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КР МЧК – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматы; 

КР СМ – Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги; 

КФ – коомдук фонд; 

Кыйноолорго каршы конвенция – Кыйноолорго жана башка катаал, 

адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 

түрлөрүнө каршы БУУ Конвенциясы; 

Минималдуу стандарттык эрежелер – камактагыларга карата Бириккен улуттар 
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МШБ – милициянын шаардык бөлүмү; 

Ооруканага караштуу ПНБ – ооруканага караштуу психонаркологиялык бөлүм;  
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ЭСӨМ – Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги;  

Эркиндигинен ажыратуучу жайлар – администрациялык кармоого же камакка 

алууга кириптер кылынган адамды, кылмыш жасоого шек саналып кармалганды, 

кылмыш жасоого айыпталганына байланыштуу камакка алынганды, соттун өкүмү 

боюнча эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза өтөп жатканды кармоо үчүн 

эсептелген жайлар, анын ичинде: убактылуу кармоочу камералар, убактылуу 

кармоочу изоляторлор жана тергөө изоляторлору; жатак абактар, түзөтүү абактары, 
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ажыратуучу жайлар катары жиктелбеген, адамдар мамлекеттик органдын (кызмат 

адамынын) тескемеси боюнча туруучу же болбосо анын уруксаты менен туруучу, 

аны өз эркинче таштап кете албаган кандай гана болбосун жайлар, анын ичинде: 

укук коргоо органдары жайгашкан жерлер жана объекттер; жашы жетелектерди 

көнүктүрүү жана реабилитациялоо борборлору; ички иштер, коргоо, улуттук 

коопсуздук органдарынын, жазык-аткаруу тутумунун жана өзгөчө кырдаалдарды 

алдын алуу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аскердик 

бөлүктөрү; психоневрологиялык мекемелер; психикалык оорулар, аракечтик, 

баңгилик жана токсикомания менен ооругандарды мажбурлап дарылоо үчүн 

адистештирилген мекемелер; кары-картаңдар, жашы жетелектер жана ден 

соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мамлекеттик жана мамлекеттик 

эмес медико-социалдык мекемелер (кары-картаңдар үчүн үйлөр, балдар үйлөрү 

ж.б.); тарбиялоонун өзгөчө шарттарына муктаж балдар жана өспүрүмдөр үчүн 

атайын мекемелер. 
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КИРИШ СӨЗ 

Бул баяндама “Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-

баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча 

Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

мыйзамынын (мындан ары – Мыйзам) 15-беренесинин талаптарына жана “Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын мыйзамынын 133-беренесинин 2-1 пунктуна ылайык даярдалды. 

Ар жылдык баяндама кыйноолордун жана катаал мамиленин алдын алуу 

тармагынын абалы жөнүндө жалпы баалоолорду, корутундуларды жана алдын алуу 

боюнча сунуштарды камтыйт.  

Баяндама Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-

баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча 

Улуттук борбордун (мындан ары – Улуттук борбор) алдын алма тажрыйбасынын 

материалдарына жана Кыргызстандын Кыйноолорго каршы коалициясына 

бириккен мамлекеттик органдардын, эл аралык уюмдардын, ошондой эле укук 

коргоочу уюмдардын ишинин жыйынтыктарына негизделген. 

Кыргыз Республикасы көз карандысыздык жылдарынын ичинде 

кыйноолорго толук тыюу салган көптөгөн эл аралык келишимдердин катышуучусу 

болду, аларга ылайык эч качан кайсы болбосун кырдаалдар кыйноолордун 

колдонулушун актабайт. Бул тыюу салуу Кыргыз Республикасына анын 

өкүлдөрүнүн кайсы болбосун кырдаалдарда кыйноолорго тиешеси жок болушуна, 

кыйноолорду колдонгондорду жоопкерчиликке тартууга, жабыр тарткандарга 

зыяндын ордун толтурууну кепилдөөгө, адамдарды башка өлкөдө кыйноолорду 

колдонуу коркунучуна тартпоого бардык чараларды көрүүгө милдеттендирет. 

Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү укук коргоочу жана эл аралык 

уюмдардын кыйла бекемдеп келген өз ара аракеттешүүсүнө негизделген 

кыйноолор менен күрөшүү тармагындагы жигердүүлүк белгилүү жылыштарга 

көмөктөштү. Ошентип, кыйноолор темасын чагылдырууга шарттуу тыюу алынды, 

кыйноолордун натыйжалуу кылмышталышына көмөк көрсөтүүдө иш жүзүндө 

ийгиликтер жаралды, Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун 

жигердүү тартылышы менен мамлекеттик органдардын жана өкмөттүк эмес 

уюмдардын ар кыл форматтагы кызматташуусунун иши жөнгө салынды, 

кыйноолор көйгөйү зарыл болгон көңүл бурууга ээ болду жана аны тезинен чечүү 

тапшырмасы мамлекеттин жана айрым укук коргоо органдарынын өнүгүү 

программаларына киргизилди. 

Бирок, белгилүү алдыга жылууларга карабастан, кыйноолордон жана катаал 

мамиленин башка түрлөрүнөн эркин болуу укугуна карата анын сакталышынын 

толук кепилдиктери Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу деңгээлинде да, 

укук колдонуу тажрыйбасында да толук чарада байкалбайт. Кыйноолор 

мурункудай эле колдонулууда. 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын расмий маалыматына 

ылайык 2015-жылы кыйноолор жөнүндө жарандардын 199 кайрылуусу катталган. 
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Расмий статистика иш жүзүндө болгон бардык иштер жөнүндө түшүнүк 

бербей турганын белгилеп кетүү зарыл. Кыйноолордун чыныгы масштабын 

аныктоо татаал, анткени көп учурда кыйноолор белгиленбейт. Бул кыйноолорго 

арыздануу /даттануу пайдасыз, ал эми кээде кооптуу дагы деген коомдо түзүлгөн 

ишенимдер менен түшүндүрүлөт. 

Бирок, эч ким толугу менен кыйноолордон чектелген эместиги жана ар бир 

адам кыйноонун курмандыгы болушу мүмкүн экендиги жөнүндө жубандардык 

эмес корутунду чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын Башкы 

прокуратурасынын расмий маалыматы эле жетиштүү. 

Өзүнүн аныктамасы боюнча жабык болуп саналган, буга байланыштуу анда 

кармалган адамдар өзгөчө алсыз жана кыйноолор менен катаал мамилеге кабылуу 

тобокелдигине ээ деп эсептелген эркиндигинен ажыратуу жана чектөө 

жерлериндеги кырдаал өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. 

84,8% учурунда кыйноолор ички иштер органдарынын ыкчам 

кызматкерлери тарабынан моюнга алууга мажбурлоо максатында, негизсиз кармоо 

шарттарында, кыйноолордон жабыр тартуучунун туугандарынын жана 

жакындарынын толук билбестигинде, өз тандоосу боюнча жактоочуга 

жеткиликтүүлүктөн жана көз карандысыз медициналык жардамдан баш тартууда 

колдонулат. 

Мурдагыдай эле кыйноолорду колдонуу тажрыйбасына түрткү болгон 

негизги факторлор болуп кызматкерлердин кесипти жана ишти билбестиги, 

кылмыштарды аныктоодо жана ачууда алардын начар дарамети, милициянын  

натыйжалуулугун баалоонун эскирген ыкмалары расмий түрдө баш тарткандыгына 

карабастан тажрыйбада дагы да болсо колдонулуп келишиши, жазык сот 

акыйкатын аткарууда моюнга алган көрсөтмөлөргө таянуу мүнөздүү багыты 

калууда. Кыйноолорду колдонуу жөнүндө арыздарды тез, калыс жана ар тараптуу 

тергөөнүн жоктугунун натыйжасындагы жазасыздык ошондой эле мындай 

тажрыйбанын сакталышынын маанилүү себеби болуп саналат. 

Тизмеси алдын алма кармоо, камакта кармоо жана эркиндигинен ажыратуу 

жерлеринен тышкары ошондой эле балдар мекемелерин, психикалык бузулуулары 

бар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн мекемелерди 

камтыган эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлеринин кармоо шарттары эл 

аралык стандарттарга ылайык келбе йт. Алардын айрымдарында кармоо 

шарттары ушунчалык канааттандыраардык эмес болгондуктан, аларды 

адамгерчиликсиз жана кадыр-баркты басмырлаган мамилеге теңештирүү мүмкүн.  

Отчеттук жылда Кыргыз Республикасынын би йлик органдарынын жана 

коомчулуктун өзгөчө көңүлү балдарга жана жашы жетпегендерге карата 

зомбулуктун алдын алууга бурулду. Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун мандатына туура келген эркиндигинен ажыратуу жана чектөө 

жерлеринде кармалган балдардын жана жашы жетпегендердин укуктарын сактоо 

суроосу анын 2015-жылдагы ишмердүүлүгүнүн алкагындагы эң артыкчылыктуу 

багыты болду. Бул тармактагы кырдаалдын сереби ар жылдык баяндаманын өзүнчө 

бөлүмүндө келтирилген. 
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Баяндама кыйноолордун жана катаал мамиленин башка түрлөрүнүн алдын 

алуу тармагынын абалы жөнүндө суроолорду кеңири статистика жана мисалдар 

менен ачат. Жалпы корутундулардын негизинде компетенциясына караштыруу 

жана чечүү тиешелүү болгон мамлекеттик органдарга кеңири сунуштар 

даярдалган. Ошону менен бирге ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун мурдагы жылдардагы ар 

жылдык баяндамалардын алкагында көрсөтүлгөн сунуштарын, ошондой эле 

“Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган 

мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Улуттук борбордун 

директорунун 2014-жыл боюнча ар жылдык баяндамасы жөнүндө” токтомунда 

белгиленген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тапшырмасын 

аткаруусунун жалпы талдоосу келтирилет. 
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1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КЫЙНООЛОРГО КАРШЫ БУУ 

КОНВЕНЦИЯСЫНЫН ФАКУЛЬТАТИВДИК ПРОТОКОЛУНА 

ЫЛАЙЫК МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ  

  

1.1. Кыйноолорго каршы Конвенциясына карата Факультативдик 

протоколдун максаттары жана милдеттери 

 

Кыйноолор жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрү менен күрөшүү үчүн атайы 

түзүлгөн олуттуу юридикалык жана институционалдык база аларды колдонуунун 

тажрыйбасына зарыл болгондой таасир көрсөткөн жок, кыйноолор жана катаал 

мамиленин башка түрлөрү дүйнө жүзү боюнча кеңири таралган бойдон калууда. 

Буга байланыштуу кыйноолордун жана башка катаал мамилелердин алдын 

алуу үчүн таптакыр жаңы ыкмага муктаждык келип чыкты. Бул жаңы ыкма 

БУУнун Кыйноолорго жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы Конвенциясына карата 

Факультативдик протоколдо (мындан ары – Факультативдик протокол) бекитилди.  

Жаңы ыкма аныктамасы боюнча тышкы дүйнө үчүн жабык болуп, анын 

натыйжасында ал жерде кармалган адамдар өзгөчө алсыз жана кыйноолорго жана 

катаал мамиленин башка түрлөрүнө кабылуу тобокелдиги чоң болгон 

эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлери канчалык ачык жана айкын болсо, ал 

жерлерде кыйноолор жана башка бузуулар ошончолук аз болот деген ишенимге 

негизделген. Факультативдик протокол токтом кылгандай эркиндигинен ажыратуу 

жана чектөө жерлерин көзөмөлдөөнүн тышкы механизмдери үчүн ачуу 

кыйноолордун жана адам укуктарынын бузулушунун алдын алуунун жана кармоо 

шарттарын жакшыртуунун эң натыйжалуу механизми болуп саналат.  

Факультативдик протоколдук жаңычылдыгы (инновациялуулугу) бул эр 

аралык келишим менен түзүлгөн система кыйноолор болгондон кийин аракет 

көрүүгө эмес, кыйноолордун алдын алууга басым жасай тургандыгында. 

Факультативдик протокол караштырган алдын алма ыкмасы эркиндигинен 

ажыратуу жана чектөө жерлерине атайы эксперттик органдар менен 

бузулуулардын алдын алуу максатында капысынан баруулар аркылуу туруктуу 

мониторинг жүргүзүүгө негизделген. Алдын ала айтылбаган тышкы инспекцияга 

кабылуу мүмкүндүгү маанилүү токтотуучу натыйжага алып келиши ыктымал.  

Эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлерине баруулар кыйноочуларга 

жана анын шыкактоосу же уруксаты боюнча жана анын унчукпаган макулдугу 

менен кыйноолор колдонулган  кызмат адамдарына  токтотуп туруучу маанилүү 

таасир көрсөтүшү мүмкүн, мындай тышкы көзөмөл жок болсо алар жасаган 

кылмыштар эч качан айкындуулукка чыкпайт жана аларды эч убакта 

жоопкерчиликке тартпайт деп ойлошу мүмкүн. Мындан тышкары, баруулар көз 

карандысыз эксперттерге эркиндигинен ажыратылган адамдарга кандай мамиле 

жасалгандыгы, ошондой эле камакта кармоонун шарттары менен түздөн-түз 

таанышууга мүмкүндүк берет. 
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Эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлерине алдын алма баруулар 

тобокелдик факторлорун аныктоого, системалык кемчиликтерге жана каталарга 

талдоо жүргүзүүгө, кыйноолордун жана катаал мамиленин башка түрлөрүнүн 

алгачкы себептерин жок кылуу үчүн сунуштарды көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. 

