилиши мекемеде жашы жетелектер менен болгон 
зарыл реабилитациялык жана тарбиялык иштердин бөлүгү катары каралуусу тийиш. Анын 
үстүнө, баланы тартипке чакыруу же айып тартуу жайында кармоо түрүндө жазалоодо 
(ушунун өзү эле мамиле кылуунун катаал түрүнө кирет), эреже катары, жолугушууга же үй-
бүлө менен сүйлөшүүгө тыюу салуу, бул жазанын кошумча чарасы болуп саналат. 

 

Белгиленген укуктук ченемдерге жана эрежелерге ылайык, иш жүзүндө бардык мекемелерде 
үй-бүлө мүчөлөрү менен болгон байланыштар (үй-бүлөдө, Атайын жатак-мектепте же 
тарбиялоо абактарында узак жолугушууларда болууга уруксат алуу мүмкүнчүлүгүн 
болтурбаган) мекеменин кызмат адамдары же кызматчылары тарабынан көзөмөлдөнөт. Үй-
бүлө мүчөлөрү менен жолугушууларга карата мындай мамиле иш жүзүндө баланы аларды 
талаптагыдай мамиле кылуу же кыйноолор жөнүндө кабардар кылуу мүмкүнчүлүгүнөн 
айрыйт. 

 
Үй-бүлө мүчөлөрү менен телефондук байланыш жана кат-кабар алышуу, жашы 
жетелектерди коргоодо аларга карата талаптагыдай мамиле жөнүндө үй-бүлө мүчөлөрүн 
кабардар кылуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн маанилүү. Бирок, байланыштын бул 
түрлөрү да жабык мекемелердин администрацияларынын көзөмөлү алдында турат. 
 
 
 
114

 КР ЖАК, 1 бөлүм 99 б.  
117

 Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу тутумунун тергөө жайларынын ички тартип эрежелери, 21-

гл. 
120

 КР ЖАК 64-ст. 
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Белгиленген укуктук ченемдерге ылайык, бардык балдар үчүн 
мекемелерде, балрад мекемелеринин өзгөчөлүктөрүн эсепке алган, 
даттанууларды берүүнүн жолжоболору жок. Бир дагы жатак-мекемеде 
же мыйзам менен чатагы болгон балдар үчүн мекемелерде азыркы 
убакта баланын даттануу берүү укугу жөнүндө, даттануу берүүнүн 
жолжоболору жана ал даттанууларды кароого ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органдар жөнүндө маалыматтар жок. Бир дагы мекемеде 
балдар даттануу берүү жолжоболорун айтып бере алышкан жок жана  

эгерде катаал мамилеге даттануу бериле турган болсо, мамлекеттик органдардын же болбосо  
мекемелердин администрацияларынын иш-аракеттеринин ыраатын сыпаттап бере 

алышпады
122

. 

 
КР ЖАКта жана «Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган 
адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө» КР Мыйзамында карлаган 
укуктар, даттанууларды берүүлөр жана аларды кароо жөнүндө маалымдоонун жол-жоболору 
жабык мекемелердеги жашы жетпегендерге аларды натыйжалуу колдонушу жана 
кыйноолордон өз учурунда корголушу үчүн жетиштүү болуп саналбайт. 

 
Мекемелерде даттанууларды берүүнүн укуктары жана эрежелери жана жол-жоболору 
жөнүндө маалыматтын жеткиликтүү болушу 
 

ЖАМКга караштуу мекемелер КР Ички иштер   КР Билим берүү 
 

     министрлигине караштуу жана илим 
 

     мекемелер      министрлигине 
 

            караштуу 
 

            мекемелер 
 

          
 

Тарбиялоочу колония  ЖАРБ       Атайын мектеп- 
 

            интернат 
 

     
 

КР ЖАКнын 11-беренесине ылайык, Бишкек шаарындагы жашы «Билим берүү 
 

соттолгондор өздөрүнүн укуктары жетпегендерди адаптациялоо жөнүндө» КР 
 

жана   милдеттери   жөнүндө,   сот жана   реаблитациялоо Мыйзамы, КР 
 

тарабынан   белгиленген жазанын Борборунун Жобосунун  4- Балдар жөнүндө 
 

түрүн өтөөнүн тартиби    жана бөлүгүнө, 4.2.3 пунктуна кодекси, тарбия 
 

шарттары тууралуу маалымат алууга ылайык:прокуратура  берүүнүн өзгөчө 
 

укугу бар. Администрация органдарына  даректелген шарттарына муктаж 
 

соттолгондорго көрсөтүлгөн арыздар жана даттануулар балдар үчүн 
 

маалыматтарды  берүүгө, ошондой мекеменин  администрацияся адистештирилген 
 

эле  кылмыш жазасын  өткөрүүнүн тарабынан   контролдоого жалпы билим 
 

өзгөртүлгөн тартиби жана шарттары жатпайт жана жогору турган берүүчү мектептер 
 

менен тааныштырууга милдеттүү. органдарга жөнөтүлөт. жөнүндө Жобо 
 

            балдардын 
 

            укуктары жана 
 

 
Соттолгондор 

 
жазаны Жобо балдардын укутары 

алардын мекемеде 
 

  

жүрүм-турумунун  

аткаруучу  мекеменин  же органдын жана мекемеде  жүрүм-  

 

эрежелери менен  

администрациясына, жогору  турган турумдун эрежелери менен  

тааныштырууну,  

органдарга, мамлекеттик бийлик балдарды  сөсүз  түрдө  

  

ошондой эле  

жана жергиликтүү өз алдынча тааныштыруу милдеттерин  

 
 

 
122

 ӨЭУ, ЮНИСЕФ, Обмудсмендин 2009-2013 жылдар мезгилиндеги жатак мекемелер тибиндеги, 
ювеналдык юстиция мекемелериндеги ар кыл изилдөөлөрүнүн маалыматтары 
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Арыз берүүнүн 

жеткиликтүү 

жана 

натыйжалуу 

процедураларын 

ын жоктугу 



башкаруу органдарына, коомдук караган  нормаларды даттанууларды 

бирикмелерге,  ошондой  эле, эгерде карабайт, ошондой эле берүүнүн жана 

укуктук коргоонун мамлекеттин даттанууларды берүүнүн мекеменин ичинде 

ичиндеги  бардык каражаттары жана мекеменин ичинде жана андан  

колдонулуп  бүтсө, адамдын аларды кароонун тартибин сырткары жерлерде 

укуктарын жана эркиндиктерин жөнгө салган жол-жоболорду аларды кароонун 

коргоо боюнча мамлекеттер аралык белгилебейт.    тартибин жөнгө 

органдарга сунуштар, арыздар жана      салган нормаларды 

даттануулар  менен кайрылууга      белгилебейт. 

укуктуу.              

Соттолгондор эне тилинде же        

өзү билген ар кандай тилде түшүнүк Мыйзамдуу өкүлдөр үчүн КР   

берүүгө    жана    кат    жазышууга, КЖКда, КР ЖПКде жана   

ошондой эле ушул статьянын «Жарандардын   Мыйзамдуу өкүлдөр 
төртүнчү бөлүгүндө көрсөтүлгөн кайрылууларын кароонун үчүн КР КЖКда, КР 
сунуштар,  арыздар жана тартиби    жөнүндө»    2007- ЖПКде жана 
даттануулар менен кайрылууга, жылдын 4-майындагы № 67 «Жарандардын 

зарыл учурларда тилмечтин КР   Мыйзамында каралган кайрылууларын 
кызматынан пайдаланууга  укуктуу. жарандардын  укугун кароонун тартиби 
Соттолгондорго жооптор алар коргоонунун жалпы жол- жөнүндө» КР 
кайрылган   тилде   берилет.   Алар жоболору жеткиликтүү. Мыйзамында 
кайрылган тилде жооп берүүгө      каралган  

мүмкүнчүлүк жок болгондо  - жооп      жарандардын 
мамлекеттик  же расмий тилде      укугун коргоонунун 
берилет.  Жоопту  кайрылган  тилге      жалпы жол- 
которуп берүү жазаны  аткаруучу      жоболору  

мекеме же орган тарабынан камсыз      жеткиликтүү. 
кылынат.              
 

КР ЖАК 14-беренесине 
ылайык соттолгондордун 
сунуштары, арыздары жана 
даттануулары оозеки жана жазуу 
түрүндө болушу мүмкүн. Алар 
жазаны аткаруучу мекемелер менен 
органдардын администрациясы 
тарабынан каралат. 
 

Башкаруунун жогорку 
органдарына жана башка органдарга 
сунуштар, арыздар жана 
даттануулар дареги боюнча жазаны 
аткаруучу мекемелер менен 
органдардын администрациясы 
тарабынан жөнөтүлөт. 
 

Соттолгондордун жазаны 
аткаруучу мекемелер менен 
уюмдардын администрациясынын 
чечимдери жана аракеттери 
жаатындагы даттануулары бул 
чечимдер менен аракеттерди токтото 
турбайт. 
 

Соттолгондордун сунуштары, 
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арыздары жана даттануулары 
багытталган органдар жана кызмат 
адамдары аларды мыйзамдарда 
белгиленген мөөнөттөрдө карап 
чыгууга жана кабыл алынган 
чечимдерди соттолгондорго 
жеткирүүгө тийиш. 
 

КР ЖАК 63-беренесине 
ылайык түзөтүү мекемелеринин 
ишине контролдукту жана 
көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу 
органдарга даректелген сунуштар, 
арыздар жана даттануулар 
цензурадан өткөрүлбөйт жана бир 
суткалык мөөнөттөн 
кечиктирилбестен (дем алыш жана 
майрам күндөрдү албаганда) 
тийиштүүлүгүнө жараша жөнөтүлөт. 
 
 

ТИЗО УКЖ 
 
 

 

«Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып 
кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары 
жөнүндө» КР Мыйзамынын (өзгөртүүлөрү жана толуктоолору 
менен 2012-жылдын 6-августундагы абалы боюнча) 16-беренесине 
ылайык шек туудургандар жана айыпталып кармалгандар 
төмөндөгүдөй укуктарга ээ:  

- ички тартип эрежелеринин тексти менен таанышууга, анын 
ичинде өзүнүн укуктары жана милдеттери, камакта кармоонун 
тартиби, тартиптик талаптар, сунуштарды, арыздарды, 
даттанууларды берүү тартиби жана башкалар жөнүндө таанышууга;   

- камакта кармоочу жерлерде жекече коопсуздукка;  
 

- камакта кармоочу жайдын башчысынын, анын орун 
басарынын же алар ыйгарым укук берген адамдардын жекече кабыл 
алуусуна;  
 

- жактоочу, туугандары жана Кыргыз Республикасынын 
Жазык-процесстик кодексинин жоболоруна ылайык ушул 
мыйзамдын 17-беренесинде саналып өткөн башка адамдар менен 
жолугушууга;  
 

- өздөрүн камакта кармоонун мыйзамдуулугу жана 
негиздүүлүгү жана өздөрүнүн мыйзамдуу укуктары менен 
кызыкчылыктарын бузуу маселелери боюнча сунуштар, арыздар 
жана даттануулар менен инстанцияларга, анын ичинде сотко 
кайрылууга;  
 

- кат алышууга жана жазганга керектелчү буюмдардан 
пайдаланууга.  
 

«Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана 
айыпталып кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана 
шарттары жөнүндө» КР Мыйзамынын 20-беренесине ылайык 
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шектүүлөрдүн жана айыпкерлердин мамлекеттик бийлик 
органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана 
коомдук уюмдарга даректелинген сунуштары, арыздары жана 
даттануулары камакта кармоо жайынын администрациясы аркылуу 
жөнөтүлөт. 

 
Прокурорго, сот жана шектүүлөр менен айыпкерлерди, камакта 

кармоочу жайларды контролдоого укуктуу болгон башка 
мамлекеттик бийлик органдарына даректелген даттануулар 
цензурага алынбайт жана сунуш берилгенден кийинки күндөн 
кечиктирилбестен, ал эми бул күн дем алыш же майрам күндөрүнө 
туш келсе, биринчи жумуш күнү даректелгенге мөөр басылган 
пакетке салынып жөнөтүлөт. 

 
Мамлекеттик бийликтин башка органдарына, коомдук 

бирикмелерге, ошондой эле жактоочуга даректелген даттануулар 
камакта кармоо жайынын администрациясы тарабынан 
тиешелүүлүгүнө жараша алар берилген учурдан тартып үч күндөн 
кечиктирилбей жөнөтүлүүгө тийиш. 

 
Жазык иши боюнча акыйкатты аныктоого тоскоолдук кылышы 

мүмкүн болгон кабарларды камтыган, жашыруун жазма, шифр менен 
жасалган жана ошондой эле мамлекеттик же мыйзам менен 
корголгон башка сырды камтыган кат алышууга тыюу салынат жана 
алынып коюлат. 

 
Соттун, тергөөчүнүн, прокурордун, алгачкы тергөө органынын 

аракеттерине жана чечимдерине даттануулар Кыргыз 
Республикасынын Жазык-процесстик кодексинде каралган тартипте 
алар берилген учурдан тартып 3 күндөн кечиктирилбестен 
жөнөтүлөт 

 
Сунуштарга, арыздарга жана даттанууларга берилген жооптор 

шектүүлөргө жана айыпталгандарга кол койдуруу менен жарыяланат 
жана алардын өздүк иштерине тиркелет. 