Факультативдик протоколдун узак мөөнөттүү максаты катаал мамиленин 

мүмкүндүгүн төмөндөтүүдө жана ошону менен кыйноолорду колдонуу күмөндүү 

болгон шарттарды түзүүдө турат.  

Факультативдик протоколдун башка жаңычылдыгы ал алдын алуунун кош 

системасын түзгөндүгүндө – эл аралык жана улуттук деңгээлде. Эл аралык да, 

улуттук да механизмдер эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлерине 

кырдаалдын мониторингин жүргүзүү максатында, сунуштарды берип, бул 

сунуштарды аткаруу үчүн мамлекеттик органдар менен иштиктүү кызматташып, 

туруктуу барууларды жүргүзүүгө чакырат. 

Мына ошентип, эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлерине баруулар 

кайсы болбосун алдын алма системанын борбордун бөлүгү болуп саналат. Аны 

менен бирге кыйноолордун жана катаал мамиленин башка түрлөрүнүн алдын алуу 

үчүн бир гана баруулар жетишсиз, мыйзам чыгаруучу, административдик, 

юридикалык жана башка чаралардын комплексин кабыл алуу зарыл. 

Кыргыз Республикасы жаңы ыкманын натыйжалуулугун тааныды жана 

2008-жылы Факультативдик протоколду ратификациялап, аны иш жүзүндө 

колдонууга макулдугун көрсөттү. 

Факультативдик протоколдун алкагында мамлекет кийинки 

милдеттенмелерди алды: 

 улуттук алдын алма механизмин уюштуруу; 

 улуттук алдын алма механизмдин функционалдык көз 

карандысыздыгын, ошондой эле анын кызматкерлеринин көз карандысыздыгын 

кепилдөө; 

 улуттук алдын алма механизмдин иш алып баруусу үчүн зарыл болгон 

ресурстарды берүү; 

 улуттук алдын алма механизмине мандатына ылайык ишмердүүлүгүн 

алып баруусу үчүн бардык эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларына жана 

аларда кармалган адамдарга, бул адамдарга мамиле кылууга, ошондой эле камакта 

кармоонун шарттарына тиешелүү кайсы болбосун маалыматка тоскоолдуксуз 

жеткиликтүүлүктү берүү; 

 улуттук алдын алма механизмдин сунуштарын эркиндиктен 

ажыратылган адамдарга карата мамилени жана аларды кармоонун шарттарын 

жакшыртуу максатында караштыруу, колдонуудагы мыйзамдарга же мыйзам 

долбоорлоруна тиешелүү сунуштарды жана эскертүүлөрдү караштыруу жана 

аларды ишке ашыруунун мүмкүн болгон чараларына карата алар менен диалог 

куруу. 

2012-жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл 

алынган “Кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз 
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Республикасынын Улуттук борбору жөнүндө” мыйзамына ылайык улуттук алдын 

алма механизмдин функциялары жаңы мамлекеттик органга жүктөлгөн. 

Кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун уюштуруу жана ишмердүүлүк тартибин белгилеген мыйзам 

Факультативдик протоколдун талаптарына дээрлик толугу менен жооп берет жана 

ошону менен бирге Кыргыз Республикасынын укуктук системасынын 

өзгөчөлүктөрүн чагылдырат. 

Мыйзамды кабыл алуу жана Кыргыз Республикасынын бийлик 

органдарынын эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлерине көз карандысыз 

органдын көзөмөл жүргүзүүсүнө макулдугу кыйноолордун алдын алуу үчүн 

натыйжалуу механизмдерди түзүүдө жана колдоодо саясий эрктин бар 

экендигинин күбөсү болду.  
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1.2. Кыйноолорду алдын алуу боюнча Улуттук борбордун милдеттеринин 

жана ишмердүүлүгүн уюштуруунун өзгөчөлүгү 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор Факультативдик 

протокол улуттук деңгээлде караштырган алдын алуунун кош системасынын 

бөлүгү болуп саналат. Демек ал эл аралык алдын алма механизм болгон БУУнун 

кыйноолорго каршы комитетинин Кыйноолордун жана башка катаал, 

адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 

түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кичи комитети (мындан ары – Кыйноолордун 

алдын алуу боюнча кичи комитет) сыяктуу ошол эле мандатка ээ: эркиндиктен 

ажыратуу жана чектөө жерлерине туруктуу барууларды жүргүзүү жана 

эркиндигинен ажыратылгандарга жана эркиндиги чектелгендерге мамилени жана 

аларды кармоонун шарттарын жакшыртуу үчүн сунуштарды берүү. 

Ошону менен бирге, Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор 

ошондой эле Факультативдик протоколдун стандарттары менен макулдашылган 

кошумча мандатка ээ: 

 кыйноолорду жана катаал мамилени колдонууга алып келген себептерди 

жана шарттарды жокко чыгарууга багытталган агартуу жана билим берүү иш-

чараларын жүргүзүү жана адам укуктары тармагындагы мыйзамдар, укуктарды 

коргоонун механизмдери жөнүндө коомчулуктун кабардар болушунун деңгээлин 

жогорулатуу; 

 түз байланыштарды түзүү, эркиндиктен ажыратылгандарга жана 

эркиндиги чектелген адамдарга карата кыйноолорду жана катаал мамилени 

колдонууга алып келген себептерди жана шарттарды жокко чыгаруу боюнча 

сунуштарды тажрыйба жүзүндө ишке ашыруу максатында Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик органдары менен маалымат алмашууну жүргүзүү; 

 тергөө жана айыптууларды жоопко тартуу үчүн эркиндиктен ажыратылган 

жана эркиндиги чектелген адамдарга карата кыйноолор жана катаал мамиле 

колдонулгандыгы аныкталган далилдер тууралуу билдирүүнү прокуратура 

органдарына жөнөтүү; 

 коммерциялык эмес уюмдардын, эркиндиктен ажыратуу жана эркиндигин 

чектөө жерлеринин администрацияларынын, эркиндигинен ажыратылган жана 

эркиндиги чектелген адамдардын кыйноолордун жана катаал мамиленин алдын 

алуу жана тыюу салуу боюнча мыйзамдуу укуктарын жана эркиндиктерин камсыз 

кылуу боюнча ыйгарым укуктарды жүргүзгөн башка органдардын 

кызматташуусуна көмөктөшүү; 

 эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлерине алдын алма баруулардын 

жыйынтыктарын массалык маалымат каражаттарында жана Кыйноолордун алдын 

алуу боюнча Улуттук борбордун веб-сайтында чагылдырууну уюштуруу; 

 Кыйноолордун алдын алуу боюнча кичи комитет, башка мамлекеттердин 

улуттук алдын алма механизмдери, эл аралык уюмдар менен байланыштарды жана 

маалымат алмашууну орнотуу, алар менен кызматташуу жана өз ара жардам 

жөнүндө макулдашууларды түзүү;  

 кыйноолордун жана катаал мамиленин алдын алуу тармагында 

колдонуудагы мыйзамдарга же мыйзам долбоорлоруна тиешелүү сунуштарды жана 

эскертүүлөрдү көрсөтүү; 
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 адам укуктары боюнча эл аралык органдарга Кыргыз Республикасынын 

адам укуктарын камсыз кылуу жана коргоо тармагында отчетторун даярдоого жана 

көрсөтүүгө катышуу. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун уюштуруу жана 

ишмердүүлүк тартибин жөнгө салган мыйзамдын жоболору берилген мандаттын 

алкагында тоскоолдук кылуунун жана мыйзамсыз кийлигишүүнүн жоктугунда 

натыйжалуу ишмердүүлүктүн кепилдиги катары кызмат кыла турган улуттук 

алдын алма механизмдердин натыйжалуу иштеши үчүн критерийлерди жана 

кепилдиктерди болушунча камтыйт.  

 

 Функционалдык көз карандысыздык 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун функционалдык көз 

карандысыздыгын тастыктаган маанилүү багыттар мыйзамда каралган: 

o Мандаттын юридикалык негизи;   

“Кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук борбору жөнүндө” мыйзам Кыргыз Республикасынын 

ченемдик укуктук актылары жөнүндө мыйзамдарга ылайык иштелип чыккан, 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан регламенттин талаптарын 

сактоо менен кабыл алынган. 

o штатты түзүүнүн көз карандысыз процедурсы;   

Мыйзамдын 5-беренесине ылайык Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борбордун түзүмү жана штаттык саны Улуттук борбордун директорунун 

сунуштамасы боюнча Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун 

жогорку башкаруу органы болуп саналган Координациялык кеңеш тарабынан 

бекитилет. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун штатындагы бош 

кызмат орундарына сынактык тандоонун ачыктыгын жана калыстыгын камсыз 

кылуу, персонал менен иш алып баруу боюнча адистердин (HR-адистеринин) 

колдоосу менен эң эле татыктуу талапкерлерди тандоо үчүн шарттарды түзүү 

максатында Координациялык кеңеш тарабынан кийинкилер иштелип чыккан жана 

бекитилген: 

1) Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук борборунун директорунун, директордун орун 

басарынын бош кызмат ордуна сынактык тандоону өткөрүү жөнүндө жобо;   

2) Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук борборунун директорунун, директордун орун 

басарынын жана кызматкерлеринин бош кызмат ордуна талапкерлерди тестирлөө 

үчүн бланк; 



12  |  Жылдык баяндама 2015  

3) Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук борборунун директорунун, директордун жана 

кызматкерлердин ордуна талапкерлер менен интервью өткөрүү үчүн суроолор.   

2015-жылдын башынан баяндаманы көрсөтүү күнүнө карата Кыйноолордун 

алдын алуу боюнча Улуттук борбордун штатындагы бош кызмат орундарына 2 

сынак өткөрүлдү, ага 42 талапкер катышты. Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борбордун штаты 92%га толду, Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

директордун орун басарынын, Баткен областынын аймактык өкүлүнүн жана 

Жалал-Абаддык аймактык өкүлчүлүктүн экспертинин кызмат орундары бош болуп 

саналат. 

o каржылык (финансылык) көз карандысыздык; 

Мыйзамдын 21-беренесине ылайык Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борбордун ишин каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын, 

ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген 

башка каражаттардын эсебинен жүзөгө ашырылат. Жыл сайын республикалык 

бюджетте Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун натыйжалуу 

иштөөсүн камсыз кылуу үчүн зарыл болгон каражаттар каралат, Улуттук борбор 

каражаттарды чыгымдар сметасынын чектеринде өз алдынча тескейт. 

 

 Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун курамы 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун учурдагы курамы эл 

аралык стандарттарга толугу менен туура келет, аларга ылайык натыйжалуу 

улуттук алдын алма механизмдерди камсыз кылуу үчүн алардын ылайыктуу 

квалификацияларга ээ жана адам укуктарын коргоо ишине далилденген жолун 

жолдоочулугу бар адамдардан турушу маанилүү
1
. 

Эл аралык стандарттарга ылайык Мыйзамдын 8-беренеси Кыйноолордун 

алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кызматкерлерине талаптарды белгилейт, 

анын ичинде жогорку билим, юрист, педагог, дарыгер, психолог, психиатр, 

социалдык кызматкер болуп иштөө тажрыйбасы, ошондой эле мигранттар, жашы 

жетпегендер, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар сыяктуу коомдун 

алсыз топтору, этностук жана тилдик азчылыктар менен иштөө тажрыйбасы бар, 

ошондой эле эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларын башкарууну жана 

көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруунун кесипкөй тажрыйбасы же эркиндигинен 

ажыратуу жана чектөө жайларына мониторинг жүргүзүү тажрыйбасы бар. 

Баяндаманы көрсөтүү күнүнө Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун штаты төмөнкүдөй: 

 13 юрист;  

 2 психолог;  

 5 педагог;  

                                                           
1 Адам укуктарына демилге берүү менен алектенген улуттук мекемелердин мартабасына тиешелүү 

принциптер (Париж принциптери), Принцип 1,В. 
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 3 экономист;  

анын ичинде:  

 9 аял; 

 14 эркек; 

алардын ичинен: 

 18 кыргыз;  

 3 өзбек;  

 2 орус. 

Мындай курам Мыйзамдын 25-беренесинин талаптарын сактоого мүмкүндүк 

берет, ал беренеге ылайык баруулардын топторун түзүүдө гендердик тең 

салмактуулук жана ар кандай этностук топтордун, азчылык топтордун 

өкүлдөрүнүн болушу камсыз кылынат, топтун курамына эркиндигинен ажыратуу 

жана чектөө жайынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен алдын алма баруунун 

натыйжалуулугу үчүн зарыл болгон кесипкөйлүк көндүмдөргө ээ адамдар 

киргизилүүгө тийиш.  

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кызматкерлери  

ишинин өзгөчөлүгүнө ылайык атайы билимдерди жана жөндөмдөрдү алуу аркылуу 

дараметин жогорулатуунун туруктуу процессине тартылган. 

2015-жылы өнөктөштүк уюмдардын колдоосун менен Кыйноолордун алдын 

алуу боюнча Улуттук борбордун өткөргөн иш-чараларынын алкагында: 

 20 кызматкер улуттук алдын алма механизмдердин ишмердүүлүгүнүн 

өзгөчөлүктөрүнө тиешелүү ар кандай темалар боюнча окутуучу тренингдерге жана 

семинарларга катышкан. 8 кызматкер такшалмадан өттү жана Молдованын, 

Австриянын, Польшанын, Улуу Британиянын улуттук алдын алма 

механизмдеринде тажрыйба алмашышты.  

 

 Барууларга карата кепилдиктер 

Мыйзамдын 25-беренесине ылайык Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борбор эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларына алдын алма 

баруулар алдын ала кабарлоосуз кайсыл күнү болбосун жана сутканын кайсы 

убагында болбосун жүзөгө ашырууга укуктуу. 

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 146-2 беренеси 

Координациялык кеңештин мүчөсүнүн, кыйноолорду жана башка катаал, 

адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 

түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун 

кызматкеринин ыйгарым укуктарын ишке ашыруусуна тоскоолдук кылуу үчүн 

жазык жоопкерчилигин караштырат. 

Координациялык кеңештин мүчөсүнүн, кыйноолорду жана башка катаал, 

адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 
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түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун 

кызматкеринин ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз кийлигишүү Кыргыз 

Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинин 61-2 

беренесине ылайык жоопкерчиликти караштырат.  

2015-жылы Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун мандатын 

натыйжалуу аткаруу үчүн ишмердүүлүккө тоскоолдук кылуу катары 

квалификацияланган белгилүү кыйынчылыктар жаралган. 

 

 Алдын алма баруулардан кийинки аракеттер 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кийинки 

аракеттеринин маанилүү түзүмү болуп эркиндиктен ажыратылган жана эркиндиги 

чектелген адамдарга мамиле кылуу жана аларды кармоонун шарттарын жакшыртуу 

максатында сунуштарды иштеп чыгуу жана аларды ылайыктуу мамлекеттик 

органдарга жана кызмат адамдарына караштырууга көрсөтүү саналат. Акыркылар 

Мыйзамдын 29-беренесине ылайык бул сунуштарды карап чыгууга жана аларды 

ишке ашырууга көмөктөшүүгө милдеттүү. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун сунуштарынын 

аткарылышынын кеңири талдоосу бул баяндаманын 6-бөлүмүндө келтирилген. 

Ошону менен бирге, Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор 

барууларды өткөрүүдөн кийин агартуучу ишмердүүлүк, окутуу, бул тармакта 

коомдун кабардар болуусун жогорулатуу сыяктуу ишмердүүлүктүн башка 

түрлөрүн жүргүзөт. 
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1.3. Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө 

мамлекеттик органдар тарабынан тоскоолдук кылуусу  

Эркиндиктен ажыратуу жана эркиндигин чектөө жерлерине алдын алма 

барууларды уюштуруу жана өткөрүү тартибине көрсөтүлгөн Мыйзамдын бардык 

талаптарынын сакталышына карабастан, баяндама көрсөтүлгөн күнгө 

Кыйноолордун алдын алуу борборунун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуунун 16 

далили катталды, анын ичинен 5 далили 2015-жылы. 

 

№1-диаграмма. Ишмердүүлүккө тоскоолдук кылуу далилдери 

 
 

1) Ошентип, 2015-жылдын 13-январында Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борборго Ш. уулу Б. Чүй областынын Аламүдүн районунун ИИБ 

имаратында милиция кызматкерлери тарабынан токмоктоого алынгандыгы 

жөнүндө билдирүү келип түштү.  

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кызматкерлери 

Мыйзамдын 25-беренесинин талабына ылайык белгиленген үлгүдөгү жазуу 

түрүндөгү жолдомо кат менен Аламүдүн РИИБ келишти. Бирок, Аламүдүн ИИБ 

жетекчилиги жана кызматкерлери Мыйзамдын 26-беренесинин талаптарын бузуп, 

кармалган Ш. уулу Б. менен сүйлөшүүгө мүмкүндүк бербестен Улуттук борбордун 

кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылышты. 

2015-жылдын 14-январында Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун кызматкерлери Мыйзамдын талаптарына ылайык Аламүдүн районунун 

ИИБне кармалгандар менен сүйлөшүү максатында кайрадан барышты. Бирок 

милиция кызматкерлери кармалгандарга тиешелүү болгон материалдарды 

көрсөтпөй, Улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө кайрадан тоскоолдук кылышты. 

Тоскоолдук кылуу далили боюнча Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борбор Аламүдүн районунун прокуратурасына кайрылды. Текшерүүнүн 

жыйынтыгы боюнча, 2015-жылдын 31-январында бул далил боюнча Аламүдүн 

районунун прокуратурасы тарабынан КР КЖК 146-2 беренесинин кылмыш 

белгилери боюнча № 158-15-78 кылмыш иши козголгон.  

2015-жылдын 25-сентябрында Башкы прокуратуранын Тергөө 

Башкармалыгынын тергөө бөлүмү тарабынан кылмыш иши Чүй областынын 

ИИМ УКЖсы 

МШБ 

УКМК ТКЖсы 

ЖАМК ТК 

Аскердик бөлүктөр 

7 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

Тоскоолдук кылуу учурларынын саны 

2015-жыл 

2014-жыл 
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Аламүдүн районунун ИИБ кызматкерлеринин аракеттеринде кылмыш курамы жок 

болгондугуна байланыштуу токтотулган. 

Кылмыш ишин токтотуу жөнүндө токтом менен бирге, Башкы 

прокуратуранын тергөө башкармалыгынын тергөө бөлүмүнүн тергөөчүсү мыйзам 

бузууларга түрткү болгон себептерди жана шарттарды алып таштоо боюнча 

чараларды көрүү жөнүндө башка токтом чыгарган, анда кылмыш иши 

токтотулганына карабастан, тергөөнүн жүрүшүндө ИИБ кызмат адамдары 

тарабынан Мыйзамдын талаптарын бузуулар болгондугу көрсөтүлгөн, буга 

байланыштуу Чүй областынын прокуратурасынын тергөө бөлүмү тарабынан 

мындай Мыйзам бузуулардын болушуна түрктү болгон себептерди жана 

шарттарды жокко чыгаруу жана мындан ары ага жол бербөө боюнча чараларды 

көрүү, ошондой эле Мыйзамдын бузулушуна жол берген Аламүдүн районунун 

ИИБ кызмат адамдарын катуу тартиптик жоопкерчиликке тартуу жөнүндө суроону 

караштыруу тапшырылган.  

2) 2015-жылдын 27-январында Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун Ош областы боюнча Аймактык өкүлчүлүгүнө Ош областынын Өзгөн 

районунун ИИБ имаратында А.А.га карата милиция кызматкерлери тарабынан 

кыйноолор колдонулгандыгы жөнүндө билдирүү келген. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кызматкерлери  

Мыйзамдын 25-беренесинин талабына ылайык бекитилген үлгүдөгү жазуу 

түрүндөгү жолдомо кат менен Өзгөн РИИБне келишкен. Бирок, Мыйзамдын 26-

беренесинин талаптарын бузуп, ИИБ нөөмөтчүсү, УКЖ башчысына шылтоо 

кылып, келген топту РИИБ имаратына киргизүүдөн баш тарткан. Кыйноолордун 

алдын алуу боюнча Улуттук борбордун баруулар тобу А.А. менен райондун 

прокурорунун жардамчысы менен бирдикте сүйлөшө алды. Кыйноолор 

колдонулгандыгы жөнүндө билдирүү тастыкталды жана райондук прокуратурасы 

КР КЖК 305-1 беренеси боюнча Өзгөн районунун ИИБ жети кызматкерине карата 

кылмыш ишин козгоду.  

Бул далил боюнча Өзгөн районунун прокуратурасы тарабынан мыйзам 

бузууларды жокко чыгаруу жана Өзгөн районунун ИИБ кызматкерлерин жана 

жетекчилигин тартиптик жоопкерчиликке тартуу тууралуу көрсөтмө чыгарылды.  

3) 2015-жылдын 27-апрелинде Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун Талас областы боюнча аймактык өкүлү башында болгон алдын алма 

баруулардын тобу тарабынан Талас ш. ИИБне бекитилген үлгүдөгү жазуу 

түрүндөгү жолдомо кат түзүү менен түңкү баруу пландаштырылган. ШИИБ 

нөөмөтчүсү административдик камалгандардын камерасындагы адамдын 

кармалышынын негизин көрсөткөн документтерди көрсөтүүдөн баш тартты. Бул 

далил боюнча Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кайрылуусу 

боюнча Талас областынын Ички иштер башкармалыгы кызматтык териштирүү 

жүргүзгөн, анын жыйынтыгы боюнча ШИИБ нөөмөтчүсү милициянын майору 

Э.М.га Мыйзам талаптарын бузгандыгы үчүн сөгүш жарыяланган. 

4)  2015-жылдын 23-сентябрында Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борборго КР КК БШ 31444 аскердик бөлүмүнүн аскер кызматкерине 

карата күч зомбулугу колдонулгандыгы жөнүндө белги берилген.  
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Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кызматкерлери 

Мыйзамдын 25-беренесинин талабына ылайык атайы алдын алма баруунун 

алкагында бекитилген үлгүдөгү жазуу түрүндөгү жолдомо кат менен аскердик 

бөлүмгө келишти. Бирок, Бишкектик гарнизондун аскердик комендантынын орун 

басары Р. Б. аскердик прокуратуранын уруксаты менен гана киргизүүгө укуктуу 

экенин айтып, атайы баруу тобун бөлүмдүн аймагына киргизүүдөн баш тартты.  

Бул далил боюнча Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор 

тарабынан Кыргыз Республикасынын Аскердик прокуратурасына кайрылуу 

жөнөтүлгөн, келген жоопко ылайык коменданттын орун басарына Мыйзамга 

ылайык туура толтурулган документтер бар болгондо, ал Улуттук борбордун тобун 

тоскоолдуксуз өткөрүүсү зарыл экендиги тууралуу түшүндүрмө берилди. 

Мына ошентип, жогоруда көрсөтүлгөн мисалдар көрсөткөндөй, Мыйзамда 

эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларына алдын алма баруулар алдын ала 

кабарлоосуз кайсыл күнү болбосун жана сутканын кайсы убагында болбосун 

жүзөгө ашырууга укуктуу болгон Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун кызматкерлеринин ыйгарым укуктары так көрсөтүлгөндүгүнө 

карабастан, тоскоолдук кылуулар орун алган.  

Эреже катары, тоскоолдуктар атайы барууларды өткөрүүдө орун алган, 

башкача айтканда, алдын алма баруунун негизинде кыйноолор же катаал 

мамиленин башка түрлөрү колдонулуп жаткандыгы жөнүндө айкын маалымат 

болгон учурларда. Бул алдын алма барууларды натыйжалуу жүргүзүүгө 

тоскоолдуктарды жаратып, кылмышты жашырууга аракет кылган кызмат 

адамынын мыйзамга ылайык келбеген аракетин түшүндүрөт. 

 Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө 

тоскоолдук кылуудан кармап турган факторлордун бири болуп, тоскоолдук 

жаратып жаткан адамдын КР КЖК 146-2 беренесинин бар болгондугу жана ага 

ылайык жоопкерчиликтен жана жазадан кутула албастыгын билүүсү саналат.  

Белгилүү болгондой, соттук-укуктук реформанын алкагында атайы түзүлгөн 

жумушчу топтор тарабынан жаңы кодекстердин долбоорлору иштелип чыккан, 

анын ичинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин жаңы долбоору. 

Жаңы Кылмыш-жаза кодексинин долбоорунда Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук көрсөтүү үчүн жоопкерчиликти 

белгилеген берене алып салынган, ошондой эле жоруктар жөнүндө Кодекстин 

жаңы долбоорунда дагы ишмердүүлүгүнө кийлигишүү үчүн жоопкерчиликти 

караштырган курам каралган эмес. 

Кылмыш-жаза кодексинин колдонуудагы редакциясындагы 146-2 

беренесинде (Координациялык кеңештин мүчөсүнүн, кыйноолорду жана башка 

катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 

түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун 

кызматкеринин ыйгарым укуктарын ишке ашыруусуна тоскоолдук кылуу үчүн 

жазык жоопкерчилигин караштырат) каралган кылмыш курамы жана 

колдонуудагы Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик 

жөнүндө кодексинин 61-2 беренесинде каралган (Координациялык кеңештин 

мүчөсүнүн, кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз 
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Республикасынын Улуттук борборунун кызматкеринин ишмердүүлүгүнө 

мыйзамсыз кийлигишүү) кылмыш курамы жаңы кодекстердин долбоорлорунда 

бекитилиши керек. 

“Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук борборунун директорунун ар жылкы баяндамасы 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 17-

июнундагы №5250-V токтомунун 7-пунктун аткаруу үчүн Кыйноолордун алдын 

алуу боюнча Улуттук борбор Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине ар 

жылдык баяндама менен бирге жоруктар жөнүндө кодексинин долбооруна 

мамлекеттик органдар жана өз алдынча башкармалык органдары тарабынан 

Улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу үчүн жоопкерчиликти 

караштырган сунуштарды көрсөтөт. 

 

 



     Кыйноолорду алдын  алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору  | 19 

2. КЫЙНООЛОРДУН ЖАНА БАШКА КАТААЛ МАМИЛЕНИН 

ТҮРЛӨРҮНҮН АЛДЫН АЛУУ 

 2.1.  Эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жерлерине  

алдын алма баруулар  

  

Эркиндигинен ажыратуу жана эркиндигин чектөө жерлерине баруу 

кыйноолордун жана катаал мамиленин башка түрлөрүнүн алдын алуунун жаңы 

ыкмасынын алкагында Факультативдик протокол тарабынан түзүлүп жаткан алдын 

алма системасынын борбордук бөлүгү болуп саналат. 