 
Өздөрүнүн укуктарынын жана мыйзамдуу 

кызыкчылыктарынын бузулушуна байланыштуу сунуштар, арыздар 
жана даттануулар менен кайрылгандыгы үчүн шектүүлөрдү жана 
айыпкерлерди кандай жол менен болбосун куугунтуктоого жол 
берилбейт. Камакта кармоо жайынын мындай куугунтуктоо жагынан 
күнөөлүү кызмат адамдары мыйзамга ылайык жоопкерчиликке 
тартылышат. 

 
«Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып 
кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары 
жөнүндө» КР Мыйзамынын 36-беренесине ылайык айыпкерлер 
жазалоого карата жогору турган кызмат адамына, прокурорго же 
сотко даттануу менен кайрылууга укуктуу. Даттануу берүү жазанын 
аткарылышын токтото албайт. 

 
 
Жашы жетпегендерге тийиштүү укуктук нормалар жок дегенде төмөндөгү кепилдиктерди 
кароосу зарыл: 
 

 мекемелерде өзүн алып жүрүүнүн эрежелери жана катаал мамиле жасоодон коргоого 
укугу жөнүндө балдарга жеткиликтүү тилде жана формада маалымат берүү бала 
мекемеге келип жайгашканда администрациянын жана персоналдардын милдети 
болууга тийиш; 
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 даттануунун эрежелери, анын минималдуу түзүмү жана аны кароонун эрежелери 
тууралуу маалымат, даттанууну караган учурда жабыр тарткандарды коргоонун 
атайын кепилдиктерин баяндоо менен, жашы жетпегендер үчүн ар дайым жана 
эркин жетип туруудай болууга тийиш; ал түшүнүү үчүн жөнөкөй жана жеткиликтүү 
баяндалууга тийиш; 


 кызматкерлер тарабынан катаал мамиле жасалгандыгына же жасоого аракет 

болгондугуна карата даттануулардын жол-жоболору мекеменин администрациясы 
ошол даттанууну кароо мүмкүнчүлүгүн толук түрдө жокко чыгарууга тийиш; 


 катаал мамиле жасоо же катаал мамиле жасоого аракет кылуу боюнча кандай гана 

даттануу болбосун балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда 
токтоосуз түрдө катталууга жана прокуратурага жана баланын туугандарына же 
камкорчусуна берилүүгө тийиш; 


 катаал мамиле жасоо же катаал мамиле жасоого аракеттенүү боюнча баланын 

бардык даттануулары боюнча дыкат иликтөө жүргүзүлүүгө жана ар бир 
жыйынтыкты дыкат негиздөө менен корутунду түзүлүүгө тийиш, ал даттанган жашы 
жетпегендерге жазуу жүзүндө жана ага түшүнүктүү тилде жеткирилүүгө тийиш. 

 

Укуктук коргоонун натыйжалуу каражаттарынын жоктугу 

 
Кылмыштын курмандыгы болгон балдардын акыйкат сотко жетүүсү алардын толук түрдө 
мыйзамдуу өкүлүнүн аракеттерине көз каранды болгондугунан улам кыйла деңгээлде 
чектелген. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында мыйзамдуу өкүлдөргө төмөндөгү 
адамдар киргизилген: шектүүнүн, күнөөлөнүүчүнүн, соттолуучунун же жабыр тарткандын, 
жарандык доочунун ата-энелери, асырап алгандар, камкорчусу, көзөмөлчүсү, ошондой эле 
уюмдардын өкүлдөрү жана жашы жетпегендер багуусунда турган камкорчу же багуучу 
адамдар. 

 

Тергөөнүн жүрүшүндө, ошондой эле сотто баланын – кылмыштын курмандыгынын 
кызыкчылыгын коргогон тарап катары баланын мыйзамдуу өкүлү гана боло алат. 
Мыйзамдарда өзүнүн өкүлүн тандап алуу боюнча баланын укугу каралган эмес. Тергөөнүн 
же соттун жүрүшүндө кызыкчылыктардын конфликттери болгондо мыйзамдуу өкүлдү 
четтетүүнүн жол-жоболорун белгилеген мыйзамдын нормасы (Кыргыз Республикасынын 
Жазык-процесстик кодексинин 397-беренесинин 4-пункту) кылмыш жасагандыгы боюнча 
шектенилүүчү же күнөөлөнүүчү жашы жетпегендердин мыйзам менен конфлигинде коргоо 
маселелелерине гана тийиштүү болот. 

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында кылмыштын – катаал мамиле жасоонун же күч 
колдонуунун курмандыктары болушкан балдар үчүн мына ушундай эле процесстик 
кепилдиктер каралган эмес. Ошентип, эгерде баланын мыйзамдуу өкүлү аны коргоого 
көңүлдөрү жок болсо же мыйзамдуу өкүл балага карата кылмыш жасалгандыгы үчүн 
күнөөлүү болуп саналышса, баланын укуктук коргоого жана акыйкат сотко жетүүсү чын-
чынында жокко чыгарылган. Ал турсун баланы коргоону көздөшкөн, бирок камкорчунун же 
асырап алуучунун расмий макамына ээ болбогон баланын жакын туугандары баланы коргоп 
чыга алышпайт жана анын кызыкчылыгын тергөө процессинде же соттук териштирүүдө 
коргой алышпайт. 

 

Тергөөнүн жүрүшүндө жана сотто баланын кызыкчылыгын коргоо боюнча ыйгарым укуктар 
прокуратурада, ошондой эле үй-бүлөнү жана балдарды коргоо боюнча бөлүмдөрдө бар. 
Анын кызматкерлери өздөрүнүн квалификациясы боюнча педагог же социалдык кызматкер 
болуп саналышат, бирок укуктук жактан даярдыктарга ээ эмес. Прокуратура тарабынан 
катаал мамилеге тушуккан балдардын корголгон учурлары өтө сейрек кездешет, болсо да 
коргоо анчалык натыйжалуу эмес, формалдуу мүнөзгө ээ. Прокуратуранын маалыматтары 
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боюнча 2010-жылдан 2013-жылдын августуна чейинки мезгилде балдарды катаал мамиле 

жасоодон коргоого тийиштүү 22 кылмыш иши козголгон
123

. Ошол эле учурда 2010-жылдагы 
ЮНИСЕФ тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөдө Кыргыз Республикасында балдарга карата 
катаал мамиле жасоонун жогорку деңгээли – 37,3 % балдар үй-бүлөдө уруп сабоонун 

курмандыктары болушкандыгын көрсөткөн.
124

 

 
Кылмыштын курмандыгы болушкан балдар менен же күбө болушкан балдар менен 
мамлекеттик органдардын иштөө усулдары балдарга кандайдыр бир спецификалык мамиле 
жасоону көздөбөйт. Көпчүлүк учурда курмандыкка кабылган бала териштирүүнүн 
жүрүшүндө кайрадан оор сыноого тушугат. Сурак жана териштирүүнүн башка формалары 
даярдыгы жок адистер тарабынан жүргүзүлөт, баланы аёо жана анын кызыкчылыгын көздөө 
жокко эсе. Тергөөнүн жүрүшүндө баланын жетилүү деңгээли ага ачык жана так көрсөтмө 
берүүгө мүмкүнчүлүк берсе дагы анын жашына негизденүү менен гана баланын 
көрсөтмөлөрү олуттуу деп кабыл алынбаган учурлар аз эмес. Ал турсун баланын 
кызыкчылыгын анын мыйзамдуу өкүлү коргогон учурда да кылмыш курмандыгына 

чалдыккан балдар өздөрүнүн тагдырына байланыштуу маслелени чечүүдө мамлекеттик 
органдар тарабынан көңүл кош жана формалдуу мамлелелерге тушугушат. Иш жүзүндө 
мамлекеттик бийлик органдары көпчүлүк учурда кабыл алынган чечимдердин конкреттүү 
балдардын тагдыры үчүн кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү кесепеттерин баалоого 
анчалык маани беришпейт. 

 

Көз карандысыз көзөмөлдүн жоктугу 

 

Тилекке каршы, Кыргыз Республикасындагы балдар үчүн бардык типтеги жабык 

мекемелерлерге ведомствого көз карандысыз көзөмөл жүргүзүлбөйт. Ошол эле учурда 

балдарга карата мекемелердеги кыйноо жана катаал мамиле жасоо учурларынын бетин ачуу 

үчүн мындай түрдөгү көз карандысыз көзөмөл зарыл керек. Курагынын жетилбегендигине, 

өздөрүнүн укуктары жөнүндө билимдеринин жоктугуна, мыйзамдуу өкүлдөрүнүн 

кызыкчылыктарына көз каранды болуусуна, алардын аракеттеринин активдүүлүгүнө жана 

таасирдүүлүгүнө жараша балдар колдонуудагы укуктук жол-жоболорду пайдалануу 

мүмкүнчүлүгүнө ээ боло алышпайт жана кыйноолор жөнүндө өз алдынча билдире алышпайт. 
 

 
Балдардын жабык мекемелери үчүн балдарды когоо боюнча ыйгарым укуктуу органдардын 
аймактык бөлүмчөлөрү (Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм, мындан ары-
ҮБКБ)) көзөмөлдөөнүн спецификалык механизими болуп саналат. 

 

КР Балдар жөнүндө кодексине ылайык, Социалдык өнүктүрүү министрлигине баш ийген үй-
бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм оор турмуштук кырдаалга тушуккан балдарды 
коргоонун системасын башкаруунун ыйгарым укуктуу органы саналат. КР Балдар жөнүндө 
кодексине ылайык, ҮБКБнын милдеттери төмөндөгүлөрдү камтыйт: 
 

 Профилактикалык иш-милдеттер кризисттик кырдаалга тушуккан үй-бүлөлөрдүн 
жана балдардын көйгөйлөрүн чечүүгө, жашы жетпегендердин арасында укук 
бузуулардын алдын алууга, ошондой эле балдардын эмгегине байланыштуу 
маселелерге да тийиштүү болот. 

 
 
 
 
 
123 “Жаштар укук коргоо тобу” КУ нун сураштыруусуна Башкы прокуратуранын 1012 жылдын 10 майдагы № 
17-9 жообу. 

 
 

124 Кыргыз Республикасында балдарга карата ырайымсзы мамиле жасоо жана алардын муктаждыктарын четке 
кагуу. ЮНИСЕФ - Б.: 2010 
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 Изилдөөчүлүк иш-милдеттер ата-энелеринен кароосуз калган балдарды жана ата-
энелери аларды тийиштүү деңгээлде тарбиялабаган жана бакпаган балдарды табууга 
жана эсепке алууга тийиштүү болот. 



 Укук коргоо иш-милдеттери өзүнө мына буларды камтыйт: кризисттик кырдаалга 
тушуккан балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча 
кызмат көрсөтүү; көзөмөлчүлөрдүн, асырап алгандардын, фостердик, кабыл алган 
үй-бүлөлөрдүн, көзөмөлчү мекемелердин, дарылоо мекемелеринин өздөрүнө 
жүктөлгөн милдеттерин аткарууда алардын иштерине көзмөлдөөнү ишке ашыруу; 
тергөө, прокуратура жана сот органдарында балдардын кызыкчылыктарын коргоо; 
балдардын укуктарын коргоого тийиштүү кайрылууларды кароо. 



 Социалдык иш-милдеттери баланын муктаждыгын аныктоонун натыйжасы боюнча 
ата-энелеринен кароосуз калган балдарды убактылуу орнотуунун түрлөрүн, 
көзөмөлчүлөргө, фостердик же кабыл алган үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүүнү өзүнө 
камтыйт. 

 
ҮБКБнын иш-милдеттерин иликтөө ҮБКБнын кызматкерлери өздөрүнө юристин, 
психологдун жана социалдык кызматкердин билимдерин айкалыштырган кайталангыс адис 
болууга тиийш экенин көрсөттү. Ошол эле учурда ҮБКБнын ресурсатры калктын реалдуу 
керектөөлөрүнө ылайык келбей жатат (ҮБКБнын штатында 3 адис бар, алар, маселен, 100 
миң адамдан турган дээрлик бир районду тейлөөгө тийиш). Штаттык расписаниени бекиткен 
учурда ҮБКБ милдеттердин көрсөтүлгөн бардык спектерин натыйжалуу аткара албай 
тургандыгы талашсыз. Мындан тышкары, ҮБКБ, эреже катары, өзүнүн иш-милдеттерин 
аткаруу үчүн жетиштүү ресурстарга ээ эмес. Маселен, өмүрүнө жана ден соолугуна түздөн-
түз жана олуттуу коркунуч келген баланы тапкан учурда ҮБКБ оперативдүү түрдө киришип, 
коркунучтуу кырдаалдан баланы алып чыгууга жана убактылуу коопсуз жерге 

жайгаштырууга мүмкүнчүлүгү жок, аткени транспорттук чыгымдар каралган эмес, балдарды 
убактылуу жайгаштыруучу жерлерде орундар жетишсиз, ал эми айрым райондордо мындай 
мүмкүнчүлүктөр дээрлик жокко эсе. Бул крисистик кырдаалда балдар өз учурунда керектүү 
жардам ала албайт дегенди билдирет. 
 
Балдар үчүн мекемелердин ишин көзөмөлдөө, ошондой эле балдардын арасында укук 
бузуулардын алдын алуу жана үй-бүлөдө жана балдардын мекемелеринде балдарга күч 
колдонууну профилактикалоо ҮБКБнын ыйгарым укуктарына кирет. 
 