Мыйзамдын 7-беренесине ылайык Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борбор эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларына алдын алма 

барууларды алдын ала кабарлоосуз кайсы күнү болбосун жана сутканын кайсы 

убагында болбосун жүзөгө ашырат. 

Улуттук борбор жүргүзгөн алдын алма баруулардын программасы Кыргыз 

Республикасынын юрисдикциясында болгон бардык эркиндиктен ажыратуу жана 

эркиндигин чектөө жерлерин камтыйт, алар Улуттук борбор тарабынан ылайыктуу 

министрликтер жана мекемелер, областтар жана Бишкек менен Ош шаарлары 

боюнча ар дайым жаңыланып турган бирдиктүү реестрге киргизилген. 

2015-жылы Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун 

кызматкерлери, анын ичинде аймактык өкүлчүлүктөр тарабынан эркиндиктен 

ажыратуу жана эркиндигин чектөө жерлерине 867 мониторингдик баруулар 

аткарылган, анын ичинде: 

 423 баруу – ИИБ убактылуу кармак жайлары; 

 66 баруу – шаардык жана кыштактык милиция бөлүмдөрү; 

 13 баруу  – кабылдап-бөлүштүрүүчү жайлар; 

 5 баруу – жашы жетпегендердин тартип бузууларынын алдын алуу 

борборлору; 

 219 баруу – ТКЖ, ТК, ЖА, ЖАМК ТК; 

 20 баруу – аскерлешкен мекемелер; 

 22 баруу – саламаттыкты сактоо министрлигинин мекемелери; 

 37 баруу – эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мекемелери; 

 28 баруу – билим берүү жана илим министрлигинин мекемелери; 

 16 баруу  – мэрияга жана ЖӨБО караштуу мекемелер; 

 10 баруу – жеке балдар мекемелери; 

 8 баруу   - УКМК, БКМК. 
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1-таблица. 

Алдын алма баруулар жүргүзүлгөн эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлери жөнүндө маалымат 
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1 

 

Чүй областы 

жана Бишкек 

ш. 

 

68 

 

16 

 

2 

 

8 

 

68 

 

35 

 

- 

 

3 

 

4 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

- 

 

225 

 

2 

 

Ош областы 

жана Ош ш. 

 

87 

 

20 

 

3 

 

5 

 

37 

 

5 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

- 

 

2 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 
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- 
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2 

 

3 

 

2 

 

184 

 

3 
Жалал-Абад 

областы 

 

49 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

1 

 

- 

 

2 

 

4 

 

8 

 

2 

 

1 

 

- 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

71 

 

4 
Баткен  

областы 

 

46 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

1 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

59 

 

5 
Ысык-Көл 

областы 

 

69 

 

6 

 

- 

 

- 

 

32 

 

- 
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- 

 

1 

 

- 

 

- 

 

3 

 

- 

 

4 

 

6 
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1 

 

- 

 

- 
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6 
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80 

 

7 
Талас 
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65 
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- 

 

- 

 

1 
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8 
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4 
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- 

 

- 

 

113 

 
Бардыгы: 

 

423 
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Координациялык кеңеш бекиткен бирдиктүү методологияны жетекчиликке 

алып Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор ар тараптуу текшерүү 

менен алдына алма барууларды өткөрөт, ал эми алардын аралыгында эркиндиктен 

ажыратуу жана чектөө жерлерине арадагы жана атайы барууларды жүргүзөт. 

Ар тараптуу текшерүүлөр менен алдын алма баруулар Кыйноолордун алдын 

алуу боюнча Улуттук борбор тарабынан жыл сайын Координациялык кеңеш 

бекиткен Баруулар программасына ылайык жүргүзүлөт. 

2015-жылдын алдын алма барууларынын программасы 2015-жылдын 27-

февралындагы Координациялык кеңештин чечими менен бекитилген жана Ички 

иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Жаза 

аткаруу мамлекеттик кызматынын, Билим берүү жана илим министрлигинин, 

Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин, жергиликтүү өз алдынча 

башкармалык органдарынын карамагындагы 33 мекемени камтыган. 

Бул баруулардын ар бири эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлеринде 

кармалган адамдардын жалпы санынын үчтөн бир бөлүгүнөн ашыгы менен жеке 

сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү, аларга мамиле кылууга тиешелүү маалыматты, анын 

ичинде медициналык карталарды, жаза-чара көрүү жөнүндө администрациянын 

буйруктарын, бул мекемеде кармалгандыгы мыйзамдуу экендигин тастыктаган 

документтерди изилдөө менен коштолду. 

2015-жылдын барууларынын жалпы программасында маанилүү орун ар 

тараптуу текшерүүнүн жыйынтыгында белгиленген сунуштардын аткарылышына 

көзөмөл жүргүзүү максатында жана Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбор менен кызматташкан адамдар бул үчүн жазаланбагандыгын кепилдөө үчүн 

арадагы барууларга берилген. 

Иш жүзүндөгү мисалдар Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор 

менен кызматташкан адамдардын кийинки абалына көзөмөл жүргүзүүнүн 

маанилүү экендигин тастыктайт, анткени алар тигил же бул эркиндигинен 

ажыратуу же чектөө жеринде кыйноолор жана башка бузуулар жөнүндө 

билдиргендиги үчүн жазаланышы мүмкүндүгүнүн тобокелдиги бар. 

Ошентип, жаран А. Чонахунов Бишкек шаарынын Свердлов районунун Ички 

иштер башкармалыгынын кызматкерлери ага карата кыйноолорду колдонгондугу 

жөнүндө арыз менен Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борборго 

кайрылды. Кайрылуудан кийин А. Чонахуновдун аялы уурдалган жана белгисиз 

жактар менен арыз берүүчүгө басым көрсөтүү максатында кармалган. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор тарабынан бул маалымат 

массалык маалымат каражаттарында жарыялангандан кийин Бишкек ш. 

прокуратурасы тарабынан мамлекеттик коргоо жүргүзүлө тургандыгы тууралуу 

токтом чыгарылган, анда КР ИИМ өз коопсуздугунун башкы башкармалыгына 

күбө А. Чонахуновдун жана анын жакын туугандарынын өмүрүн, саламаттыгын 

жана мүлкүн коргоо боюнча чараларды көрүү тапшырылган. 

Башка мисал. А. Тынышев Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун Талас областы боюнча аймактык өкүлүнө ал жасабаган кылмышты 

моюнга алдыруу максаты менен үч участкалык инспектор тарабынан 

кыйноолорго кабылгандыгы тууралуу арыз менен кайрылган. Арыз менен 
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кайрылгандыгы үчүн А. Тынышев ошол эле милиция кызматкерлери тарабынан 

кайрадан күч колдонуусуна туш болгон. Кыйноолордун алдын алуу боюнча 

Улуттук борбордун аймактык өкүлүнүн жигердүү аракетинен улам арызчыга 

басым көрсөтүү токтотулган. Азыркы учурда териштирүү жүрүп жатат. 

Алдын алма баруулардын олуттуу бөлүгүн атайы баруулар түздү, алар 

кыйноолорду жана катаал мамиленин башка түрлөрүн колдонуу жөнүндө 

тынымсыз байланыш телефону боюнча, жарандарды кабыл алуу учурундагы, укук 

коргоо уюмдары менен маалымат алмашуу процессиндеги ар бир билдирүү боюнча 

же эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлеринде өлүм далили боюнча 

жүргүзүлгөн. 

Эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлерине алдын алма баруулар, 

белгиленгендей Координациялык кеңеш тарабынан бекитилген атайы 

методологиянын негизинде жүргүзүлөт. Алдын алма баруулардын топтору өзүнө 

эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлеринде камалган адамдар үчүн, 

мекемелердин кызматкерлери жана башка кызмат адамдары үчүн анкеталарды 

(суроолорду), эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жайларынын камоо шарттарына 

байкоо жүргүзүү карталарын камтыган атайы инструментарийди колдонушат.  

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор Мыйзамдын 26-

беренесине ылайык эркиндигинен ажыратылган жана эркиндиги чектелген адамдар 

менен, ошондой эле алдын алма баруунун максатына жетишүү үчүн зарыл болгон 

маалыматты бериши мүмкүн болгон кайсы болбосун башка адам менен убактысы 

чектелбеген сүйлөшүүлөрдү жалгыз жүргүзүүгө укуктуу. 

2015-жылы өткөрүлгөн алдын алма баруулардын жүрүшүндө баруулар тобу 

эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлериндеги адамдардын ичинен 1283 

респондент менен маек жүргүзгөн, алардын ичинде: 

 ИИБ УКЖ – 1078 респондент;  

 ЖАМК – 137 респондент;  

 кабылдап-бөлүштүрүүчү жай – 12 респондент;  

 психиатриялык мекемелер – 13 респондент. 

Өзгөчө көңүл эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлеринде камалган 

жашы жетпегендерге жана балдарга бөлүнгөн, алар менен ошондой эле милдеттүү 

түрдө психологдордун тартылуусу менен маектер өткөрүлгөн, анын ичинде:  

 ИИБ УКЖ 76 жашы жетпеген 

 ЖАМК  56 жашы жетпеген 

 Билим берүү жана илим 

министрлигине, Социалдык өнүгүү 

министрлигине, Бишкек ш. мэриясына 

караштуу балдар мекемелери, жеке 

мекемелер   

32 жашы жетпеген 

 Социалдык өнүгүү министрлигине 

караштуу стационардык мекемелер 

11 жашы жетпеген 
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Жыныстык белгиси боюнча респонденттердин катышы 

 

2-диаграмма. УКЖ  

 
 

3-диаграмма. ТКЖ  

 

4-диаграмма. Кабылдап-бөлүштүрүүчү жай 

  

 

5-диаграмма. Психиатриялык мекемелер 

  

 

 

6-диаграмма. ССМ  

 

 

 

7-диаграмма. Балдар мекемелери  

  

 

 
Респонденттердин жаш курагы боюнча катнашы 
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12-диаграмма. Балдар мекемелери   

 

                                       

Респонденттердин улуту 
13-диаграмма. УКЖ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-диаграмма  ТКЖ   
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15-диаграмма. Кабылдап-бөлүштүрүүчү жай 
 

 
 

 

 

 

 

 

Респонденттердин жарандыгы 
 

16-диаграмма. УКЖ  

 

17-диаграмма. ТКЖ (ТК-14) 

 
 

 

18-диаграмма. Кабылдап-бөлүштүрүүчү жай  

 
 

Мурда соттолгон жана соттолбогон респонденттердин катышы 
         

19-диаграмма. УКЖ   

 

 
 

 

20-диаграмма. ТКЖ 

 

 
 



26  |  Жылдык баяндама 2015  

 

Респонденттердин процесстик мартабасы (статусу) 

 

Диаграмма №21. УКЖ 

 

 
 

Диаграмма №22. ТКЖ   

 

 
 

 

Коомдук резонанс жараткан кырдаалдардагы баруулар 

2015-жылдын 11-октябрынан 12-октябрына караган түнү Чүй областынын 

Төмөнкү Нооруз айылындагы КР өкмөтүнө караштуу ЖАМК №50 мекемесинен 

(ТЖК №50) 9 соттолгон адам качып кеткен. Качуу мекеменин кызматкерлерине 

кол салуу менен коштолгон, анын натыйжасында ЖАМКтын үч кызматкери 

өлтүрүлгөн, төртүнчүсү алынган жаракаттардан кийин ооруканада жан берген.  

Тогуз качкындын ичинен беши качуу учурунда кармалган. Акырында 

алардын ичинен үчөө ЖАМК мекемелеринде кармалгандан кийин каза болушкан. 

2015-жылдын 13-октябрында караган түнү Кыйноолордун алдын алуу 

боюнча Улуттук борборго уюлдук байланыш аркылуу №50 мекемеде кармалып 

отурган жарандарга жактоочуларды киргизбей, мекемеден качкан жарандар 

тууралуу маалымат алуунун максатында күч колдонулуп, зомбулукка учурады 

деген билдирүү түшкөн. Улуттук борборунун кызматкерлери №50 мекемеге 14-

октябрында барышкан, андан кийин 16-октябрында кайрадан ал мекемеге барып 

келишкен. 2015-жылдын 19-октябрында Кыйноолордун алдын алуу боюнча КР 

Улуттук борборуна №50 ТЖКсынан качуу учурунда кармалган М. Уриновдун жана 

М. Жумалиевдин туугандары аларга карата кыйноолор колдонулгандыгы жана 

медициналык жардам көрсөтүлбөгөндүгү жөнүндө арыз менен кайрылган.  

Ушул эле күнү Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор 

тарабынан Мыйзамдын 23-беренесине ылайык №21 мекемеге атайы баруу 

уюштурулган жана Уринов М. жана Жумалиев М. менен жеке сүйлөшүүлөр 

өткөрүлгөн.  

Баруу тобу өз алдынча кыймыл-аракет кыла албаган М. Жумалиевдин оор 

абалын белгиледи. Токмоктоонун издери жазып белгиленди, анын ичинде эки 

көзүнүн тегерегиндеги канталап көгөргөн жерлер, көздүн былжыр челине кандын 

куюлушу, бетиндеги көптөгөн жаралар, башында жаракат жана канталап көгөргөн 

издер. Оор дем алып жаткандыгынан улам Жумалиев М. араң сүйлөп жатты.  
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Жумалиев М. ден соолугунун абалы жөнүндөгү бардык маалымат алдын 

алма баруу тобу менен Актка жазылып көрсөтүлдү жана мекеменин 

администрациясына М. Жумалиевди токтоосуздан ооруканага жайгаштыруу 

жөнүндө сунуш менен бирге билдирилди. Сунушка ылайык Жумалиев М. ЖАМК 

борбордук ооруканасына жеткирилген, бирок эртеси күнү көз жумган.  