Ошондой эле ҮБКБнын кызматкерлери текшерүү жүргүзгөн учурда жетекчиликке алууга 
тийиш болгон баа берүү критерийлери жок. Укук бузуулар жөнүндө маалыматтарды кандай 
формада жол-жоболоштуруу жана каттоо боюнч так көрсөтмөлөр жок. Мындан тышкары, 
балдардын укуктарын жана кызыкчылыктарын бузуу фактылары белгилүү болгон учурда 
ҮБКБнын андан аркы аркеттери мыйзам менен каралган эмес. Мына ушулардын баары 
ҮБКБ тарабынан натыйжасыз көзөмөлдөөгө алып келет. 
 
Мекемелердин иштерине тийиштүү байкоолордогу кемчиликтер балдар жашаган 
мекемелердин бардык түрлөрүндөгү жалпы көйгөй болуп саналат. Ал турсун балдарды 
кыйноонун жана катаал мамиле жасоонун бети ачылган учурда деле мамлекеттик органдар, 
эреже катары, мекеменин жетекчилерине сөгүш жарыялоо же мекеменин жетекчисин иштен 
бошотуу менен чектелишет, бул администрациянын катаал мамиле жасоо фактысын жаап-
жашыруусун күчөтүп, кырдаалды реалдуу түрдө өзгөртүүгө же жакшыртууга алып барбайт. 
 
Маселен, 2013-жылдын май айында прокуратура өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн 
Покровка реаблитациялык үй-интернатынын тарбиялануучуларын кыйноо жана катаал 
мамиле жасоо фактыларына текшерүү жүргүзгөн. Персоналдар тарабынан 
тарбиялануучуларды дене-боюна запкы келтирген, балдардын качып кеткендиги үчүн 
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психотроптук препараттарды колдонуу аркылуу жасалоо фактысы тастыкталган. Бирок 
прокуратура кызматкерлери мекеменин администрациясына сөгүш жарыялатуу менен 
чектелген, кылмыш иши козголгон эмес. 
 

Баланын укутарынын бузулушун натыйжасыз иликтөө 
 
Балдардан жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнөн келип түшкөн даттануулардын жана 
арыздардын жоктугуна байланыштуу Кыргыз Республикасында балдарды коргоо 
системасында тергөө, соттук коргоо жана күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тарткан учурлар 
алигече бирин-экин болуп саналат. 
 
Ушул бөлүмдө биз кыйноодон, катаал мамиле жасоодон жана эзүүдөн Атайын мектеп-
интернатынын тарбиялануучуларын коргоого тийиштүү кылмыш ишинин 

материалдарына
125

 талдоо жүргүзөбүз. 

 
Беловодскийдеги атайын мектеп-интернаттагы адам укуктарын массалык бузуулар жөнүндө 
“Жаштардын укук коргоо тобу” КБнын басма сөз конференциясындагы маалыматтарынын 
негизинде КР ЖПКнын 154-беренесинин негизинде 2012-жылдын 22-майында шарттарды 
аныктоо жана фактыларды текшерүү үчүн тергөө иштери башталган. 9 тарбиялануучуга 
карта медициналык экспертиза дайындалган. Мамлекеттик экспертизасынын 
корутундусунда текшерлигендердин дене-боюнан күч колдонуунун кандайдыр бир 
белгилери табылбагандыгы айтылган. 
 
Ошол эле учурда 2012-жылдын 17-майында соттук-медициналык эксперттин 
квалификациясы бар педиатр врачтын корутундусунда бери болгондо 7 балада жаракаттын 
белгилери (уюган кан белгилери, тактар, көгөргөн жерлер) байкалгандыгы айгинеленген, 
алар айрым персоналдар тарабынан аларага карата күч колдонгондугу тууралуу балдардын 
айткандарына дал келип турат. 
 
КР ЖПКга ылайык кызыкдар адам экспертизанын (анын ичинде медициналык) корутундусу 
менен макул болбогон учурда экспертизанын натыйжаларына даттана алат жана жаңысын 
дайындоо тууралуу сотко сунуштама киргизе алат. Жашы жетпегендердин мыйзамдуу өкүлү 
болгон, 9 балага карата медициналык эксперитизаны талашууга укугу бар атайын мектеп-
интернат өзү шектенүүчү, анан барып күнөөлөнүүчү, ушул иш боюнча соттолуучу болуп 
саналат, ошондуктан медициналык экспертизаны объективдүү эмес жана формалдуу түрдө 
өткөрүүгө өзүнүн кызыкчылыгы болгон. 
 
Тарбиялануучулардын бири, анын айтып бергенине жана башка балдар менен мекеменин 
кызматкерлеринин сөздөрүнө карабастан, 2012-жылы 22-майда өткөрүлгөн мамлекеттик 
экспертизанын көңүл буруусунан сырткары калган, ага карата чарба башчысы тарабынан 
муунтуу аракети жасалган, болгондо да тактары даана көрүнүп, врач-педиатр тарабынан 
тастыкталып, прокуратура органына (сүрөттөрдү, тарбиялануучулар менен врачтын 
аңгемелешкен видежазуусу жана чарба башчысынын жосунун баяндаган тарбиялануучунун 
арызы менен) жөнөтүлгөн. Мамлекеттик экспертиза өткөрүлгөн күнү ошол бала мекемеде 
жок болуп чыккан, анткени аны “көрүп келүү” үчүн эжесине жөнөтүп жиберишкен. Бирок 
тергөө жүргөн эки жарым айдын ичинде прокуратура органы тарабынан ошол бала менен 
жолугушууга жана экспертизаны башка күнү өткөрүүгө аракеттер жасалган эмес. 
 
Ошол мекемеде колдонулган жазанын спецификалык түрлөрүнө тийиштүү көптөгөн 
маселелер башка тергөө аракеттери жасалган учурда да медициналык эксперттин алдында 
коюлган эмес. 
 
 
125

 Бул талдоо КР Омбудсменинин (Акыйкатчысынын) берген маалыматтарынын негизинде даярдалды. 
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2012-жылдын 22-майында КР Билим берүү жана илим министрлиги тергөө иштери 
жүргүзүлгөн учурда атайын мектептин директорун ээлеген кызматы ордунан убактылуу 
четтетүү тууралуу буйрук чыгарган. Бирок, 2012-жылдын 18-июнуна чейин балдар 
системалуу түрдө күч колдонуп келишкен деп көрсөтүшкөн мекемедеги башка адамдар 
(бухгалтер, чарба башчысы, директордун орун басары, улук тарбиячы) орундарында эле 
калышкан. 
 
2012-жылдын 2-июнунда атайын мектептин бухгалтерине, ошондой эле режим боюнча 
тарбиячыга карата түздөн-түз тарбиячылык иштерди аткарбагандыгына байланыштуу аларга 
кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтом чыгарылган. Чарба башчысынын жана 
улук тарбиячынын аракеттерине тийиштүү маселе тергөөнүн көңүлүнүн сыртында калган. 
 
2012-жылдын 23-июнунда бир катар тарбиялануучуларга карата медициналык-
психологиялык экспертизаны дайындоо тууралуу “Жаштардын укук коргоо тобу” КУнун 
сунуштамасын тергөөчү четке каккан. Муну ал аталган жашы жетпегендер тергөөнүн 
жүрүшүндө суракка алынгандыгы жана мектептин директоруна каршы көрсөтмө 
беришпегендиги, ошондой эле аларга карата соттук-медициналык экспертиза 
жүргүзүлгөндүгү жана экспертиза кандайдыр бир күч колдонуунун белгилерин таппандыгы 
менен түшүндүргөн. Ушул мекемедеги балдарга карата колдонулган мамилелердин көптөгөн 
түрү көзгө көрүнчү тактарды калтырган эмес, демек баарыдан мурда психологиялык 
экспертиза жүргүзүүнү талап кыларын белгилөө зарыл. 
 
2012-жылдын 4-июлунда тергөө тарабынан атайын мектептин директорун “Жашы 
жетпегендерди тарбиялоо боюнча милдеттерин аткарбагандыгы” боюнча КР КЖК 161-
беренеси жана “Кызматтык абалан кыянаттык менен пайдалангандыгы” үчүн КР КЖК 304-
беренесинин 1-бөлүгү боюнча күнөөгө тартуу тууралуу токтом чыгарылган. 2012-жылдын 
26-июлунда тергөөнүн бүткөндүгү жана КР КЖК 161 жана 304- беренелери боюнча атайын 
мектептин директоруна карата иш сотко берлигендиги тууралуу токтом чыгарылган. 
 
Сот процессинин жүрүшүндө күнөөлөнүүчү өзүнүн күнөөсүн толук моюнуна алды, ошентип 

биринчи инстанциядагы сот күнөөнү далилденди деп тааныды
126

: “Сот соттолуучу А.Э.Д.
127

 
өзү же башка адамдар, ошондой эле башка жеке кызыкчылыктары үчүн пайда жана 
артыкчылык алуу максатында жасалган, жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу 
кызыкчылыктарын, мыйзам тарабынан корголгон коомдун же мамлекеттин 
кызыкчылыктарын олуттуу бузууга алып келген кызматтык кызыкчылыктарга каршы кызмат 
адамынын өзүнүн кызматтык абалын пайдалангандыгы, ушул милдеттер жүктөлгөн адам, 
жашы жетпегендерге көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү болгон билим берүү мекемесинин 
педагогу же башка кызматкери жашы жетпегендерди тарбиялоо боюнча милдеттерин 
аткарбагандыгы же тийиштүү деңгээлде аткарбагандыгы, эгерде бул жосундар жашы 
жетпегендерге катаал мамиле жасоо менен бириксе, топтолгон иш боюнча материалдар, 

жабыр тарткан С.Г.А.
128,

 В.А.В. тарабынын көрсөтмөлөрү, жосун болгон жерди кароонун 
протоколу, сүрөт таблицалар менен далилдеди деп эсептейт”. 
 
Ошого карабастан Чүй областындагы Москва райондук сотунун 2012-жылдын 21-
августундагы токтому менен тарбиялоонун өзгөчө шарттарына муктаж балдар үчүн атайын 
мектепт-интернаттын мурдагы директоруна карата кылмыш иши тараптардын 
элдешкендигине байланыштуу токтотулган. Атайын мектеп-интернаттын мурдагы 

 
126

 №1-262 КИ, Кылмыш ишин токтотуу тууралуу токтом, Чүй областынын Москва райондук соту, 2012-
жылдын 21-августу.  
127

 Беловодскийдеги атайын мектеп-интернатынын күнөөлөнүүчү директору сот процессинин учурунда 
ээлеген кызмат ордунан убактылуу бошотулган. 
 
128

 Соттук териштирүү жүрүп жаткан убакта Беловодск атайын мектеп-интернатынын 
директорунун милдеттерин аткарып жаткан. 
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директору жана бардык балдардын мыйзамдуу өкүлү катары чыккан директордун милдетин 
аткаруучу процессте элдешүүчү тараптар катары чыгышкан. Бул учурда сот процессине 
бардык жабыр тартышкан балдарды (бир баланы жана анын чоң апасын кошпогондо) 
катыштыруу камсыз кылынган эмес. Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө күбөлөр жана 
тергөөгө 2012-жылдын 17-майына балдардын ден соолугунун абалы тууралуу өздөрүнүн 
корутундуларын беришкен адистер чакырылган эмес. 
 
Тараптардын элдешкендигине байланыштуу кылмыш ишин токтотуу тууралуу сот токтом 
кабыл алгандыгы жөнүндө билишкенден кийин ушул иш боюнча жабыр тарткан жети жашы 
жетпегендердин мыйзамдуу өкүлдөрү болушкан “Жаштардын укук коргоо тобу” КУ Чүй 
областтык сотуна кассациялык даттануусун беришкен. Чүй областтык соту кассациялык 
даттанууну канаатандырып, ишти биринчи инстанциядагы сотко жаңыдан кароого жөнөткөн, 
КР Жогорку соту Чүй областтык сотунун ошол аныктамасын күчүндө калтырган. 
 
2013-жылдын апрелинде Москва райондук соту атайын мектеп-интернатынын мурдагы 
директорунун күнөөсүн кароо боюнча сот процессин баштаган. Бардык мезгилдин 
аралыгында сот тарабынан жабыр тарткан жашы жетпегендердин эки мыйзамдуу өкүлү-
атайын мектеп-интернаттын өкүлү жана ҮБРБнын (ЦРБД) директору, 18ге чыга электер, 
коргоочу тараптын 11 өкүлү суралган. Ушул маалымат даярдалып жаткан учурда соттук 
териштирүү соттолуучуга сурак жүргүзүү этабында иш алпарып жаткандыгын белгилеп 
коюу керек. 

 
Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар үчүн мекемелерде 

баланын негизги муктаждыгына текеберчилик кылуу 

 
Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдар үчүн балдардын адистештирилген интернаттык 
мекемелеринде азыркы учурга чейин кеңеш берүүчү орган болуп саналган психико-
мединциналык-педагогикалык кеп-кеңеш берүүнүн (мындан ары-ПМПК) чечими боюнча 
балдарды жайгаштыруунун соттук эмес жол-жоболору колдонулуп келет. 
 
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматтары боюнча 
Кыргыз Республикасында 16 ПМПК иш алып барат. Алардын ичинен Билим берүү жана 
илим министрлигинин ПМПКсы гана туруктуу негизде иштейт жана күн сайын жыйналыш 
өткөрөт, Бишкек шаарындагы ПМПК – жумасына 2 жолу, калган ПМПКлар коомдук 
башталыштарда иштеп, (май жана январда), саламатты сактоо тутумунун азыраак адистерин 
тартуу менен жылына 2 жолу жыйналыш өткөрөт. ПМПКлардын мындай иштөө режимдери 
өлкөнүн аймактарында мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ден соолугунун абалына дайыма 
баа берүүнү жүргүзүүгө деле өбөлгө түзбөйт жана балдарды интернаттык мекемелерге 
жөнөтүү боюнча сырттан негизсиз корутундуларга алып келет. 