Баруулар тобу кармалган учурда ок тийгенден жара алган М. Уриновдун оор 

абалын белгилеген, анын колдорунда кол кишенден пайда болгон жаралар бар эле. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун сунушу боюнча Уринов М. 

ЖАМК борбордук ооруканасына жайгаштырылып, ал жерден медициналык 

жардам алган. Азыркы учурда Уринов М. №21 мекемеде кармалган, анын ден 

соолугу канааттандыраардык. 

Бул далилдер боюнча Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор 

21.10.2015-жылы КР Башкы прокурорунун атына кылдат текшерүү жүргүзүү 

өтүнүчү менен кайрылуу жөнөткөн. 08.11.2015-жылы абактардагы 

мыйзамдуулукка көзөмөл жүргүзүү боюнча прокуратурасынан алынган жоопко 

ылайык, өткөрүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча КР ИИМ УКББ жана КРӨ 

караштуу ЖАМК кызматкерлерине карата алардын аракеттеринде кылмыш 

курамынын жок болгондугу үчүн кылмыш ишин козгоодон баш тартуу чечими 

кабыл алынган. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордо №50-мекемеде (№50-

ТЖК) кармалган Батырбеков Ж., Жапаров У., Кулматов Р., Курбанбаев Б., 

Тургунова К., Бугубаев К., Кенжегуловдун туугандарынан келип түшкөн арыздар 

катталган, анда акыркылар ЖАМКка караштуу атайы милдет аткаруучу “Омега” 

отрядынын кызматкерлери тарабынан системалуу түрдө ур-токмокко жана 

психологиялык басым көрсөтүүгө алынгандыгы жазылган. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор тарабынан көз 

карандысыз экспертти, терапевт-дарыгерди тартуу менен атайы баруулар 

уюштурулган, анын жүрүшүндө токмоктоо далилдери тастыкталган. 

Бул далил боюнча Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор 

тарабынан 22.10.2016-жылы КР Башкы прокурорунун атына текшерүү жүргүзүү 

суранычы менен кайрылуу жөнөтүлгөн. Кайрылууга сүрөттөр жана көз карандысыз 

эксперттин корутундусу тиркелген. 

Абактардагы мыйзамдуулукка көзөмөл жүргүзүү боюнча прокуратурасынын 

жообуна ылайык, атайы милдет аткаруучу “Омега” отрядынын кызматкерлери 

№50-мекемеге (50-ТЖК) кызматкерлерге кол салуу жана камактагылардын качуусу 

жөнүндө билдирүү боюнча келишкен. Тартипти орнотуу учурунда айрым 

камалгандар мыйзамдуу талаптарды аткаруудан баш тарткан, буга байланыштуу 

кызматкерлер “Кылмыш-жазык системасынын мекемелери жана органдары 

жөнүндө” мыйзамынын алкагында аракеттенип, аларга күч колдонушкан. 

Акырында көрсөтүлгөн камактагы адамдар “Омега” кызматкерлерине дооматы жок 

экендигин билдирген.   

ЖАМК системасында эки күндүн ичинде камактагы үч адамдын өлүмүнүн 

жосундары боюнча 2015-жылдын 24-октябрында Координациялык кеңештин 

төрайымынан жана мүчөлөрүнөн, Кыйноолордун алдын алуу борборунун 
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директорунун кызматын аткаруучудан турган жетекчилик “ЖАМК 

кызматкерлеринин жана камактагы адамдардын өлүмүнө ким жооп берет” 

темасында пресс-конференция өткөрүштү. 

Кырдаалдын оордугун эске алып, Координациялык кеңештин шашылыш 

отурумунда тирүү калган башка камактагылар кармалган мекемелерге, аларга 

карата кыйноолордун жана катаал мамиленин алдын алуу максатында, системалуу 

барууларды уюштуруу чечими кабыл алынган.  

Кабыл алынган чечимдин алкагында көз карандысыз медициналык 

кызматкерлерди жана эксперттерди тартуу менен 24 баруу жүргүзүлгөн, анын 

ичинде №21-мекемеге (ТКЖ – 1) – 9, №47-мекемеге – 8, №50-мекемеге (ТКЖ – 50) 

– 8 баруу, бул зарыл таасир тийгизди.  
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2.2. Кыйноолор жана катаал мамиле менен күрөшүү тармагында ченемдик 

укуктук базаны жакшыртуу  

 

Улуттук алдын алма механизмдердин мандатынын негизги багыты болуп 

мыйзам долбоорлоруна же колдонуудагы мыйзамдарга эскертүүлөрдү берүү, 

аларга мүмкүн болгон өзгөртүүлөрдү сунуш кылуу саналат. Баруулардын 

жүрүшүндө аныкталган укуктук коргоодогу кенемтелерге жооп иретинде 

өзгөртүүлөрдү сунуш кылуу жөндөмдүүлүгү жана укуктук кепилдиктерди сунуш 

кылуу УАМ үчүн маанилүү инструментти көрсөтөт. 

Мыйзам бул негизги багытты кыйноолордун жана катаал мамиленин алдын 

алуу тармагындагы мыйзам долбоорлоруна же колдонуудагы мыйзамдарга 

тиешелүү сунуштарды жана эскертүүлөрдү көрсөтүү укугун берип, Кыйноолордун 

алдын алуу боюнча Улуттук борбордун функцияларында бекитет. 

Кыйноолордун жана катаал мамиленин башка түрлөрүнүн алдын алуу 

тармагында мыйзамдарды жакшыртуу боюнча функцияларын ишке ашыруунун 

алкагында Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун көңүл 

чордонунда болуп келген эл аралык стандарттарга жооп бербеген мыйзамдардын 

массиви Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 23-октябрындагы № 

469-б буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасында кыйноолорго жана 

башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же адамдын кадыр-баркын кемсинтүүчү 

мамилелердин түрлөрүнө жана жазалоолорго каршы аракеттенүү боюнча иш-

чаралардын планынын (мындан ары - Иш-чаралардын планы) жана  “Кыйноолорду 

жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин 

жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук 

борборунун директорунун ар жылкы баяндамасы жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 17-июнундагы №5250-V 

токтомунун негизинде түзүлгөн. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор Иш-чаралар планын 

талкуулоого түздөн-түз катышкан жана 2015-жылы “Мекемелер аралык топ түзүү 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын ИИМ 2015-ж. 5-февралындагы №104-р 

Буйругу менен түзүлгөн мекемелер аралык жумушчу топко катышкан. 

Жумушчу топ Иш-чаралар планына киргизилген колдонуудагы 

мыйзамдарды өзгөртүү боюнча сунуштардын бардыгы менен таанышып чыккан 

жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн жактыруусун алган сунуштардын негизинде 

“Айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү 

жөнүндө” мыйзам долбоорун иштеп чыккан. 

Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, эл аралык 

келишимдердин, эл аралык укуктун принциптеринин жана ченемдердин негизинде 

иштелип чыккан. 

Мыйзам долбоорунун негизги максаты болуп аны кабыл алуунун 

натыйжасында Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекске жана Жазык-

процесстик кодекске заманбап жана натыйжалуу ченемдер киргизилет, алар 

административдик жана кылмыш-жаза кармоолорунун өндүрүшүн так жөнгө салат, 

мыйзамсыз кармоолорду жана камактагы тартип бузуучулардын негизсиз 
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бошотууларын токтотот, анын натыйжасында бардык кармалган адамдар аларды 

кармоонун мыйзамдуулугун текшерүү үчүн сотко жеткирилет. 

Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзамдарга, ошондой “Изин суутпай издөө иши 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына бир учурда толуктоолорду жана 

өзгөртүүлөрдү киргизүү укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн 

сурамжылоолорду, сурактарды, дарыгердик текшерүүлөрдү жана 

күбөлөндүрүүлөрдү жүргүзүү, жарандарды кармоо өндүрүшүнүн учурунда сүрөткө 

тартууну, үнүн жана видеого жазып алууну колдонууну жөнгө салууга 

мүмкүнчүлүк берет, бул кыйноо жана уруксат берилбеген жолдор жана ыкмалар 

менен моюнга алган көрсөтмөлөрдү берүү учурларын азайтууга жардам берет. 

Мыйзам долбоорунун милдети кыйноо далилдери республиканын укук 

коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнөн алып салынгандыгында, ал эми 

прокуратура органдары жана соттор жарандарды кармоонун жана УКЖ-ТКЖга 

камоонун ар бир учурунда, 12, 24 жана 48 саат мезгилдүүлүгү менен, кезектешип 

жүргүзүлгөн кармоолордун негиздүүлүгүн жана мыйзамдуулугун текшерип, 

мыйзамсыз кармоолорду, ошондой эле шектүүлөрдөн жана айыптуулардан моюнга 

алган көрсөтмөлөрдү алуу үчүн алгачкы текшерүүнүн уруксат кылынбаган 

ыкмаларынын өз убагында аныктап, токтотуусунда турат. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бул мыйзамды кабыл алган 

учурда, Кыргыз Республикасынын административдик жоопкерчилик жөнүндө 

кодексинин алкагында:  

 “түшүндүрмө” түшүнүгү регламенттелет, азыркы кезде ал укук коргоо 

органдарынын өкүлдөрү тарабынан административдик тартип бузуу жөнүндө 

протоколго же токтомго негиз берүү зарыл болгондо колдонулат, бул 

колдонуудагы мыйзамдын негизги кемчилиги болуп саналат; 

 тартип бузуучуну кармоонун ар бир учурунда администрациялык кармоо 

жөнүндө протокол түзүлөт, азыркы кезде мындай протокол эч ким тарабынан 

түзүлбөйт жана иштин материалдарына тиркелбейт, себеби колдонуудагы 

мыйзам менен регламентелген эмес; 

 бардык кармалгандарга, колдонуудагы мыйзамдар жазылбаган бир жолку беш 

мүнөттүк көзөмөлгө алынган телефондук чалуу түрүндөгү өзүнүн 

жакындарына администрациялык кармоо жөнүндө өз алдынча билдирүү 

мүмкүнчүлүгү берилет. 

 бардык кармалгандарга коргоочуну өз алдынча тандоо, Кыргыз 

Республикасынын юстиция министрлигинин мамлекеттик тизмесинде турган 

жактоочунун (адвокаттын) квалификациялуу укуктук жардамын колдонуу, 

мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамга ылайык 

мамлекеттин эсебинен юридикалык жардам алуу жана жактоочу менен жалгыз 

жана купуя сүйлөшү, өз убагында дарыгердин жардамын алуу, 

кармалгандардын денесинде токтоосуз тартипте дене жаракатын белгилеп 

жазууга жана алардын пайда болушунун себептерин аныктоого мүмкүндүк 

берген медициналык текшерүүгө жана күбөлөндүрүүгө кирүү  мүмкүнчүлүгү 

берилет. Бул ченемдердин актуалдуулугу алар тигил же бул деңгээлде иш 

жүзүндө бузулуп жатканы менен шартталат. Кыйноолордун алдына алуу 
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боюнча Улуттук борбордун алдын алма барууларынан көрүнүп тургандай, 

жактоочулар (адвокаттар) процесстик аракеттердин (сурак, тыюу салуучу 

чараны тандоо) учурунда ар дайым катышпайт, коргоочу катары тергөөчү 

жалдаган адвокат тартылган учурда, анын аракеттери кардарды 

канааттандырбайт. 

Диаграмма №23. Жактоочу (адвокат) ким тарабынан чакырылган 

 

Диаграмма №24. Жактоочунун (адвокаттын) ишине канааттануу   

 

 административдик кармоолордун жана административдик тартип бузуу 

жөнүндө иштин материалдарын сотко көрсөтүүнүн мөөнөтү олуттуу кыскартылат, 

бул кыйноолордун, моюнга алган көрсөтмөлөрдү алуунун уруксат берилбеген 

ыкмаларын колдонуу далилдерин алып таштоого, ошондой эле былыктык жок 

жана тез тартипте караштыруу жана мыйзамды колдонуу үчүн сотко 

материалдарды көрсөтүү мүмкүндүк берет; 

 тартип бузуучуларды кармоонун ар бир далили жөнүндө өз убагында 

даректерине администрациялык кармоолордун протоколдорунун көчүрмөсүн 

көрсөтүү жолу аркылуу прокуратура органдары жана сот кабарландырылат, бул 

азыркы учурда колдонуудагы мыйзамдарда ылайыктуу ченемдин жок 

болгондугунан тажрыйбаланбайт. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бул мыйзам долбоорун 

жактырган учурда, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 

алкагында медициналык кызматкердин кесиптик ишмердүүлүгүнө тоскоолдук 

кылган адамдар кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылат. 