 

Тилекке каршы, баланын укуктарын жүзөгө ашыруудагы дискриминациялык көрүнүштөр 
тутумдуу деңгээлде орун алган. Аларга мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды мамлекеттик 
камкорчулукка алуунун азыркы тутумун кошууга болот, ал негизги чара катары ден 
соолугунун же психикалык жактан өнүкпөй калышынын себебинен балдарды Билим берүү 
министрлигине караштуу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн атайын интернаттарга, же 
психоневрологиялык интернаттарга же болбосо Социалдык өнүктүрүү министрлигине 
караштуу ошолорго окшош болгон мекемелерге жайгаштырууну карайт. 

 

Эреже катары, интернаттык типтеги мекемелерге жайгаштырылган ден соолугунун 
мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдарга мамлекеттик органдар тарабынан алардын үй-
бүлөлөрү менен байланыштарын сактоо чаралары эч кандай көрүлбөйт. Балдарды 
интернаттык мекемелерге жайгаштыруу аймактык белгилерге, мисалы: Бишкек шаарында 
жашаган бала Талас облусунун мекемесине жөнөтүлүшү мүмкүн болгон себептерди эсепке 
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албай туруп жүргүзүлөт, бул үй-бүлөлүк байланыштарды сактоо үчүн олуттуу тоскоолдук 
болуп саналат. 

 
 
 

 
Балдардын 
 

реабилитациялы 

к жатак-үйү 

 

Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн Покровкадагы 
реабилитациялык жатак-үйү 2009-жылы карылар жана майыптар үчүн 
Покровкадагы жатак-үйдүн кайра өзгөртүлүп түзүлгөн жана Социалдык 
өнүктүрүү министрлигине ведомство катары караштуу болгон мекеме 
болуп саналат. Ал Талас шаарынан 90 километр жана Бишкек шаарынан 
380 километр аралыкта жайгашкан. 

 
2013-жылдын 25-январындагы маалыматтар боюнча мекемеде ар кандай оорудан 

жабыркаган
129

 6дан 19 жашка чейинки курактагы 53 бала бар. Мында Талас облусундагы 

мекемеде болгону 3 бала
130

 бар, калган балдар психологиялык-медициналык-педагогикалык 
комиссиялардын чечими боюнча өлкөнүн ар кандай областтарынан аталган мекемелерге 
жөнөтүлүшкөн. Мекеменин имараты мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын негизги 
керектөөлөрүн камсыз кылууга эсептелген эмес: пандустар жок, тепкичтер кууш, андыктан 
пандустарды куруу мүмкүнчүлүгү жок. Аталган мекемеде балдар талаптагыдай билим ала 
алышпайт, ошол эле мезгилде ал жерде мониторинг өткөрүү учурунда акыл-эси жагынан 
артта калган балдар үчүн көмөкчү мектептин программасы боюнча билим алуудан сыртта 
калышкан. 

 

Аталган мекемеде балдардын ооруларына карабастан ар кандай учурларда 
госпиталдаштыруу муктаждыгы болушу мүмкүн, ал эми оорукана жеңил машина менен 
жетүү үчүн 2 сааттык жерде жайгашкан. Мекемеде кандайдыр бир транспорттук каражат 
жок. 

 

2013-жылдын 28-мартындагы мониторинг мезгилинде дарыгер оң өпкөсүндө 
инфильтративдик кургак учук диагнозу бар баланын бар экендигин тапкан. Ал бала кургак 
учук оорусуна шектелген башка дагы 2 бала менен бирге изоляцияланбаган палатага 
жайгаштырылган. 2013-жылдын 5-апрелиндеги билдирүүгө жооп катары Социалдык 
өнүктүрүү министрлигинин мекемесинде транспорттук кызмат көрсөтүүлөргө материалдык 
каражаттардын жетишпегендигинен балдар госпиталдаштырылбайт деген кырдаал жөнүндө 
маалымат берилген. 

 

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды алыстагы, балдардын андай категориясы үчүн ыңгайсыз, 
базалык медициналык кызмат алуу укугун камсыз кылуу мүмкүнчүлүгү жок, ошондой эле 
үй-бүлөсү менен байланышы болбогон мекемеге жөнөтүү балдардын аярлуу категориясынын 
багууну жана өнүктүрүүнү максималдуу камсыз кылуу үчүн мамлекет тарабынан талапка 
ылайык шарттарды түзүү жок. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кызмат көрсөтүүлөр 
боюнча мамлекеттин мындай мамилеси, тилекке каршы бирден-бир көрүнүштөрдөн эмес. 

 

“Жаштардын укук коргоо тобу” КУсунун кайрылуусунан кийин Социалдык өнүктүрүү 
министри аталган мекемеге комиссиялык чыгууну жүргүзүп, анын жыйынтыгын 
мониторингдин натыйжалары боюнча далилдеп чыгышкан. Министрлик тарабынан 
областтык деңгээлде балдарды тез арада комплекстүү медициналык изилдөөлөр үчүн чукул 
чаралар көрүлгөн. Буга байланыштуу ал балдар Бишкек шаарына жөнөтүлгөн. Коюлган 
диагноздорду эске алуу менен изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча аталган министрлик 
тарабынан ал балдарды 3 мекемеге жайгаштыруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ал 
мекемелерде медициналык зарыл изилдөөлөргө мүмкүнчүлүктөр бар. 
 

 
129 “Жаштардын укук коргоо тобу” КУнун мониторингинин маалыматтары. 

  
130 “Үй-бүлө жана коом” КУнун 2013-жылдын башталышына карата маалыматтары 
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Тилекке каршы, психоневрологиялык интернаттарда интеллекти сакталган балдар да бар, 
бирок алар таяныч-кыймылдуу аппаратынын бузулушунан, гидроцефалиядан же башка 
оорулардан жапа чегишет, натыйжада дене-бойдун мүмкүнчүлүктөрүнүн чектелишинен 
жабыр тартышат. Психоневрологиялык интернаттарда болуунун шарттары негизинен 
тейлөөгө багытталган, бирок балдардын интеллектуалдык өнүгүүсүн жана социалдык 
интеграциясын камсыз кылууга багытталган эмес, болгону ал жерде тиричилик 
көндүмдөрүнө окутушат, ал эми балдар тарабынан жалпы билим берүүнүн баштапкы жана 

негизги интеллектисин сактоо дээрлик каралган эмес
131

. Мисалы, Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик социалдык камсыздоо агенттиги азыркы учурда - Кыргыз 
Республикасынын Социалдык өнүктүрүү министрлиги (“3. Психикалык жактан жапа чеккен 
адамдар үчүн үй-интернаттардагы билим берүү иштери камкордукка алынгандардын акыл эс 

жагынан көп артта калгандыгынан улам жүргүзүлбөйт.” деп билдирген
132

. 
 
 

“Жаштардын  укук  коргоо  тобу”  КУсу  2013-жылдын  13-апрелинде  

 
 

 Омбудсмендин  аппараты  менен  бирдикте  Дмитриевкадагы  көмөкчү 
 

Дмитриевкадагы жатак-мектептеги балдардын укуктарын сактоо мониторингин өткөргөн. 
 

 
 

көмөкчү жатак- 
Мекемеде балдардын укуктарын коргоодо оң учурлар байкалат жана  

мектеп  

администрация   менен   персоналдын   менталдык   чөйрөдө   өзгөчө  

 
 

 

муктаждыктары   бар   балдарды   тарбиялоо   жана   окутуу   үчүн 
 

 
  

максималдуу ыңгайлуу шарттарды түзүүгө карата күч-аракеттерди белгилей кетүүгө болот. 
Ошондой эле мекемеде оң учур – балдардын укуктарынын бир катар бузулушу, анын ичинде 
дайыма болуучу укук бузууларга мекеменин администрациясынын жана Билим берүү жана 
илим министрлигинин олутту көңүл буруусунун зарылдыгынын айтылгандыгы болуп 
саналат. Мекеме “азыраак акыл эстен артта калуу” диагнозу бар балдарга арналган, мында 
Даун синдрому бар балдардын болуусуна жол берилген. Мекемеге 192 бала батат, азыркы 
учурда мекемеде 109 бала бар. Оптималдаштыруу планы боюнча мекемеде ДЦПсы бар 
балдар үчүн 2015-жылы реабилитациялык борборду деинституализациялоо зарыл. 

 

Мекемеде балдарга жана даттанууларга карата тартип жазаларын тактоо жол-жоболору жок. 
Балдар иш жүзүндө мекеменин ичинде жана сыртында персоналдын аракеттерине, алардын 
укуктарынын бузулган учурларында, айрыкча чоң адамдар тарабынан балдарга карата күч 
колдонуу кырдаалдарына даттануу мүмкүнчүлүктөрү жок. Мында жол-жоболордун жоктугу 
балдарга карата күч колдонуунун жогорку тобокелдигин түзөт жана чоңдор тараптардан да, 
балдардын ортосунда да физикалык, эмоционалдык жана психологиялык күч колдонуунун ар 
кандай түрлөрүнөн балдарды коргоо жокко эсе. 

 

Ошондой эле Жобонун негизинде иштеп жаткан мекемеде тарбиячылар тарабынан 
тартиптик таасир көрсөтүүнүн кандай түрүнүн бар экендиги көрсөтүлгөн эмес. Ошондой эле 
мекемеде балдарды тарбиялоонун жана окутуунун күч колдонбогон түрлөрү боюнча 
персонал үчүн (мугалимди, тарбиячыны, багуучуну, тейлөө персоналын) окутуу иш-
чаралары жүргүзүлбөйт. Мекемеде милдетине билим берүү мекемелеринде күч колдонууну 
болтурбоо, күч колдонуудан жапа чеккен балдарды реабилитациялоо, билим берүүнүн күч 
колдонулбаган чөйрөсүн түзүү милдеттери кирген адистер-психолог жана социалдык 
педагогдор жок. 
 
 
 
 
131

 Үй-бүлөлүк камкордуктан ажыраган балдар үчүн мекемелерде адам укуктарын сактоо. “Жаштардын укук 
коргоо тобу” КУсунун 2009-2010-жылдардагы мониторингинин жыйынтыктары боюнча отчёт.- Бишкек, 2011- 
ж. – С. 9-11.  
132

 Мамлекеттик социалдык камсыздоо агенттигинин 2009-жылдын 3-декабрындагы “Жаштардын укук коргоо 
тобу” КУсунун суроо талабына № 5/5343 жообу. 
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Заманбап психологиянын жана педагогиканын көз карашынан алып караганда натыйжалуу 
тарбиялоо таасири төмөндөгүдөй критерийлерге жооп берүүгө тийиш:  

- баланын инсандыгы эмес, конкреттүү жүрүм-турум үчүн жазалоо;  

- баланын инсандыгынын кадыр-баркын төмөндөтүү үчүн жазалоо болбоого тийиш;  

- жазалоо убакыт боюнча мөөнөт менен болууга тийиш эмес;  

- жазалоо күч колдонуу мүнөзүндө болбоого тийиш;   
- баланын тура эмес жүрүм-турум себептерин эске алуу жана ага ишендирүү аркылуу 

жүрүм-турумдун альтернативалуу ыкмаларын сунуштоо керек;   
- тарбиячынын өзү «жакшы жүрүм-турумдун» моделин көрсөтүүгө тийиш;  

 
Бул фактылардан улам көрүнүп тургандай, мекемеде жана администрациянын өкүлү, 
персоналы тарабынан күч колдонуу мүнөзүндөгү тартиптик таасир көрсөтүүнүн ар кандай 
түрлөрүн практикалашат. 

 
Балдар жана персоналдар менен интервьюнун негизинде табылган тартип жазалары жана 
алардын кесепеттери:  

- Денелерине жаракат келтирүү.   
- Баланы узак мезгилдер бою бурчка тургузуп коюу, айрым учурларда тизелетип 

олтургузуу.   
- Кыйкыруу – эмоционалдык күч колдонуунун формасы, ал балада коркуунун, 

жүрөгүнүн үшүн алуунун, коркунучтуу себептерди пайда кылат, алсыздыкты сезүүнү 
калыптандырат. Балдарда катуу кыйкыруунун физиологиялык деңгээлинен улам мээдеги 
майда кан тамырлар жарылып кетиши мүмкүн.   

- Тентек кылган балдарды катарга тизип коюу. Линейкаларда балдарды ачык 
талкуулоо баланын көпчүлүк алдында кемсинүүсүнө алып келет жана балдарды тарбиялоого 
карата жекече мамиле жасоого каршы болушат. Ал жамааттык жаза берүүнүн бир түрү 
болуп саналат. Ошондой эле балдардын арасында күч колдонуулардын жайылтылышына 
өбөлгө түзүлөт.   

- Мыйзамдарга ылайык тартип бузууларга кирбеген жосундар үчүн милицияга эсепке  

коюу.   
- Балдарды башка атайын мекемелерге (Республикалык балдардын психоатриялык 

ооруканасы, Ивановка айылы) жөнөтүү коркунучтары, жазалоонун мындай түрү балага 
ырайымсыз мамиле жасоонун формасы болуп саналат жана баланын кошумча коркууларына 
алып келет.   