32  |  Жылдык баяндама 2015  

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бул мыйзамды кабыл алган 

учурда, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси: 

 бүгүнкү күнү колдонуудагы мыйзамдардын негизги кемчиликтеринин 

бири болуп саналган, сотко чейинки өндүрүштүн же сот өндүрүшүнүн баскычына 

жараша тергөөчүлөрдүн, прокурорлордун жана судьялардын чечимдери боюнча 

шектүүлөрдү, айыптууларды, сот жообуна тартылгандарды, соттолгондорду 

кармоо жараянын тартипке салган “иш жүзүндө жана кылмыш-жаза кармоосу” 

сыяктуу зарыл түшүнүктөр жана процесстик ченемдер менен толукталат; 

 шектүүлөрдүн, айыптуулардын, сот жообуна тартылгандардын, 

соттолгондордун коргоочудан баш тартуу жолу менен таламдарын коргоодон 

ажыратуу мүмкүнчүлүгү алынып ташталган, анткени дал ушул коргоочу жок 

болгон учурларда кыйноолорду колдонуу, чындыгында адам жасабаган кылмышта 

кылган күнөөсүн мойнуна алуу учурлары мүмкүн болот; 

 кыйноолорду колдонуу мүмкүнчүлүгү алып ташталган, анткени 

кармалган, шектүү жана айыптуу адамдарды суракка алуу УКЖ-ТКЖ 

имараттарында жайгашкан тергөө кабинеттеринде, үн жана видео жазууларды 

колдонууну камсыз кылган техникалык кызматкердин катышуусунда өткөрүлүшү 

керек. Мындай тажрыйба мисалы, адамга кандай медициналык жардам 

көрсөтүлгөндүгүн, күбөлөндүрүү кантип өткөндүгүн ж.б. жарыялоо жолу менен 

жакшы натыйжа берет. Анткени көп учурда медициналык текшерүү Кыргыз 

Республикасынын ЖПК бардык ченемдерин бузуу менен жүргүзүлөт. Мисалы, 

шектүү адамды дарыгерлер таптакыр карабай коюшу мүмкүн, ал эми тергөөчү жөн 

гана дарыгерден денесинде жаракаттар жок экендиги жөнүндө даяр маалымкатты 

алып алат. Ошону менен сотто адам ага карата зомбулук колдонулганы жөнүндө 

билдиргенде, узак мезгилдин өтүшүнөн улам денедеги далилдер жок болгондуктан, 

ал эми документтерде бул жазылбагандыктан, аны далилдеп бериш оор. Тилекке 

каршы, Кыргыз Республикасынын ЖПК долбоорунда бул ченем киргизилбей 

калды, бул бардык УКЖларды фото же видео аппаратура менен камсыз кылууга 

чоң каржылык чыгымдар менен шартталышы мүмкүн. Бирок,  жогоруда 

көрсөтүлгөн сүрөткө тартууну, үн жана видео жаздырууну колдонуу менен 

процесстик аракеттерди жүргүзүү кыйноолор колдонулгандыгын далилдөөдөгү 

кемчиликти алып таштайт жана УКЖда зомбулуктун алдын алуу факторлорунун 

бири боло турганын белгилеп кетүү керек; 

 Кыргыз Республикасынын КПК бир катар беренелерине Конституциянын 

талаптарына ылайык келтирүү максатында өзгөртүүлөр киргизилди, атап айтканда, 

кармалганды сотко жеткирүү үчүн прокурордун “макул болгон” уруксатын алууда 

турган жараянды тажрыйбадан алып таштоо үчүн, тергөөчүнүн жана прокурордун 

чечими боюнча, б. а. аларды сотко жеткирбестен жана сот жүргүзүлгөн кармоонун 

мыйзамдуулугун текшербестен, кармалгандарды бошотуу тажрыйбасын токтотуу 

үчүн; 

 сотко документтердин толук пакетин көрсөтүү, ал камакка алуу түрүндөгү 

бөгөт коюу чарасын тандоо суроосун кыйла тең салмактуу кароого мүмкүндүк 

берет жана зарыл учурларда бөгөт коюу чарасын өз-өзүнчө тандоо, б.а. алгач 15 

суткага чейин, анан бир айга чейин же эки айга чейин; 
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 кармалган жана камакка алынган адамдарга өзүнүн даттанууларын аларды 

караштыруу жана ылайыктуу чара көрүү максатында прокуратура кызматкерлери 

тарабынан комиссиялык тартипте күн сайын ачыла турган жабык үкөктөргө салуу 

мүмкүнчүлүгү берилет; 

 коррупция, кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык 

абалынан аша чабуу жана кыйноолор далилдери боюнча тергөөгө караштуулугу 

тартипке салынган, анткени азыркы мезгилде көрсөтүлгөн категориядагы иштер 

прокуратура органдары тарабынан белгисиз себептер боюнча кийинки териштирүү 

үчүн укук коргоо органдарынын тергөө бөлүмдөрүнө жөнөтүлөт, алар ансыз деле 

өзүнүн тергөөгө караштуулук иштери менен ашыра жүктөлгөн жана 

республиканын жарандарынан түшкөн өтө көп сандагы арыздарды чечүү менен 

алек;       

 434-беренеге (Өткөрүп берүүдөн баш тартуу) жазык жоопкерчилигине 

тартылууга же айыптоо өкүмүн аткарууга тийиш болгон жакты өткөрүп берүүдөн 

баш тартууга тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилген, анткени ал өткөрүп берүү 

жөнүндө тапшырма келип түшкөн мамлекетте кыйноолорго дуушар болуу 

коркунучуна кабылышы мүмкүн, бул өзгөртүүлөр Кыйноолорго каршы БУУ 

конвенциясынын Катышкан мамлекеттин бири дагы кайсы болбосун адамды, 

эгерде ага ал жерде кыйноо колдонуу коркунучу бар дегенге олуттуу негиздер 

болсо, айдап жибербеши же өткөрүп бербеши керектиги жөнүндө айтылган 3-

беренесине ылайык келет. 

Кыргыз Республикасынын ЖПК долбоорунда бул ченем жок, бирок, эгерде 

өткөрүп берилип жаткан адам жасаган кылмышы үчүн бөгөт чарасы өлүм жазасы 

түрүндөгү жазаны караштырган жазык жоопкерчилигине тартылса, өткөрүп 

берүүгө жол берилбей тургандыгы жөнүндө ченем бар. 

Эки учурда тең адам кыйноолорго кабылышы же өлтүрүлүшү мүмкүн 

болгон чет мамлекетке аны өткөрүп берүүдөн баш тартуу натыйжасында башка 

мамлекеттин аймагында адамдын өлүмүн алып ташташы мүмкүн; 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бул мыйзамды кабыл алган 

учурда, "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган 

адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын мыйзамынын алкагында: 

 камакта кармалган шектүү, айыпталуучу, сот жообуна тартылган жана 

соттолгон адамдарга өзүнүн даттанууларын жабык үкөктөргө жайгаштыруу, 

ошондой эле көз карандысыз медициналык жардамга, текшерүүлөргө жана 

күбөлөндүрүүлөргө жеткиликтүүлүк алуу мүмкүнчүлүгү берилет. Ошондой эле 

укук коргоочу уюмдарга жазылган каттар цензурага алынбашы керек, ал эми 

шектүүлөрдүн, айыптуулардын ж.б. арыздарын тезинен компетенттүү органдарга 

жеткирүү зарыл. Мындай ыкчамдуулук калктын мындай уюмдарга ишениминин 

шарты. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Токтомунда окшош сунуш 

бар, тактап айтканда, шектүүлөр жана айыптуулар өзүнүн коргоочуларына 

жөнөткөн корреспонденцияга карата цензурага тыюу салуунун бекитүү. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кыйноолордун алдын алуу 
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тармагындагы иши КР Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 17-июнундагы №5250-V 

токтомун аткаруунун алкагында жүргүзүлгөн, ал өзүнө төмөнкү сунуштарды 

камтыйт: 

 Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө жаңы кодексинин 

долбооруна Улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу үчүн 

жоопкерчиликти караштырган ченемди киргизүү; 

 “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна кыйноолордон коргоого карата 

жарандардын укуктарын ишке ашырууга байланыштуу мыйзам долбоорлорун 

экспертиза өткөрүү үчүн Улуттук борборго жөнөтүүнү караштырган өзгөртүүлөрдү 

жана толуктоолорду киргизүү. 

Бул бөлүмдүн ишинин жыйынтыктары ушул баяндаманын ылайыктуу 

бөлүмдөрүндө кеңири көрсөтүлгөн. 
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3. КЫЙНООЛОРДУ ЖАНА БАШКА КАТААЛ МАМИЛЕНИН 

ТҮРЛӨРҮНҮН КОЛДОНУУ ТАЖРЫЙБАСЫ  

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун кызматкерлери ИИМ 

караштуу жабык мекемелерге 505 барууну жана ЖАМК караштуу эркиндигинен 

ажыратуу жерлерине 219 барууну өткөрдү. 

ТКЖ, ТМ, ТК, ЖАМК кармалган респонденттердин жалпы санынан 27,6% 

кыйноолорго жана катаал мамилеге кабылганын билдирген, анын ичинен 58,3% 

ТКЖнын сыртына чыгарылган убакта, ал эми 41,7% УКЖда кармалган мезгилде. 

УКЖ, ШИБ, ИИБ КБЖларга баруулардын жүрүшүндө респонденттердин 

жалпы санынан 9,7 % аларга кыйноолор жана катаал мамиле колдонулгандыгын 

билдирген. 

Диаграмма№ 25. Кыйноолор жөнүндө билдирген респонденттердин саны 

 

Сурамжылангандардын түшүндүрмөлөрү көрсөткөндөй көпчүлүк учурда 

кыйноолор иш жүзүндө кармалган учурдан баштап шектүүнү УКЖга камаганга 

чейинки мезгилде (56,2%) колдонулат. 15,2% учурунда кыйноолор адам УКЖда 

камалган мезгилде жүргүзүлгөн. 

Диаграмма № 26.  Кыйноолор колдонулган мезгил 

 

Кыйноолор жөнүндө билдирген респонденттердин ичинен 84,8%, кыйноолор 

моюнга алган көрсөтмөлөрдү берүүгө мажбурлоо максатында колдонулгандыгын 

белгиледи. Салыштыруу үчүн 2012, 2013 жана 2014-жылдары бул көрсөткүч 89,5%, 

90,4% жана 84,6% түзгөн
2
. 

                                                           
2 Кыйноолордун алдын алуу боюнчаКР Улуттук борборунун 2014-жыл боюнча ар жылдык 

баяндамасы, Бишкек 2015, 22-бет. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын 

убактылуу кармак жайларында кыйноолордун алдын алуу: мониторинг, аракеттенүү, 

реабилитация. – Б.; 2011-106 с., 71-бет.; Кыргыз Республикасынын жабык мекемелеринде 
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Диаграмма № 27. Кыйноолорду колдонуунун максаты 

 

Моюнга алган көрсөтмөлөр алынганга чейин кармалган адамдар камактын 

расмий эмес жерлеринде кармалат, ал жерде алар кыйноолорго жана катаал 

мамилеге кабылат. Кармалгандыгы жөнүндө протокол кылмыш кылгандыгын 

моюнга алгандан кийин катталат, андан кийин кармалган адам УКЖга камалат. 

Мындай учурларда кармалгандыгы жөнүндө протоколдо иш жүзүндө кармалган 

убакыт көрсөтүлбөйт. 

Диаграмма № 28. Кармалган учурдан баштап УКЖга жеткирилген убакыт   

 

Диаграмма көрсөткөндөй, УКЖда камалган респонденттердин үчтөн азы 

(31,7%) ал жерге КР ЖПК 94-беренесинин талаптарына ылайык, иш жүзүндө 

кармалган учурдан үч сааттан ашпаган убакытта  алгачкы тергөө органына 

жеткирилет.  

УКЖга жеткирилгенге  чейин кармалган адамдарды милиция 

кызматкерлеринин кызматтык бөлмөлөрүндө кармаган (тергөөчүлөрдүн жана 

ыкчам кызматкерлердин кабинеттеринде, нөөмөт бөлүмүндө), ошондой эле 

кармалгандарды милиция кызматкерлеринин жеке машинелеринде бир нече саат 

бою ташып жүрө бериши мүмкүн. 

 

                                                                                                                                                                                           
кыйноолордон эркин болуу укугун сактоо: мониторинг, аракеттенүү, реабилитация, Бишкек 2012, 

53-бет. 

84,8% 

37,1% 

12,4% 

2,9% басмырлоо 

жазалоо 

белгилүү аракеттерди  

аткарууга мажбурлоо 
 

моюнга алган көрсөтмөлөрдү 

берүүгө мажбурлоо 
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Диаграмма№29. УКЖга жеткиргенге чейин кармаган жер  

 
 

                

2015-жыл боюнча баруулардын талдоосу, негизинен кыйноолор ИИБ ыкчам 

кызматкерлери тарабынан колдонула турганын көрсөтөт. 85,7% учурларда ыкчам 

кызматкерлер 2015-жылы кыйноолорду колдонгон адамдар катары 2014-

жылдагыга караганда 1,1% көбүрөөк белгиленген
3
.   