- Баланы мекемеден чыгарып жиберүү коркунучу, жазалоонун аталган түрү балада 
коркуунун, тынчсыздануунун себептерин калыптандырат.   

- Балдардын жосундарын жазуу дептеринин болушу, жаза мөөнөтү узартылганда 
жана конкреттүү эмес жосун же жүрүм-турум үчүн балдарды тарбиялоонун мындай 
формасынын дайындалышы баардык жосундардын суммалары боюнча натыйжасыз деп 
саналат жана баланын коркуу, жүрөгү түшүү, тынчсыздануу себептерин шарттайт.   

- Балдардан чөнтөк телефондорун, айрым учурларда узак мөөнөткө чейин тартып 
алуу. Жазалоонун мындай түрү балдардын үй-бүлөсү менен байланышына жолтоо болот, 
андыктан бул мекемеде тарбиялануучулар үчүн туугандары менен байланышуунун башка 
ыкмасынын жоктугун далилдеп турат.  

 

Штаттык тизмени иликтөө боюнча баардык тарбиялоочулардын мекемеде иштегендердин 
саны 11 адам, ар бир смена боюнча төрттөн адам иштешет, ошентип, 1 тарбиячыга 27 бала 
туура келет. Мындай тарбиячы/бала деген катыш балдардын жакындары менен байланышын 
күч колдонулбай турган чөйрөдө балдарды тарбиялоо мүмкүнчүлүктөрүнө өбөлгө түзө 
албайт. Бул аталган мекемеде күч колдонуунун жогорку деңгээлинин себептеринин бири 
болушу мүмкүн. 
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Психологиялык жактан өзгөчө муктаждыктары бар балдардын оптималдуу саны 7ден 10го 
чейин, класстарда балдардын мындай саны педагогдорго окутуу процессин натыйжалуу 
уюштурууга жана ар бир балага жекече мамиле жасоого шарт түзөт. 

 

Социалдык интеграция – бул өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү бар балдарды коррекциялоонун 
негизги маселелеринин бири болуп саналат. Аталган учурда мекемедеги тарбиялоо 
процессинде балдар менен социалдык карым-катнаш жана өзү курактуулар менен эриш-
аркак көргөзмөлөргө, театрларга, концерттерге, коомдук пайдалуу максаттарын көздөгөн 
иш-чараларга чогуу баруу иштери өтө эле аз. Балдарга билим берүүдө негизги басым эмгек 
терапиясына жасалат, бирок колдо болгону слесардык, жыгач усталык жана тигүү 
устаканалары гана бар. Балдарга эмгек терапиясынын түрлөрүн тандап алуу жана бош 
учурларын кызыктуу өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү дээрлик жок. Алардын пикири боюнча тигил 
же бул ийримдерге балдарды өз калоолору боюнча жайгаштыруу иштери колго алынган 
эмес. 
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4.4 КЫЙНОО ФАКТЫЛАРЫН ДОКУМЕНТТЕШТИРҮҮ. КЫЙНООЛОРДУН 
КУРМАНДЫКТАРЫНА ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ 

 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган кыйноолорго даттанууларды 
териштирүү милдеттерине карабастан ал иштер иш жүзүндө ойдогудай деңгээлде 
аткарылбайт. Бул жөнүндө бейөкмөт уюмдардын коргоо практикасы айтып турат жана адам 
укуктары боюнча эле аралык уюмдардын жана башка эксперттердин пикирлери да ушундай. 

 

Адам укуктары боюнча комитет кыйноолордон жана ырайымсыз мамиле жасоодон эркин 
болгон Кыргыз Республикасындагы адам укуктарынын бузулушу жөнүндө өз чечимдеринде 
Комитетке арыз менен кайрылган бийликтин кыйноолордун курмандыктары жетиштүү 
териштирилгендигине тиешелүү жүйөө келтирбегендигин эсепке алган эмес. Комитет өз 
чечимдеринде кыйноолорду колдонуу жана ырайымсыз мамиле жасоо жөнүндөгү иштерди 
ак ниет, натыйжалуу жана так иликтөөнү, кайрылгандыгы үчүн автор өзү дуушар болгон 
жоопкерчиликке каршы боло турган адамдарга каршы кылмыш ишин козгоону кошуп 
алганда укуктук коргоонун натыйжалуу каражаттарынын камсыз болбой жаткандыгын 
белгилеген. 

 

Мисалы, Кыргызстанга каршы Гунандын иши боюнча ой жүгүртүүлөрдө Адам укуктары 
боюнча комитет кыйноолорду колдонууга даттанууга күнөө коюучулар жана соттор 
тарабынан маани берилген эмес. Буга байланыштуу Комитет ЖСУЭПтин 7-беренесине 
карама-каршы келген ырайымсыз мамиле жасоого даттануу берилгенден кийин катышуучу 
мамлекет аны тезинен жана ак ниет тергөөгө алууга тийиш экендиги жөнүндө эске салат. 
«Ал эми кыйноолорду колдонуу жана көрсөтмөлөрдү берүүгө мажбурлоо жөнүндө автордун 
айткандары анын кылмыш ишин караган баардык соттун чечимдеринде эске алынган. Ал 
даттануулар натыйжада иштин материалдары менен далилденбеген, негизсиз катары баш 
тартылган жана кылмыш жоопкерчилигинен качуу максатында жасалган. Чечимдерде ал 
даттануулардын териштирилгендигине эч кандай көрсөтмөлөр жок. Ошондуктан Комитет 
катышуучу мамлекеттин компетенттүү органдары тарабынан улуттук соттордо кылмыш 
ишин жүргүзүү учурунда айтылган кыйноолорду колдонууга автордун даттанууларына 

адекваттуу маани берилбегендигин көрсөтөт.
133

 Красновдун Кыргызстанга каршы ишинде 

Комитет берилген материалдарда катышуучу мамлекеттин компетенттүү органдары 
тарабынан автордун баласынын күч колдонууга дуушар болгондугу жөнүндө даттануусуна 
ойдогудай көңүл бурулбагандыгын тастыктап турат жана ага берилген фактылар автордун 
баласынын Пактынын 7-беренеси боюнча укуктарынын бузулгандыгын далилдеп 
тургандыгын да белгилейт. Аталган Комитеттин чечимине ылайык автордун баласына укук 
коргоонун натыйжалуу каражаты жөнүндө билдирүү (Красновго), анын ичинде Пактыдагы 
жоболорду эске алуу менен ага коюлган өкүмдү кайра кароого жана ага ойдогудай 
компенсация төлөөгө милдеттүү. 

 
БУУнун кыйноолорго каршы маселелер боюнча атайын баяндамачысы 2011-жылдын 
декабрында Кыргызстандагы миссиянын жыйынтыктары боюнча өлкөдө кыйноолорду 
колдонуу жана ырайымсыз мамиле жасоо жөнүндө арыздарды жетиштүү түрдө тез, так жана 

ак ниет тергөөнүн жүргүзүлбөгөндүгү тууралуу тыянак чыгарган
134

. 

 
1999-жылы, Кыргызстандын баштапкы баяндамачысынын билдирүүсүнүн жыйынтыктары 
боюнча, Кыйноолорго каршы комитет бүтүндөй алганда кыйноолорго жана башка мамиле 
жасоонун жана жазалоонун ырайымсыз түрлөрүнө каршы тез, ак ниет жана толук тергөөнүн 
камсыз болуп жаткандыгы, ошол эле учурда кылмыштарга күнөө коюу, шарттуу 
 

 
133 Кыргызстанга каршы Гунан (1545/2007 билдирүү), 2011-жылдын 25-июлундагы чечим 

  
134 Кыргызстанга каршы Краснова (1402/2005 билдирүү), 2011-жылдын 29-мартындагы чечим. 
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күнөөкөрлөргө кылмыш жазасын жүргүзүү боюнча чараларды көрүү толугу менен камсыз 

болбой жаткандыгы тууралуу корутунду чыгарган
135

. 

 
Бүгүнкү күндө 2013-жылдын ноябрындагы 51-сессияда Кыйноолорго каршы конвенциянын 
жоболорун аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын экинчи улуттук мезгил аралык 
баяндамасын угуу процессинде Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы тарабынан 
сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөндүгүн күбөлөндүрүп турат. 

 
Адам укуктары боюнча эл аралык органдардын жана эл аралык эксперттердин 
тынчсыздануусу негизсиз эмес. Буга адамдын укуктары менен эркиндиги чөйрөсүндөгү 
кызматташуулар жөнүндө Меморандумга катышкан бейөкмөт уюмдар, ошондой эле расмий 
билдирүүлөр боюнча укук органдары тарабынан иштелип чыккан маалыматтар күбө. 

 
Маселен, 2012-жылы Башкы прокуратуранын расмий маалыматтары боюнча кыйноолор 
жөнүндө 371 арыздын 340 арызы боюнча (91-6 %) кылмыш ишин козгоодон баш тартылган. 
Көзөмөлдөөчү органда 2013-жылдын 9 айында даттануулардын саны өткөн жылдын ушул 
эле мезгилине салыштырганда 31,5 пайызга азайган. 

 

Эксперттер кыйноолордун курмандыктарынын прокуратура органдарына кайрылууларынын 
санынын төмөндөшү кыйноолорду колдонуу жана ырайымсыз мамиле жасоо практикасынын 
төмөндөп жаткандыгы катары бааланбай тургандыгын айтышат. Баарыдан мурда 
даттануунун колдонуудагы механизмине ишенүүнүн жетишсиздиги жөнүндө тыянакка алып 
келет жана анын таасирдүүлүгүн кыйла төмөндөтөт. 

 

«Мамлекеттик органдарынын кыйноолор боюнча кайрылуулардын санынын төмөндөшү 
жөнүндө рапорт берүү менен өз иштеринин кымтыксыз жүрүп жаткандыгын көрсөтүүгө 
аракеттери табигый көрүнүш. Бирок иш жүзүндө кырдаал башка. Анткени андай фактылар 
жөнүндө баардыгы кабардар. Күн сайын бизге ошол сыяктуу фактылар менен көп 
адамдардын кайрыла тургандыгы белгилүү. Жакында эле тергөө изоляторундагы эки кызды 
токмоктоо фактысы жөнүндө кабар алынган. Алардын бири тергөөчү тарабынан сексуалдык 
зордукка тушуккан. Кыз 17 жашта. Азыр биз аталган факт боюнча өзүбүздүн тергөөбүздү 

жүргүзүп жатабыз».
136

 

 
Укук коргоочулар прокуратура органдарынын «сиңирген эмгегине» кыйноолорду колдоону 
жөнүндө арыздар боюнча кылмыш иштерин козгоодон баш тартуунун улам өсүп жаткан 
пайызын кошот. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдиргендей, кыйноолорго 
каршы даттануу менен 208 кайрылуунун 11не гана кылмыш иши козголгон. Ал эми калган 

197 (94-7%) кылмыш ишин козгоодон баш тартылган
137

. 

 
Бул багытта Жалал-Абад прокуратурасын мисал катары көрсөтүү болот. «Дароо тергөө 
ишин жүргүзүүнүн ордуна» Жалал-Абад ШИИБинин убактылуу изоляторундагы кармоо 
жайында массалык ур-токмоктун бир нече курмандыктарын коргогон «Адилеттүүлүк» укук 
коргоо уюму менен жарым жылдан бери соттук талаш тартыштар аягына чыкпай келет. 

 
Жалал-Абад ШИИБсинин убактылуу кармоо жайында камакка алынгандарды массалык 
уруп-сабоо окуясы боюнча маселени иликтөөдө милиция кызматкерлери камакка 
алынгандарды уруп-сабап, текшерип, тинтип, натыйжада камактагылардын айрымдары 
өздөрүнө-өздөрү каршылык катары жаракат келтиришкендигин мисал катары айтууга болот. 

 
135 Кыйноолорга каршы комитеттин корутунду сын пикири, пара., 74-бет 

  
136 http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_woman_torture/25183056.html. 

  
137 http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_woman_torture/25183056.html. 
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Камакка алынгандардын туугандары бул жөнүндө “Адилеттүүлүк” укук коргоо тобуна 
билдиришкен. Натыйжада ал топ Жалал-Абадда кармалган жерлердин мониторингин 
жүргүзүп, андан кийин ал жерде кармалгандардын арыздарын документтөө үчүн 
айрымдарынын өздөрү жана туугандары менен жолугушууларды өткөрүшкөн. Алардын 
ичинен 8 адам ар кандай уруп-сабоолорду көрсөтүү менен жазуу жүзүндө “Адилеттүүлүккө” 
арыз беришкен. Ал ишти жеке көзөмөлгө алуу өтүнүчү менен Башкы прокурордун наамына 
кат жазышып, милиционерлердин “камактагыларды башка-көзгө, бөйрөккө 
койгулап...жылаңачтап чечиндирип, ары бери чуркатып кыйнашкандыгын, камактагылардын 
бири кызматкерлер аны муунткандыгын билдиргенин” белгилейт. Катта милиционерлер 
операция жасоо учурунда кармалгандарды мазактагандыгы да айтылган, кармалгандардын 
биринин арызына өзгөчө көңүл буруу керек, себеби милиция кызматкерлеринин бири анын 
башына чакадагы жугундуларды куюп жиберген. Кармалгандардын бир тобу алардын жеке 

кийим-кечегин, дары-дармектерин тартып алгандыгын тастыкташат. Ал эми өлкөнүн 
мыйзамдары тергөө алдында камакка алынгандардын андай буюмдарды алып жүрүшүнө 
тыюу салбайт. Бир нече кармалгандар өздөрүнүн колдорун жана курсактарын кесип 
каршылык билдиришкен, буга байланыштуу медициналык жардам көрсөтүлгөн. 