Диаграмма №31. Кыйноолорду ким колдонот  

 

 

 Кыйноолорду колдонуунун эң эле кеңири таралган ыкмасы болуп азыркыга 

чейин колдору жана буттары менен сокку берүүлөрдүн натыйжасында денесин 

азапка салуу саналат. Респонденттер аларга оозеки басым көрсөтүүнү колдонуу 

жана сөз менен кемсинтүү аркылуу психологиялык зыян келтирүүлөрдү 

белгилеген. Аны менен бирге 2015-жылы полиэтилен баштыгы менен 

тумчуктурууну көбүрөөк колдонушкан. Бул ыкманы колдонуу, асфиксия өпкөдө 

жана көздөрдө таасир издерин бир нече саатка гана калтыра тургандыгына 

байланыштуу, кыйноочулар арасында популярдуу. Буга байланыштуу, адатта 

кыйноолорду колдонгон кызмат адамдары ар кандай шылтоолор менен 

медициналык экспертизаны жана медициналык күбөлөндүрүүнү өткөрүүнү 

кечиктирүүгө көмөктөшөт. 
                                                           
3
 Кыйноолордун алдын алуу боюнча КР Улуттук борборунун 2014-жыл боюнча ар жылдык 

баяндамасы, Бишкек 2015, 26-бет. 
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Диаграмма№32 Кармалгандарга карата колдонулган кыйноолордун ыкмалары  

 

Мисал: Жаран К.Д. Бишкек ш. Биринчи май РИИБ кызматкерлери 

тарабынан кылмыш кылганын мойнуна алдыруу максатында кыйноолорго дуушар 

болгон. Башына целлофан баштык кийгизишкен жана шприц менен уксустун 

кошулмасын баштыктын ичине куюшкан. Андан кийин, жабыр тартуучу уксустун 

буусун дем алышы үчүн баштыкты тыгыз жабышкан. 
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4. ЭРКИНДИГИНЕН АЖЫРАТУУ ЖАНА ЧЕКТӨӨ ЖЕРЛЕРИНДЕГИ 

ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРГЕ КАРАТА КЫЙНООЛОРДОН ЭРКИН 

БОЛУУ УКУГУНУН САКТАЛЫШЫ  

Акыркы кезде Кыргыз Республикасынын бийлик органдарынын жана 

коомчулуктун көңүлү балдарга жана жашы жетпегендерге карата зомбулук 

көйгөйүнө өзгөчө бурулган. Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун 

мандатына кирген эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлеринде кармалган 

балдардын жана жашы жетпегендердин укуктарын сактоо суроосу 2015-жылдагы 

ишмердүүлүктүн алкагында артыкчылыктуу багыттардын бири болду.  

2015-жылы Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор өткөргөн ар 

бир баруунун алкагында өзгөчө көңүл эркиндиктен ажыратуу жана чектөө 

жерлеринде кармалган балдарга жана жашы жетпегендерге бөлүнгөн. Бул алдын 

алма баруулардын жүрүшүндө 132 жашы жетпеген сурамжыланган.   

Аны менен бирге Кыйноолорго каршы коалиция менен өнөктөштүктө 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор тарабынан жашы 

жетпегендерге басым жасоо менен 42 атайы баруу жүргүзүлгөн, бул баруулардын 

жүрүшүндө 54 жашы жетпегендердин иштери кеңири каралган, анын негизинде 

кырдаалдын талдоосу даярдалган. 

Кийинки маалымат ушул 54 балага карата көрсөтүлгөн
4
.  

Жашы жетпегендерге карата кыйноолор 

Алдын алма баруулардын алкагында сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жашы 

жетпегендердин 70, 37% (38) аларга карата кыйноолор жана катаал мамиле 

колдонулгандыгы жөнүндө билдирген. 

Диаграмма №33. Жашы жетпегендердин кыйноолор жөнүндө билдирүүлөрү 

 

 

Кыйноолор жөнүндө билдиргендердин ичинен 38 (100%) бала кыйноолор 

моюнга алган көрсөтмөлөрдү алуу максатында колдонулганын белгилеген. 6 (15, 

38%) балага кыйноолор жазалоо максатында колдонулган жана 3 (7,6%) баланы 

кандайдыр-бир аракеттерди аткарууга мажбур кылышкан.  

                                                           
4 Мониторинг жүргүзүү учурунда 54 жашы жетпеген Ош ш. ШИИБ УКЖсында, Бишкек ш. ШИИБ 

УКЖсында, ТКЖ №1, ТКЖ №3, ТКЖ №5, №14 мекемеге караштуу ТКЖда, ЖАМК №14 

мекемесинин карантининде, №14 тарбиялык колонияда кармалган. 
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Диаграмма №34. Кыйноолорду колдонуу максаты 
5
 

 

 

74,36% (29) учурда кыйноолорду РИИБ кызматкерлери колдонгон, 23,8% (9) 

бала укуксуз аракеттер мекеменин кызматкерлери тарабынан колдонулганын 

билдирген жана 2,5% (1) бала кыйноолорду тергөөчү колдонгондугун айткан. 

Диаграмма №35. Кыйноолорду колдонгон кызмат адамдары 

 

Балдарга карата колдонулган кыйноолордун эң эле кеңири тараган ыкмасы 

болуп токмоктоо саналат. Сурамжыланган балдардын 80,9% ур-токмокко 

алынганы жөнүндө билдиришкен. 

Мисал: 17 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №14 мекемеси 

 «РИИБден прокуратурага тергөөчү эки ыкчам кызматкер менен өз машинесинде алып 

барды. Ал жерден алар мени сабашты жана коркутушту. Прокуратурадан кийин 

дагы 7 адам сабады”. 

Мисал: 16 жаштагы бала. Бишкек ш. ИИББ УКЖсы 

«РИИБде Али менин колдорумду башымдын артында кармап турду, ал эми экинчиси 

жыныстык мүчөмө тээп жатты. Анан алар мага дагы бир нече ишти илип койгусу 

келди. Арткы жактан бетке чабышты, арт жактан өтө ооруйт экен. Кулагыман 

чоюп, кордошту жана мазакташты. Мен мындай оорутуп сыздаганга чыдай албадым 

жана мойнума дагы 3 ишти алдым.  

Мисал. 18 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №25 мекеме (ТКЖ) 

 «Тергөөчүнүн кабинетинде алгачкы суракта жана андан кийин. Колдору менен ичке 

урушту. Зордуктайбыз деп коркутушту”. 

                                                           
5 Төмөнкүдө келтирилген маалымат 100% көрсөткүчкө тең келбейт, анткени жашы жетпеген 

адамга карата кыйноолорду колдонуу бир нече максатта жүргүзүлгөн же бир эле адамга карата 

кыйноолордун ар кандай түрлөрү колдонулган. 

жазалоо 

көрсөтмө берүүгө мажбурлоо 

белгилүү аракеттерге мажбурлоо 

15,38% 

100,00% 

7,69% 
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Мисал. 15 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №14 мекеме 

 «УКЖда түн ичинде ал менин колумду сындырды да, мойнума алдырды. Андан 

кийинчерээк мени 10 милиционер таяктар, швабра, колдору, буттары менен башка, 

көкүрөккө ургулап сабашты. Уктаган жерибиз нымдуу болчу. ТКЖда кызматкерлер 

“карусельге” отургузабыз деп коркутушчу. 

38% (12) учурда балдарга карата психологиялык таасир көрсөтүү ыкмалары 

колдонулган, анын ичинде өлтүрүү, үй-бүлөсүнө же досторуна  зыян келтирүү, 

кыйноолорду улантуу коркунучтары. 

Мисал: 17 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №14 мекемеси  

«Мени биринчи жолу суракка алып келгенде, кабинетке экинчи ыкчам тергөөчү кирди 

да: “балким муну атып салабыз?”- деди, тапанчасын алып чыгып, аны мага көрсөттү. 

Мен абдан коркуп кеттим да, моюнга алган көрсөтмөлөргө колумду койдум. Мындан 

кийин мени башка жерге алып барышты”. 

Мисал. 16 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №14 мекемеси 

 «Башында эч кандай кыйноолорду колдонгон эмес, ал эми анан мени коркута 

башташты, колума кишен кийгизишти. УКЖда болгондо, ал жердеги кызматкерлер 

ичип алып, мени сөгүп, коркутуп, кемсинтип жатышты». 

Мисал: 17 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №14 мекемеси  

 «7-8 саат сурак жүргүзүштү, коркутушту, суу куюлган бөтөлкөнү колдонушту». 

   

35,71% (14) респондент аларга карата башына пакет, противогаз кийгизүү, 

башын сууга матыруу сыяктуу тумчуктуруу түрүндөгү кыйноолор колдонулганын 

билдирген. 

Мисал: 15 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №25 мекемеси (ТКЖ) 

«Башыма пакет кийгизишти. Электрошокер колдонушту. Кышында эшикке алып 

чыгып, муздак суу чачышты. Башымды сууга матырышты. Таяктар, тряпкалар менен 

токмоктошту. Мага тиешеси жок болгон 4 эпизодду мойнума алдырышты». 

Мисал: 14 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №25 мекемеси (ТКЖ) 

«Пакет кийгизишти, тумчуктурушту. Кол кишен салып, сабашты. Алар 3-4 адам эле. 

Бири Нургазы деген ыкчам кызматкер, калгандарын таанып, көрсөтө алам». 

 

Электрошокер сурамжыланган респонденттердин 11,9% (5) колдонулган, 

кемсинтүүлөр, оозеки кордоолор, кордоочу аракеттер ошондой эле 11,9% (5) 

учурда колдонулган. 

9 (4) учурда сенсордук депривациялар колдонулган.  

Сенсордук депривация – бир же бир нече органды тышкы таасир сезиминен 

толугу менен ажыратуу, депривациянын көздү таңуу же кулакка тыгын салуу 

сыяктуу эң жөнөкөй ыкмалары көрүүгө же угууга таасир көрсөтүүнү азайтат 

же алып таштайт. Депривациянын татаал ыкмалары жыт, даам билүү, 
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сезгичтик, температуралык рецепторлору жана вестибулярдык аппаратты 

“өчүрүп коюуга” жөндөмдүү
6
.  

4,76% (2) учурда балдар экстремалдык температураларга кабылган, мисалы, 

ызгаардуу суукта муздак суу чачуу. 

2,38% (1) учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлери жашы 

жетпегендин тырмагынын астына ийне сайган жана 2,38% (1) учурда пресс-камера 

колдонулган.  

«Пресс-камера» - абактык камера, анда администрация кызматташкан 

кармалган адамдардын жардамы менен көңүлүнө жакпаган кармалуучу үчүн 

чыдагыс шарттарды түзөт
7
. 

Мисал: 18 жаштагы бала. КРӨ ЖАКМ №14 мекеме 

 «Мени зордуктоого шектүү деп кармашты, милициянын 4 кызматкери кармоого 

катышты. Кармап жатканда алар өздөрүн тааныштырган эмес, документтерин 

көрсөткөн эмес. Мени РИИБге алып келишти. Ал жерден колдору менен башка, далыга, 

бөйрөккө урушту, тырмагымдын астына ийне сайышты. Мени болжол менен 20:00 

кармашты, ал эми токмоктоолор мени УКЖга жеткиргенче, түңкү үчкө чейин 

уланды». 

Диаграмма №36. Кыйноолорду колдонуунун ыкмалары 

 

Сот акыйкатын аткарууда жашы жетпегендерди кыйноолордон жана 

катаал мамиледен коргоонун натыйжалуу эместиги 

Белгиленгендей эле, жашы жетпегендерге карата кыйноолордун негизги 

максаттарынын бири болуп, чоңдордун окуяларындай эле – алардан кылмыш 

жасагандыгын моюнга алган көрсөтмөлөрдү алуу. Бул максаттагы кыйноолор 

тажрыйбасынын кеңири таралгандыгы сот акыйкатын аткарууда жашы 

                                                           
6 https://ru.wikipedia.org 
7 https://ru.wiktionary.org 
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жетпегендерге карата бар болгон процессуалдык кепилдиктер кыйноолордун зарыл 

деңгээлде алдын алуусун камсыз кылбай турганын көрсөтөт. 

Жашы жетпегенге кармоонун себептери жана анын камакта болгон 

учурда укуктары жөнүндө маалымдоо.  

КР ЖПК 95-беренеси 18 жаштан кичүү адамдарга, чоң адамдардай эле, 

протоколду каттоо учурунда гана, протокол кармалганды иш жүзүндө 

жеткиргенден 3 сааттан кем эмес убакта, б.а. кармалган адамдын эркиндиги 

чектелген учурдан эмес, маалымдоону кепилдейт. 

79,63% (43) учурда жашы жетпегендер кармалгандыгынын себептери жана 

кармалган адамдын укуктары жөнүндө маалымат алган эмес. 

Диаграмма №37. Кармоонун себептери, кармалган адамдын укуктары жөнүндө маалымдоо 

 

Жашы жетпегендин кармалгандыгы жөнүндө анын ата-энесине жана 

камкорчуларына токтоосуздан билдирүү. Эгерде мындай билдирүү дароо 

мүмкүн эмес болсо, анда аны болушунча тез арада жасоо керек. 

КР ЖПК 393-беренесинин 4-бөлүмүнө ылайык кармоо, камакка алуу 

жөнүндө токтоосуздан, бирок иш жүзүндө кармалган учурдан үч сааттан узак эмес 

убакта жашы жетпегендин ата-энеси же башка мыйзамдуу өкүлдөрү, анын ичинде 

балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкерлери 

кабарланышы керек. 

КР ЖПК талаптары 20,3% (11) учурда гана аткарылган. 25,9% (14) учурда 

ата-энелерге алардын жашы жетпеген баласынын кармалгандыгы жөнүндө ошол 

эле күнү билдиришкен, бирок 3 сааттан кийинчерээк 1,8% (1) учурда Ата-энелерге 

билдирүү кармалган күндүн эртеси айтылган, ал эми 16,6% (9) учурда ата-энелерге 

таптакыр айткан эмес.    

Сүрөт  №38. Жашы жетпегендин кармалганды жөнүндө кабарлоо 
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Жактоочуга (адвокатка) жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу. 

Иш жүзүндө кармалган жашы жетпегендерге жактоочуга жеткиликтүүлүк 

дароо көрсөтүлбөйт, ал эми көрсөтүлгөн акысыз, башкача айтканда, “дежур” 

жактоочулардын жардамы төмөн.  