 

Областтык “Адилеттүүлүк” укук коргоо кыймылынын кызматкерлери убактылуу кармоо 
жайынын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоо талабы менен жергиликтүү 
прокуратурага кайрылышкан, бирок прокуратура кызматкерлери тигилердин жасаган 
кылмыш курамынан кылмыш ишин көрбөй жаткандыгын айтышкан. Кылмыш ишин 
козгоодон баш тартууга даттануу берилип, эки соттук инстанция убактылуу кармоо 
жайындагы массалык уруп-сабоо жөнүндөгү ишти кошумча текшерүүнүн зарылдыгы 
жөнүндө чечим кабыл алышкан. Буга прокуратура макул болгон эмес жана даттанууну 
Жогорку сотко жөнөткөн. 

 

Кыргыз Республикасынын соту Башкы прокуратуранын өкүлдөрү жана укук 
коргоочулардын катышуусу менен ишти 22-майда караган. Акыркы соттук инстанция ишти 
козгоодон прокуратуранын баш тарткандыгын колдоо соттун чечими милиционерлер 
тараптан жабырлануучуларга келтирилген ачык жаракат жөнүндө соттук медэкспертизанын 
корутундусунун жоктугуна негизделген. Андыктан укук коргоочулар эл аралык коргоо 
механизмдерин колдонуу менен Адам укуктары боюнча комитетке кайрыла турган 
болушкан. 

 

Ошентип, кыйноолорду колдонууга жана башка мамиле жасоонун жана жаза берүүнүн 
адамгерчиликсиз, ырайымсыз же адамдардын кадыр-баркын кемсинткен мамилелерге тыюу 
салуунун конституциялык кепилдиктерине прокурорлук көзөмөлдү күчөтүү боюнча Башкы 
прокуратуранын акыркы демилгесине карабастан өлкөдө кыйноолорду болтурбоо боюнча 
ачык чаралар кабыл алына элек. Кыйноолорду колдонуу учурлары дагы эле жер-жерлерде 
көп, кыйноолорду колдонгондугу үчүн жоопкерчиликке тартуу учурлары өтө эле сейрек. 

 
Мындай кырдаал укук коргоо уюмдарынын, “Эркиндик добушу” коомдук уюмунун юристи 
А.Койлубаева айткандай, кыйноолорду колдонууга күнөөлүлөрдү табууда жана 
кыйнагандыгы үчүн сөзсүз жаза берүүнү камсыздоодо ошол эле прокуратура органдарына 
көмөктөшүү максатында “өз тергөөлөрүн” жүргүзүшөт. 

 
Бейөкмөт уюмдардын мындай иштери адамдын укуктары менен эркиндиги чөйрөсүндөгү 
кызматташуу жөнүндө Меморандумдун алкактарында өз иштеринде төмөнкүдөй 
макулдашууларды жүргүзүшөт:  

-эркиндигинен ажыратылган жана эркиндиги чектелген жерлердин мониторингинин 
жүрүшүндө табылган кыйноолорду колдонуу жана ырайымсыз мамиле жасоо фактыларын 
документтештирүү; 
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-оперативдик- юридикалык жардам көрсөтүү; -ырайымсыз, адамгерчиликсиз 
мамилелердин жана башка жазалоолор менен  

кыйноолордун курмандыктарына көмөктөшүү; -укук коргоо органдарынын 
кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттеринин  

курмандыктарына жардамдашуу; -соттор натыйжалуу юридикалык (жактоочулук) коргоо 
менен камсыз болбогон  

камактагы адамдарга көмөк көрсөтүү; -натыйжалуу юридикалык (жактоочулук) коргоо 
менен камсыз болбогон камактагы  

жашы жете электерге көмөктөшүү; -натыйжалуу юридикалык (жактоочулук) коргоо менен 
камсыз болбогон аялдарга  

жардамдашуу. 

 

Мониторингдин жүрүшүндө респонденттерден алынган кыйноолор жөнүндөгү арызды 
текшерүүгө жана кылмыш ишин козгоо жөнүндө маселени чечүүгө ыйгарым укуктуу 
прокуратура органдарына тезинен жөнөтүлөт. ИИБынын убактылуу кармоочу жайында жана 
ЖАМКнын ТИЗОсунда кармалгандарга кыйноолорду колдонгондугуна жана ырайымсыз 
мамиле жасагандыгына даттанууларды андан ары көзөмөлдөө боюнча аларга 
квалификациялуу юридикалык жардамдар төмөндөгү бейөкмөт уюмдары тарабынан 
жүргүзүлгөндүгүн билүүгө болот:  

-адам укуктарын коргоо боюнча “Кылым шамы” борбору (Бишкек шаары); -
Жалал-Абаддагы адилеттүүлүк облустук укук коргоо уюму, (Жалал-Абад шаары); 
-“Соломондун шооласы” коомдук фонду (Ош шаары); -“Эркиндик добушу” 
коомдук фонду (Бишкек шаары). 

 
Баардык уюмдар кыйноолордон жана ырайымсыз мамиле кылуудан жапа чеккен 
адамдардын кызыкчылыктарын коргоо тажрыйбасына ээ жактоочуларды ишке тартышат. 

 
Бүтүндөй отчёттук мезгилдин ичинде бейөкмөт уюмдары тарабынан кыйноолордун 
колдонулгандыгы жөнүндө 80 арыз прокуратура органдары жөнөтүлгөн: Алардын ичинен:  

“Кылым шамы” АУКБ – 30 
“Адилеттүүлүк” ОУКУ – 19 
“Соломондун шооласы” КФ – 21 
“Эркиндик добушу” КФ – 10 

 

№ Кыйноолор “Кылым “Адилеттүү “Соломон- “Эркин- Баарды 
 

 жөнүндө арыздар шамы” лүк” КУКУ дун дик гы 
 

   АУКБ  шооласы” добушу”  
 

      КФ КФ  
 

1. Келип түшкөн 
33 26 29 10 98  

 
баардык арыздар  

       
 

2. Прокуратурага 
30 19 21 10 80  

 
жөнөтүлгөндөрү  

       
 

3. Козголгон  
13 2 3 5 23  

 
кылмыш иштери  

       
 

4. Кылмыш жаза       
 

 кодексинин  305-1       
 

 беренеси боюнча 2138 1 3 0 6 
 

 козголгон        
 

 кылмыш иштери       
 

        
 

138
 4 арыз боюнча.        
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5. Сотко өткөрүлгөн 5139 1 1 2 9 
 кылмыш иштери      

6. Кылмыш иштерин      

 козгоодон баш 15 14 17 5 51 

 тартылгандары      

7. Кылмыш ишин      

 козгоодон баш 12 7 1 2 22 

 тартылгандарды      

 сотко даттануу      

8. Кылмыш ишин      

 козгоодон баш 6 4 0 0 10 

 тартууну       

 мыйзамсыз деп      

 табуу жөнүндө сот      

 канааттандырган      

 даттануулар       

9. Кылмыш ишин      

 козгоодон баш 5 3 1 2 11 

 тартууну       

 мыйзамсыз деп      

 табуу жөнүндө сот      

 канааттандырба-      

 ган даттануулар      

 
Бул 80 арызды текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча прокуратура органдары тарабынан 23 
кылмыш иши алардын ичинен 6 кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин 305-1-статьясында 
(кыйноо) каралган кылмыш белгилери боюнча козголгон. 

 
2003-жылы кылмыштарды криминалдаштыруу учурунан баштап бүткүл мезгил ичинде сот 
тарабынан болгону бир өкүм чыгарылган, анда бир адам кыйноолорду колдонууга күнөөлүү 
деп табылган жана эркиндигинен ажыратууга соттолгон. 

 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын билдирүүсүнө ылайык А.Мотуевди КР 
Кылмыш-жаза кодексинин 305-беренесинде (кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу) 
жана 305-1-беренесинде (кыйноо) каралган кылмыштарды жасоодо айыптоо боюнча Бишкек 
шаарынын прокуратурасы тарабынан сотко жиберилген жазык иши 2013-жылдын 26-
ноябрында Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту тарабынан каралган. Жазык ишин 
тергөөнүн жүрүшүндө Бишкек шаарынын ИИББ ЖИБ убактылуу ишке жиберилген, ИИББ 
МПКК полкунун милиционери А.Мотуев 2013-жылдын 24-мартында болжол менен 18:30да 
Н.Аманкуловду Бишкек шаарынын ИИББне мыйзамсыз алып келип, “Самсунг” 
маркасындагы уюлдук телефонун уурдады деп айыптоо менен ага карата коркутуу 
колдонгон. Андан соң моюнуна алуу көрсөтмөлөрүн алуу максатында кишен менен анын 
муундарын кыстырган, ошондой эле анын башына целлофан пакетин кийгизип, кислороддун 
келүүсүн чектей баштаган. Мунун кесепетинде көрсөтүлгөн дене-боюна күч колдонуудан 
улам Н.Аманкулов эсин жоготкон. Бишкек шаарынын ИИББ МПКК полкунун кызматкери 

кыйноолорду колдонгондугу үчүн 6 жылга соттолгон.
140

 
 
 
 
 
139 Кылмыш жаза кодексинин 305-статьясы боюнча 3 кылмыш иши, Кылмыш жаза кодексинин 305-1-
беренеси боюнча 1 кылмыш иши. 

  
140 http://pda.kabar.kg/law-and-order/full/67338 
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Соттордун өндүрүшүндө болгон башка бардык жазык иштери боюнча мыйзам менен 
белгиленген процесстик мөөнөттөр эбак өтүп кеткен, иштер чаташтырылган жана маңызы 
боюнча соттук чечимдин кандайдыр бир келечегин күтүүгө болбойт, иштер инстанциядан 
инстанцияга өткөрүп берилип, айыпталуучулардын (соттолуучулардын) “пинг-понгу” 
улантылууда. 

 
2011-жылдын 29-сентябрында, башкача айтканда эки жылдан ашуун мурда Сокулук 
райондук сотуна өткөрүп берилген, кыйноолордун курмандыгы болгон Усманжан 
Холмирзаевдин өлүмүнүн фактысы боюнча жазык иши мисал боло алат.  
Базар-Коргон районунда жашаган, Россия Федерациясынын 40 жаштагы жараны Холмирзаев 

 

2011-жылдын 7-августунда жергиликтүү милициянын кызматкерлери тарабынан кармалган. 
Укук коргоо органдарынын кызматкерлери эгерде ал 6 миң доллар алып келип алардан 
кутулбаса, 2010-жылы өлкөнүн түштүгүндө болгон июнь окуяларына катышкандыгы 
тууралуу ага карата жазык ишин ойлоп таба тургандыгы менен коркутушкан. Холмирзаевге 
психологиялык жактан гана кысым көрсөтпөстөн, аны муштум менен ургулашып, башына 
противогаз кийгизишкен, жыгылып калганда көкүрөгүнө тизелери менен секиришкен. 

 

Азап тарткандын туугандары эптеп чогултушкан 30 миң сомун опузалап талап кылгандарга 
алып келип беришкен, анан гана шордууну кое беришкен. Бирок, Усманжан үйүнө келгенден 
кийин өзүн жаман сезип, аны жергиликтүү ооруканага алып барышкан, ал ошол жерде 9-
августта өлгөн. Каза болгондун үч баласы, 80 жаштагы оорулуу атасы жана инилери калган. 
Холмирзаевдин өлгөнү жөнүндө билишип, милиционерлер алган акчаны кайтарып 
беришкен: каза болгондун туугандарына аны участкалык милиционер алып барып берген. 
Айтмакчы, ал соттук жыйналыштын убагында тиешелүү көрсөтмөлөрдү берген. Бирок 
Холмирзаевди уруп-тепкилешкен анын кызматташтары өз кесиптешин коркута баштаган, 
анын кесепетинен ал кызмат ордунан бошонуп, кийин жашаган жерин такыр айырбаштап 
кеткен. 

 
Каза болгондун жубайы Зульфия Холмирзаева “Акыйкаттыкка” жардам сурап кайрылган, 
ага акысыз жактоочу бөлүп беришкен. 

 
2011-жылдын августунда Базар-Коргон райондук прокуратурасы төрт милиционерге карата 
аларды жабыркоочунун өлүмүнө алып келген, саламаттыкка атайылап оор залал келтирүүдө, 
кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабууда жана опузалап пара алууда айыптаган жазык 
ишин козгогон. 

 

Айыпталуучулардын туугандары сотту салттуу “курчоого” алышып, алар судьяга да жана 
жабырлануучуларга да кысым көрсөтүшкөн. Тергөөнүн кемтиктерин калыбына келтирүү 
үчүн иш эки жолу кошумча тергөөгө жиберилген. Өткөн жылдын күзүндө Сокулук райсоту 
ишти тергөөгө үчүнчү жолу жиберген. Акыры соттук мащакат Жогорку сотко чейин жетип, 
ал ишти же кошумча тергөөгө прокуратурага же болсо маңызы боюнча кароо үчүн сотко 
жиберүүгө тийиш болуучу. Жогорку соттун жазык иштери боюнча коллегиясы ишти 
кошумча тергөөгө жиберүү жөнүндө райондук соттун чечимин жокко чыгаруу тууралуу Чүй 
областтык сотунун аныктамасын күчүндө калтырып, ушуну менен жабырлануучу тарапка 
буруу, “маңызы боюнча кароо үчүн каза болгон Холмирзаевдин ишин Сокулук райондук 
сотуна кайра кайтаруу бул өтө создуктурулган процессте анчалык чоң болбосо да баары бир 

прогресс болуп саналат.”.
141

 
 
 

 
141

 http://femida.kg/verxovnoe-reshenie/ 
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Жалпысынан кыйноолорду колдонууда айыптоо боюнча соттордогу иштердин былыктык 
проблемасы ушул териштирүү менен толук камтылган ийне-жибине чейин камтылган жок 
жана өзүнчө иликтөөнү талап кылат. 

 

Өкмөттүк эмес уюмдардан келип түшкөн арыздардын негизинде козголгон иштердин ичинен 
алты жазык иши маңызы боюнча кароо үчүн сотко жиберилген. Отчетту түзүү убактысына 
карата КК Кылмыш-жаза кодексинин 305-беренесинде (кызматтык ыйгарым укуктардан аша 
чабуу) каралган кылмыштарды жасоодо айыптуу деп таанылган үч адамга карата 1 айыптоо 
өкүмү чыгарылды, эки жазык иши өндүрүш менен токтотулду жана экөө соттук териштирүү 
стадиясында турат. 

 
Өкмөттүк эмес уюмдардан келип түшкөн арыздардын ичинен 51 (63,8%) арызды 
текшерүүнүн натыйжалары боюнча прокуратура органдары жазык ишин козгоодон баш 
тартуу тууралуу чечим кабыл алды. 

 

Укук коргоочу уюмдардын иш жүзүндөгү тажрыйбасынан көрүнүп тургандай, убакыттын 
өтүшү менен кыйноолордун курмандыгы болгон денеде көрүнүп туруучу анча оор эмес 
залал байкалбаган бардык учурларда жазык ишин козгоодон баш тартылат. Бирок эгерде 
анча оор эмес залал талаптагыдай жазып белгилеп коюлса да тергөө органдары 
болжолдонгон кыйноочулардын төмөнкүдөй бекемдөөлөрүнө көбүрөөк негизденүү менен 
көбүнчө жазык ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечим чыгарышат:  

- кармоодо анын активдүү каршылык көрсөтүүсүн болтурбоо үчүн арыз ээсине анча 
оор эмес залал келтирилгендигине;   

- арыз ээси анча оор эмес залалды кармалганга чейин алгандыгына;  

- арыз ээси өзүнө өзү анча оор эмес залал келтиргендигине.  

 

Тажрыйбалуу кыйноочулар мүмкүн болуучу жазыктык куугунтуктоодон жана 
жоопкерчиликтен качуу үчүн көбүнчө көрүнүп туруучу издерди калтырбаган кыйноолордун 
ыкмасын колдонушат..Жабыркаган ички органдарда калган кыйноолордун издерин жазып 
белгилеп коюу, алар менен кыйноолордун ортосундагы тергөө-себептик байланыштарды 
белгилөө эксперттерди жана тергөөчүлөрдү атайын даярдоо жок болгондуктан улам бүгүн 
иш жүзүндө татаал болууда. Кыйноо маселелери боюнча атайын баяндамачы ушундай 
кемтиктерге көңүл бурду: “Кыргызстандагы соттук медициналык эксперттер кыйноолорду 
жана катаал мамилелердин башка формаларын документтештирүү боюнча тиешелүү 
даярдыктарга ээ эмес жана колдо болгон институционалдык система алардын түзүмүндө 
болжолдонгон катаал мамиле орун алган органдардга көз каранды болот. Алардын  
кызматтык жайлары жана лабораториялары өлкөдөгү жалпы бюджеттик чектөөлөрдөн начар 

жабдылган.”.
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Эгерде арыздануучуда келтирилген жараатты ырастоочу далилдер жок болсо, эл аралык 
документтерге ылайык бул өзүнөн-өзү даттануу негизсиз экендигин билдирбейт. Мындай 
учурда арыздануучу тарабынан окуяны ийне-жибине чейин жана ирээттүү баяндалышы 
даттануунун негиздүүлүгүнүн белгилеринен болушу мүмкүн. Мындай мамиле кылуу 
кыйноолорго каршы Комитеттин корутундусунда жазылып белгиленген. “Комитет 
кыйноолорго каршы Конвенциянын 12-беренесинин талаптарына ылайык, аларды ким 
айткандыгына карабастан, кыйноолорду же катаал мамилелерди колдонуу жөнүндө негиздүү 
болжолдоолор болгондо бийликтегилер тергөөгө киришүүгө тийиш деп белгилейт. 
29/01/1992 тартып 1/02/1992 инкоммуникадодо (тышкы дүйнө менен кандайдыр бир 
байланышсыз) кармоодон кийин сотто болгондо арыздануучу дене күчтүк жана моралдык 
зомбулукка, анын ичинде зордуктоо коркутууларына кириптер болгондугун билдиргендигин 
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 Кыйноолор маселелери боюнча Атайын Баяндамачынын баяндамасы, 51 п. 
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Комитет белгилейт. Соттун тескөөсүндө аны күн сайын кароодон өткөргөн соттук 
медиктердин беш корутундусу болгон, биринчи төрт кароо жандармериянын жайында, 
акыркысы – соттун жайында өткөрүлгөн. Корутундуда арыздануучу кемсинтүү, коркутуу 
жана уруу, башына кийгизилген кара баш кийимде бир нече саат кармоо менен тыянакталган 
катаал мамилеге, ошондой эле арыздануучунун денесинде тактар болбосо да аны көпкө 
жылаңач калууга мажбурлагандыгына даттангандыгын белгиленет. Комитет жогоруда 

баяндалгандар тергөөнү баштоо үчүн жетиштүү болууга тийиштигин белгилейт.”.
143

 

 
Эл аралык стандарттарга ылайык билдирилген айыптоолордун олуттуулугу өзүнөн-өзү 
даттануунун негиздүүлүгүн ырастоого жана кызмат кылууга тийиш. Мындай көз караш, атап 
айтканда, адам укуктары боюнча Европалык Соттун токтомунда чагылдырылган. 
“Арыздануучу, анын атасы жана жубайы камакта болгон убакта алар кириптер болгон 
мамилеге прокурорго даттанышкан. Ал (арыздануучу) өзүнүн арызында Дерика 
жандармериясында аны кыйноолорго кириптер кылгандыгын жана зордуктагандыгын өзгөчө 
көрсөткөн. Ал (арыздануучу) кыйноолордун көрүнүктүү издерин көрсөтө албагандыгына 
карабастан, ошондой эле алар кириптер болгон мамиле тууралуу анын үй бүлө мүчөлөрүнүн 
билдирүүлөрүн эске алуу менен прокурор анын далилдеринин олуттуулугун көңүлгө алат 
деп күтүүгө болоор эле. Мындай жагдайларда ал (прокурор) тез, кылдат жана натыйжалуу 

тергөө жүргүзүүнүн зарылдыгы жөнүндө сигнал алды...”.
144

 

 
Кыргызстандын жазык процессине карата салыштырып караганда, бардык келтирилген 
мисалдарда, албетте козголгон жазык ишинин алкагындагы тергөө жөнүндө сөз жүрүп 
жатат. Тергөө аракеттеринин кеңири спектрин пайдалануу менен толук кандуу тергөөнүн 
алкагында гана кыйноолорду жана катаал мамилелерди колдонуу жөнүндө курмандыктын 
далилдерин ар тараптуу, толук жана объективдүү текшерүүгө мүмкүн экендиги шексиз. 

 

Кыйноолор жөнүндө арыз же билдирүү боюнча жазык ишин козгоо же козгоодон баш тартуу 
жөнүндө маселени чечүүдө тергөөчү тарабынан кыйноонун курмандыгына келтирилген 
психикалык жапа чегүүсүн текшерүү, ошондой эле кыйноо кылмышынын объективдүү 
тарабынын камтылышы өтө сейрек учур. 

 
Жазык ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтомго 22 учурда сотко даттанылган. 
Алардын ичинен 10 учурда сот жазык ишин козгоодон баш тартуу тууралуу токтомду 
мыйзамсыз деп тааныган, токтомду жокко чыгарып, кошумча текшерүү жана мыйзамдуу 
чечимдерди кабыл алуу үчүн материалдарды прокуратура органдарына кайтарып берген. 
 
 

№  АУКБ “Акыйкат- Луч Голос Жыйынты 
 

  
“Кылым- 

тык” Соломона Свободы -гы 
 

      
 

  Шамы” КУКБ КФ КФ  
 

       
 

1. Кеп-кеңеш 154 601 345 28 1128 
 

 берилди      
 

       
 

2. Жактоочунун 75 1 13145 10 99 
 

 жардамы      
 

 берилди      
 

       
 

 
 
 
143 Энкарнасьон Бланко Абад Испанияга каршы ( № 59/1996, CAT/C/20/D/59/1996 билдирүү), пар. 8.2 – 8.8). 

  
144 Айдин Турцияга каршы. 31, 1997 жыл, 25 сентябрь, п. 105. 

  
145 Адвокаттар “Адама укуктары боюнча Эдвокаси борбору” БӨУ Ассоциациясы тараптан чакырылган. 
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3. Укуктук      
 

 коргоонун  ички 
1 2 2 4 8 

 

 каражаттарнын  

      
 

 бүтүшү      
 

 

Долбоордун алкагында изилдөө мезгилинде бардыгы 1128 юридикалык жардам көрсөтүлдү. 
99 адамга жактоочунун жардамы көрсөтүлдү. Мында жактоочулук жардам көрсөткөн 
уюмдар кыйноолордун жана катаал мамилелердин курмандыктарына юридикалык 
жардамдарды көрсөтүү карата жактоочуларды тандоонун жана тартуунун белгилүү бир 
эрежелерин иштеп чыгышты. 

 

Алсак, “Кылым-Шамы” УКБ укук коргоочу уюмдар менен бир катар жылдардан бери 
кызматташып келе жаткан жана адам укуктары боюнча адистештирилген курстардан, соттук 
стратегиялык талашуулардан өтүшкөн жактоочуларды жогору баалашат. Ошону менен бирге 
кыйноолордун курмандыгында ал өзү тандап алган жактоочу калышы мүмкүн. 

 

“Голос свободы” КФда ар бир арыз эксперттик комиссия тарабынан каралууга жатат. 
Кароонун натыйжалары боюнча билдирилген маселенин маңызы боюнча фонддун андан 
арка аракеттери жөнүндө чечим кабыл алынат. Арыз кабыл алынган учурда, “Голос 
свободы” коргоонун эл аралык механизмдерин пайдалануу менен Кыргыз Республикасынын 
колдонуудагы мыйзамдарынын алкагында арыздануучунун укуктарын, эркиндиктерин жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктарын кыйла натыйжалуу коргоо көрсөтүү үчүн чараларды көрөт. 
Мында жактоочу анын бош эместигин, квалификациясын, турган жерин (жактоочунун 
туруктуу жашаган регионун жана тергөө иш-чараларынын ордун) эске алуу менен фонддо 
болгон ички реестрден тартылат. 

 
Кыйноолорду жана катаал мамилелерди колдонуу жөнүндө далилдерге негизделген арыздар 
боюнча козголгон жазык иштерин негизсиз токтоткон фактылар бар. 

 
Алсак, 2013-жылдын 13-июнунда Аксы районунун Жергетал айылынын тургуну Исмаилов 
Нуркамил Аксы РИИБ кызматкерлери тарабынан кармалган жана Аксы РИИБ 
администрациялык кармалгандар үчүн камерасына түнкү саат 23:30га чейин камакка 
алынган. 

 
2013-жылдын 14-июлунда болжол менен 05-30да кезметчи Н.Исмаиловдун өлүгүн камерада 
асылып калган абалда көргөн. Кызматкерлердин маалыматы боюнча ал футболкадан 
жасалган жиптин жардамы менен асынган. 

 
2013-жылдын 15-июлунда ушул факты боюнча Аксы районунун прокуратурасынын 
тергөөчүсү У. Салиев тарабынан шалаакылык боюнча жазык иши козголгон. 

 

2013-жылдын 19-июлунда “Акыйкаттык” ОПЗОго Н.Исмаиловдун агасынын арызы келип 
түшкөн, андан келип чыккандай сабоолордун издерин, сынган тиштерин жана көзүнүн 
жарылганын жана сол кулагы жагындагы шишиген жерин кошкондо, зомбулук аракеттердин 
көптөгөн белгилери болгон. Ушуга байланыштуу каза болгон Н.Ж.Исмаиловдун туугандары 
жана жакындары Н.Ж.Исмаиловдун өзүн өзү өлтүргөндүгүнөн күмөн санашат жана ал Аксы 
РИИБ имаратында кыйноолорго кириптер болгондугунан, анын кесепетинен өлгөндүгүнөн 
шектенишет. 

 
2013-жылдын 1-сентябрында Н. Исмаиловдун туугандары 2013-жылдын 1-июлунан тартып 
14-июлуна чейин кезметте болушкан Аксы РИИБ кызматкерлерине эч кандай дообуз жок 
деген арызды Аксы РИИБ жана прокуратурасына жазышкан. Ушунун негизинде 
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прокуратуранын тергөөчүсү жабырлануучу жеке-ачык айыптоону колдоодон баш 
тарткандыгына байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 28-
статьясынын 1-бөлүгүнүн 12-пунктуна, 225-статьясына ылайык жазык иши өндүрүшүн 
кыскарткан. 

 
“Акыйкаттык” КУКБ ушул негиздер боюнча Н. Исмаиловдун өлүмүнүн фактысы боюнча 
жазык ишин кыскартуу мыйзамсыз деп эсептейт. Уюмдун жетекчиси В.А. Гриценконун 
Кыргыз Республикасынын Башкы прокуроруна жазган катынан: 

 

“...Укук коргоо органдарынын караштуулугундагы ведомстводо адамдын өлүмү коомдук 
резонанска ээ жана “Акыйкаттык” КУКБ Кыргыз Республикасынын мыйзамдары аны талап 
кылгандай, кабыл алынган процессуалдык чечимдердин мыйзамдуулугуна жана 
негиздүүлүгүнө кызыкдар. Мындан тышкары мамлекеттик аппараттын кызмат адамдарынын 
өздөрүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын талаптагыдай аткарышы мамлекеттин жана 
жарандык коомдун ийгиликтүү иштөөсүнүн бирден бир кепилдиги болуп саналат. Кызмат 
адамынын шалаакылыгын жемелөө ал кызматы боюнча тиешелүү нерсени жасабагандыгына 
же муну өз убагында эмес, толук эмес, так эмес, сапатсыз жасагандыгына негизделген. 
Ушуга байланыштуу шалаакылык боюнча айыптоо үчүн, баарынан мурда тиешелүү 

мыйзамдардын, башка ченемдик укуктук актылардын, буйруктардын, кызматтык 
нускамалардын негизинде ушул кызмат адамына кандай милдеттер белгиленген тартипте 
жүктөлгөндүгүн, ал конкреттүү эмне жасоого милдеттүү экендигин өзгөчө так тактоо талап 
кылынат...”. 

 

Исмаилов Нуркамилдин иши жабырлануучунун өкүлү тарабынан жеке-ачык айыптоону 
жоктугунун негизинде кыскартылышы мүмкүн эмес, анткени мыйзамдын адамдын өлүмүнө 
алып келген ченемдери бузулган. Алсак, администрациялык камакка алууга тартылган 
адамдарды кармоо үчүн ички иштер органдарынын алдындагы атайын кабыл алуучу жайлар 
жөнүндө Жобонун 52-пунктуна ылайык администрациялык-камакка алынгандарды кайтаруу 
боюнча милиционер администрациялык-камакка алынгандарга туруктуу байкоо жүргүзүүгө, 
алар тарабынан кармап туруунун белгиленген режимин жана ички тартиптин эрежелерин 
сактоосун камсыз кылууга, өзүн-өзү өлтүрүүнүн же анча оор эмес залалдарды келтирүүнүн 
алдын алуу боюнча алдын алуу боюнча чараларды камсыз кылууга милдеттүү. 

 

Андан тышкары, Адам укуктары боюнча комитет ЖСУЭП карата Факультативдик 
протоколго ылайык Мойдунов Кыргызстанга каршы иши боюнча (2004-жылдын 25-
октябрында болгон, Базар-Коргон РИИБ УКИда өлүм) чыгарылган өзүнүн түшүнүүсүндө 
катышуучу-мамлекет айрым адамдарды камакка алууда жана кармоодо алардын өмүрү 
тууралуу кам көрүү милдетин өзүнө алат, адамдын укуктарын бузуу менен байланыштуу 
тергөө жана айыпкер адамдарды кийинки жазалоо укуктук коргоонун зарыл каражаты болуп 
саналаарын эскертет, аларды коргоо ЖСУЭП 6-беренесинде каралган. 

 

Комитет кармоого кириптер болгон кандай болбосун адамдын коопсуздугу үчүн 
жоопкерчилик тартаарын жана эгерде кармалган анча оор эмес залал алса катышуучу-
мамлекетке ушундай анча оор эмес залалдын болуусунун себептерин талаптагыдай 
түшүндүрүү берүү жатаарын эскертет. Комитет андан ары № 31 жалпы сабоого өзүнүн сын-
пикирине шилтеме келтирет, ал тергөөнүн натыйжасында укуктар Пакетинде бекемделген 
айрым тартип бузуулар айкындалганда катышуучу-мамлекет көрсөтүлгөн укуктарды бузууга 
катышы барларды сот жоопкерчилигине тартууну камсыз кылууга милдеттүү экендигин 
билдирет. 

 
Эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларындагы өлүм жана мындай фактыларды 
тиешелүү тергөөнүн жоктугу проблемасын кыйноолор маселелери боюнча Атайын 
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баяндамачы белгиледи: “Камакка алууда турган адамдардын өлгөн учурлары жана алар үчүн 
жоопкерчиликтин жетишсиздиги бирин-серин болуп саналбайт. Андан тышкары курман 
болгондордун туугандарына милиция тарабынан дайыма алар өзүлөрүнүн даттанууларын 

алып кетүүсүнө же элдешүүгө жана ишти жабууга макул болуусуна кысым жасалат. 
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Кыйноолорду колдонуунун 9 фактысы боюнча укуктук коргоонун ички каражаттары бүтүп 
калган. Азыркы убакта адвокаттар укук коргоочулар менен бирдикте БУУ адам укуктары 
боюнча комитетине жеке билдирүү даярдап жатат. 

 

Укук коргоочулар кыйноолордун жана катаал мамилелердин курмандыгы болгондордун 
укуктарын коргоого көмөк көрсөтүү боюнча өз тажрыйбаларынан улам кыйноолор жана 
катаал мамилелер жөнүндө билдирүүлөрдү тез жана натыйжалуу тергөөгө Кыргызстанда бир 
катар факторлор тоскоол болгондугун белгилейт, алардын ичинен төмөнкүлөр кыйла 
маанилүү болуп саналат: 

 

Даттанууларды берүүнүн натыйжалуу каналдарынын жоктугу  
Кыйноолорго каршы Конвенцияга ылайык мамлекет кыйноолор жөнүндө кандай болбосун 
билдирүүлөрдү тергөөгө милдеттүү. Кыйноолорго каршы комитет ушундай учурларды 
тергөө боюнча мамлекетте милдеттенмелердин келип чыгышы үчүн жазуу жүзүндөгү 
формалдуу даттануунун болушу милдеттүү эместигин көрсөтөт. Комитет ошондой эле 
кыйноолор жөнүндө ушундай даттанууларды жана арыздарды кароо токтоосуз жүргүзүлүүгө 
тийиштигин баса белгилейт. 

 

Адамдарды камакта кармап туруунун тартиби жана шарттары жөнүндө Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарына ылайык, камакта кармалып турган адамдар укук коргоо 
органдарынын кызматкерлеринин аракеттерине даттанууларды берүүгө укуктуу. Бирок иш 
жүзүндө мындай адамдар ар түрдүү себептердин: даттанууну толтуруу үчүн талаптагыдай 
шарттардын жоктугунан; жазаланып калышы мүмкүн болгон коркунучтан; компетенттүү 
адвокаттардын жоктугунан; тутумга жалпы ишенбөөчүлүктөн улам даттанууларды берүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес. Катаал мамилелерден жана кыйноолордон жабыркагандардын 
басымдуу көпчүлүгү мындай аракеттер пайдасыз гана эмес жана коркунучтуу да болоорун 
негизсиз эмес эсептеп арыз менен кайрылууну артык көрүшөт. Укук коргоочуларга ошондой 
эле жабырлануучуну ага карата кыйноолорду колдонгондугу жөнүндө арызын алып коюуга 
ар түрдүү шылтоолор менен мажбурлаган практикасы да белгилүү. 

 

Талаптагыдай тергөө органынын жоктугу  
Кылмыштарды жасоодо шектелгендерден жана алар кызмат өтөгөн укук коргоо 
органдарынан көз каранды болбогон компетенттүү калыс органдын болуусу кыйноолор 
жөнүндө арыздарды тез, кылдат жана натыйжалуу тергөөнүн бирден бир шарттары болуп 
саналат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө ушундай орган жок, бул кыйноолорго каршы 
кылмыштардын иш жүзүндө таптакыр жазаланбагандыгынын бирден бир себептеринен 
болуп саналат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 163-статьясына (3) 
ылайык кыйноолор жана катаал мамилелер кылмыштары боюнча тергөө прокуратура 
органдарынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлөт. Иш жүзүндө кыйноолор жөнүндө 
арыздар, эреже катары камакта кармалып турган адамдарды жазыктык артынан түшүүнү 
жана тергөө органдары тарабынан жазык иши боюнча тергөө иш-чараларынын 
жүргүзүлүшүнүн мыйзамдуулугуна көзөмөлдү бир убакта жүзөгө ашырууга чакырылган 
жергиликтүү прокуратура органдарына берилет. 
 
Алдын ала тергөө аракеттерин жүргүзүүдө кыйноолорду колдонуу фактысын белгилөө менен 
прокуратура күнөөлүүлүгүн тапкан далилдердин мыйзамдуулугуна жана аларды сотто 
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пайдалануунун мүмкүнчүлүгүнө шек кылуу менен прокуратура айыптоо позициясын иш 
жүзүндө начарлатат. Ошентип, аларга карата жазык иштери боюнча тергөө жүргүзүлгөн 
учурларда, алардын даттануулары кайда болбосун тиешелүү түрдө тергелбесин, 
кыйноолордун курмандыктары эч кандай объективдүү жана натыйжалуу коргонуу 
каражаттарына жана орундарга ээ эмес. Мурда белгиленгендей, өнүктүрүү стратегиясынын 
алкагында прокуратура органдарын реформалоо кызыкчылыктардын ушуга окшогон чыр-
чатактарын алып салууга тийиш. 

 

Натыйжалуу медициналык күбөлөндүрүүнүн жоктугу  
Кыргызстандагы медициналык күбөлөндүрүүнүн сапаты жөнүндө айтканда, Кыргыз 
Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 40-статьясынын талаптарына ылайык 
“шектүүнү убактылуу бөлөк кармоочу жайга ар бир жолку жеткирүүдө, ошондой эле анын 
өзүнөн, анын жактоочусунан, жакындарынан ага карата алгачкы текшерүү жана тергөө 
органдарынын кызматкерлери тарабынан зомбулук жасалгандыгы туурасында даттануу 
түшкөн учурда, ал тиешелүү документти түзүү менен милдеттүү түрдө медициналык 
күбөлөндүрүүдөн өткөрүлүүгө тийиштигине” карабастан, иш жүзүндө көбүнчө медициналык 
күбөлөндүрүү ушул жол-жобого карата коюлуучу талаптарга ылайык келбейт жана 
формалдуу мүнөзгө ээ. Кароолордо дарыгерлер көбүнчө бардык болгон жаракаттарды жазып 
белгилебейт. Дарыгерлердин мындай аракеттери алардын мамлекеттик системадан көз 
карандылыгы менен түшүндүрүлөт. Натыйжада кыйноолордон жабыркаган адамдарга дене 
бойлук жабыркоолорду документтештирүү жана кыйноолорду колдонуунун фактыларын 
далилдөө оор. Ошондой эле медициналык күбөлөндүрүү убактылуу кармоо изоляторуна ар 
бир жеткирүүдө дайыма эле жүргүзүлө бербейт. Адатта медициналык күбөлөндүрүү бир гана 

жолу жүргүзүлөт жана формалдуу мүнөзгө ээ.
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Кыргызстанда ошондой эле көз карандысыз соттук-медициналык экспертизалардын 
практикасы жок. Бардык медициналык кароолор жана экспертизалар соттук-медициналык 
экспертизанын жергиликтүү бюросунун кызматкерлери тарабынан жүргүзүлөт. Соттук-
медициналык экспертиза Саламаттык сактоо министрлигинин карамагында болгону менен, 
баары бир кызматкерлер укук коргоо органдарынан көз карандысыз болуп саналбайт жана 
көбүнчө бардык травмаларды кылдат жазып белгилөөгө кызыкдар эмес. “Соттук-эксперттик 
иш жөнүндө” мыйзамды кабыл алууга байланыштуу кырдаалды өзгөртүүгө белгилүү бир 

үмүттөр кала берет.”
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Ошентип, Кыргызстанда кыйноолор жөнүндө билдирүүлөрдү тергөөгө карата коюлуучу 
негизги талаптар: көз карандысыздык, адекваттуулук, оперативдүүлүк жана 
жабыркоочулардын катышуусу сакталбайт, бул жүргүзүлүүчү тергөөлөрдүн 
натыйжалуулугуна таасир этет. 

 

Коомдо түзүлгөн кырдаалды оңдоонун маанилүүлүгүн жана зарылдыгын түшүнүү бар. 
Мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдун уюмдарынын толук өз ара түшүнүүсүз 
жана өз ара аракеттенүүсүз айкын жакшыртууларга жетишүүгө мүмкүн эмес. Айрым кызмат 
адамдарынын мааниси боюнча мамлекеттик органдын расмий көз карашын белгилеген 
төмөнкүдөй эмоционалдуу сөздөрү буга эч кандай көмөк көрсөтпөйт: “Мындай учурлар 
боюнча силерде далилдер бар? Кыргызстанда ар ким ар нерсени айта берет. Укук 

коргоочулар каалаганын айтып жатышат. Мындай фактылар жок.”
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148 КР “2013 жыл 24 июндагы соттук-эксперттик ишмердүүлүк жөнүндө № 100 Мыйзамы” 

 
 

149 http://rus.azattyk.org/content/kyrgyzstan_woman_torture/25183056.html. КР ИИМ маалымат кызматынын 
катчысы Жоробай Абдраимов милиция кызматкерлери тараптан кармалган адамдарга кыйноолорду колдонуу 
боюнча айыптарды четке кагып жатат. 
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