12,9 % (7) учурда гана жактоочу кармалган күнү берилген. 16,6% (9) 

респондентке жактоочу эртеси күнү берилген. 44,4% (24) сурамжыланган жашы 

жетпеген жактоочу бир нече күндөн кийин же андан да кийин берилгендиги 

жөнүндө билдиришкен. 

 Диаграмма №39. Адвокаттык жардамдын көрсөтүлүшү 

 
Сурамжыланган респонденттердин 35,1 (19) “дежур” жактоочунун иши 

менен канааттанбагандыгын билдирди, ошол эле учурда 7,4 % (4) сурамжыланган 

өспүрүм алар үчүн туугандары жалдаган жактоочунун ишине канааттанган эмес. 

Диаграмма № 40. Жактоочулук (адвокаттык) жардамга канааттануу  

 

Тергөөдө жана соттук териштирүүдө жактоочудан (адвокаттан) 

тышкары мыйзамдуу өкүлдүн, ата-эненин, педагогдун, психологдун, коомдук 

коргоочунун катышуусу камсыз кылынат. 

Бул талап КР ЖПК 43-беренесинде (мыйзамдуу өкүлдөрүнүн катышуусу), 

КР ЖПК 391-беренесинде (балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын 

кызматкеринин милдеттүү түрдө катышуусу), КР ЖПК 396-беренеси (суракка 

педагогдун жана психологдун катышуусу), КР ЖПК 397-беренеси (мыйзамдуу 

өкүлүнүн жана балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын 

кызматкеринин тергөөгө жана соттук териштирүүгө катышуусу) бекитилген.  

Иш жүзүндө ата-энелер же мыйзамдуу өкүлдөр суракка 35,1 (19) учурда гана 

катышат. Мында төмөнкүдө келтирилген мисал көрсөткөндөй, жашы жетпегендин 

ата-энеси дагы укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан 

психологиялык басым көрсөтүүдөн жабыр тартышы мүмкүн. 
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Мисал: 17 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №14 мекемеси 

«Тергөөчү мени коркутту, апама кыйкырып жатты: “эгерде тынч отурбаса, сиздин 

уулуңуз кесилет”, бул суракта психолог, жактоочу жана апам катышкан».  

Жактоочулар, ата-энелердей эле сурактарга 35,1% (19) учурда катышкан. 

РИИБ кызматкерлери 62,9% (34) жашы жетпегендердин сурагына катышкан. 

Педагогдор жана камкордук органдарынын кызматкерлери 5,5% сурамжыланган 

жактын сурагына катышкан. 

Диаграмма №41. Сурактарга катышуу 

 

КР ЖПК 34-1-беренесине ылайык ҮБКБ өкүлүнүн ыйгарым укуктарына 

шектүү (айыптуу) жашы жетпегендин пайдасына материал топтоо, 

реабилитациялык иш-чаралар планын түзүү, иштин материалдары менен 

таанышуу, даттанууларды берүү жана аларды караштырууга катышуу кирет. 

Ошентип, ҮБКБ өкүлү жок болгондо жашы жетпеген анын укуктарын 

коргоо боюнча иш-чаралардын жана ага карата укук коргоо органдары жана сот 

тарабынан жаш курагынын жана психикасынын өзгөчөлүктөрүнөн улам сот 

акыйкатын аткаруунун өзгөчө субъекти катары мамиле кылуу кепилдигинин 

олуттуу бөлүгүнөн ажырайт.  

Соттун жашы жетпегендерге карата иштерди токтоосуздан 

караштыруусу. 

Алдын алма баруулардын жүрүшүндө балдардын көпчүлүгү бөгөт коюу 

чарасы жөнүндө суроого жооп берүүдөн кыйналышты, ошентип, 53,7% (29) жашы 

жетпеген коюлган суроого жооп берген эмес. 12,9% (7) жашы жетпегендин иши 4 

күндүк жана андан ашык мөөнөттө каралган, ушул эле сандагы сурамжыланган 

балдардын иштери 2 сутканын ичинде каралаган. Дагы 9% (5) иши 3 сутканын 

ичинде каралган жана 1 сутканын ичинде 11,1% (6) сурамжыланган баланын иши 

каралган. Сот тарабынан ишин токтоосуздан караштыруу жооп берген бир дагы 

балада болгон эмес. 
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Диаграмма№42.  Кайсы мезгилден кийин бөгөт коюу чарасы жөнүндө чечим 

кабыл алынган 

 

Даттануу укугу. 

"Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган 

адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын мыйзамынын 20-беренеси жашы жетпеген шектүүлөрдүн, 

айыптуулардын ылайыктуу органдарга сунуштарды, арыздарды жана 

даттанууларды жөнөтүү укугун бекитет. 

Даттануу укугу жөнүндө 50% (27) бала билет, ал эми 44,4 (24) бул укук 

тууралуу билбейт. 

Даттануу менен 9,3% (5) сурамжылаган өспүрүм кайрылган, ал эми 46,3% 

(25) сурамжыланган бала эч качан даттануу менен кайрылган эмес. 

Сурамжылангандардын 13% (7) прокуратура органдарына, 9,3% (5) бала – 

тарбиячыга, 7,4% (4) – мекеменин башчысына жана ушул эле сандагы бала - укук 

коргоочу уюмдарга, 5,6% (3) Акыйкатчыга (Омбудсменге) жана 3,7 (2) – 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго даттана ала турганын билет. 

Диаграмма №44. Даттануу укугу жөнүндө кабардар болуу 

 

 

Диаграмма №45. Даттануу тажрыйбасы 
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Диаграмма №46. Даттануу менен кимге, кайда кайрылуу мүмкүн экендиги жөнүндө 

кабардар болуу  

 
                  9,3% (5) жашы жетпеген кыйноолорго даттануу менен кайрылган.   

Диаграмма №47. Кыйноолорго даттануу 

 

 

Чоң кишилердин жана жашы жетпегендердин бирге камалуусу.  

"Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган 

адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын мыйзамынын 31-беренесине ылайык эл аралык стандарттарды 

бузуп, өзгөчө учурларда прокурордун кат түрүндөгү макулдугу менен чоң 

кишилердин жашы жетпегендер менен бирге камалуусуна жол берилет.  

УКЖ, ТКЖ жашы жетпегендерди чоң кишилер менен жайгаштыруу 

тажрыйбасы кеңири таралган бойдон калууда. Ошентип, 70% (38) сурамжыланган 

респондент чоң кишилер менен кармалганын айткан, алардын ичинен: 

 68% - УКЖда;  

 37% - ташып алып барууда (транпортировка);  

 24,1% сейилдөө убагында жана ТКЖ камераларында.   

№21 мекемесине барган убакта жашы жетпегендердин бири 8 чоң киши 

жайгашкан камерада камалган. 



48  |  Жылдык баяндама 2015  

Диаграмма № 48. Чоң кишилер менен бирге камоо 

 

 

Ошондой эле сот процессине ташып алып баруу убагында бир өспүрүмдү 

аялдар менен бирге алып барган. 

 

Диаграмма № 49. Башка жыныстагы адамдар менен бирге камоо 

 

УКЖ, ТКЖ чоң кишилерди жана жашы жетпегендерди бирге камоо 

тажрыйбасы жашы жетпегендер үчүн эркиндигинен ажыратуу жерлеринин 

кылмышталышына көмөктөшөт. 

Жашы жетпегендер чоң кишилерден өзүнчө камалганга чейин кылмыш 

чөйрөсүнө түшкөн жашы жетпегендердин реабилитациясы жана ре-

социалдаштыруусу жөнүндө айтуунун мааниси жок.  

 

Катаал мамиле 

Катаал мамилеге тиешелүү тартиптик чаралар 

Жашы жетпегендер менен сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө баруу топтору 

балдарга карата колдонулган тартиптик чаралар жөнүндөгү маалыматты талдашты.  

Мыйзамда каралган чаралардын жалпы тизмесинен, түшүндүрмө кат жазуу – 

1,9%, алдын алуу – 1,9%, сөгүш берүү – 9,3%  сыяктуу зомбулуксуз мүнөздөгү 

чаралар өтө сейрек колдонулат. 

Тартиптик камак жайда (орус тилинде ДИЗО) жалгыз камоо кыйла көбүрөөк 

колдонулат – 31,5% учур.  
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Диаграмма №50. Тартиптик чаралар 

 

 КР ЖАК 87, 107 беренелери айып камак жайында (орусчасы ШИЗО) же 

тартиптик камак жайда 7 суткалык мөөнөткө кармоо түрүндөгү жазаны 

караштырат. Бир кишилик капаста (камерада) кармалган убакта жашы жетпеген 

кошумча чектөөлөргө дуушар болот: жолугушууларга, телефондук сүйлөшүүлөргө, 

азык-түлүк жана биринчи кезектеги зарыл буюмдарды сатып алууга, 

жөнөтмөлөрдү, бандероль, жиберилмелерди алууга, кино тасмаларды жана теле 

көрсөтүүлөрдү көрүүгө, стол үстүндөгү оюндарды колдонууга, тамеки чегүүгө 

тыюу салынат.
8
 

Камералардын аянты 3м2 ашык эмес, терезенин өлчөмү – 0,5 м (туурасы) х 

0,9м (бийиктиги), эшиктер калыңдыгы 6 см, каңылтыр темир менен капталган, 

тамак киргизүү үчүн терезенин ачылма көзү жана карап туруу үчүн тешиги менен, 

жарык күйгүзүү баскычтары коридор тарапта, көзөмөлчүнү чакыруу үчүн баскыч, 

санитардык түйүн, күндүзгү убакта кулпуланган үстү ачылма керебет, тумба жана 

стол жерге абдан бек бекитилген
9
.   

Эл аралык стандарттарга ылайык жашы жетпегендерге карата колдонулган 

жалгыз камоо катаал мамиленин түрлөрүнө тиешелүү. Ошентип, Эркиндиктен 

ажыратылган жашы жетпегендерди кармоого тиешелүү БУУ Эрежелеринин 67-

пунктунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт: 

Өзү менен катаал, адамгерчиликсиз же адамдык кадар-баркты 

басмырлаган мамилени көрсөткөн бардык тартиптик чаралар, анын ичинде 

денелик жазалоолор, карцерге жайгаштыруу, катуу же жалгыз камоо же 

жашы жетпегендин денелик же психикалык саламаттыгына залакасын 

тийгизиши мүмкүн болгон кайсы болбосун башка жазалоого катуу тыюу 

салынышы керек. Кайсы болбосун максаттарда тамактанууну кыскартуу, үй-

бүлөсү менен байланыштарды чектөө же тыюу салуу жокко чыгарылышы 

керек. Эмгек ар дайым тарбия ыкмасы жана жашы жетпегенге аны коомго 

кайтып барууга даярдоодо өзүн сыйлоо сезимин жаратуу каражаты катары 

каралышы керек жана тарбиялык чара катары колдонулбашы керек. Бир дагы 

жашы жетпеген ошол эле тартип бузуу үчүн бир жолудан ашык жазаланбашы 

зарыл. Жааматтык жазалоолорго тыюу салынышы керек.  

Иш жүзүндө жашы жетпегендерди ар кандай жоруктарды жасагандыгы үчүн 

тартиптик камак жайга жайгаштыруу менен жазалашы мүмкүн: 

                                                           
8 КР Жазык-аткаруу кодексинин 108-беренеси 
9  Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу системасынын түзөтүү мекемелеринин ички тартибинин 
эрежелери, пункт 2.  



50  |  Жылдык баяндама 2015  

Мисал: 17 жаштагы бала.  

Сейилдөөнү узартууларын сурангандыгым үчүн карцерге жаап коюшту. 

 

Мисал: 15 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №25 мекемеси.  

Мага апаман жиберилме келди, аны ТКЖ кызматкерлери менин бетиме ыргытты, 

мен сөгүнүп алдым. Бул үчүн мен биринчи жолу карцерге түштүм. Экинчи жолу – 

мен уктап жаткам. Бир бала ооруп калган. Балдар корпус башчысын чакырышты, 

бирок ал келбеди. Анан балдар кебездин майда бөлүктөрүн күйгүзүп көз менен кароо 

үчүн тешиктен коридорго ыргыта башташты. Эртең менен тинтүү (шмон) болду. 

Айбек күнөөнү өзүнө ала турганын айтты. Мен ордуна отура турганымды билдирип,  

аны кое берүүлөрүн сурандым. Бирок алар мен аны менен чогуу отура турганымды 

айтышты. “Эмне үчүн?”, - деген суроомо алар: “Сен камеранын чоңусуң 

(смотрящий)”, - деп жооп беришти. 

 

Мисал: 17 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №21 мекеме.  

Текшерүүгө төшөктөн турбагандыгым үчүн мени 3 суткага тарбиялык камак жайга 

кармашты. 

 

Мисал: 15 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №14 мекемеси.  

Мени эки жолу 3 суткадан тарбиялык камак жайга отургузушту. Колонияда балдар 

менен мушташкандыгым үчүн, ал эми №25 ТКЖда – жиберилмеге уруксат бербей 

койгон кызматкерди сөккөндүгүм үчүн. Ал жер тар, темир керебет, матрацты 

түндө гана берет, эшикти каккылаганда дааратканага чыгарышат. 

 

Мисал: 16 жаштагы бала. КРӨ ЖАМК №14 мекемеси.  

Мени 6 суткага тарбиялык камак жайга жайгаштырышты, эрежени бузуп, балдар 

менен мушташкандыгым үчүн. Ал жер сасык, туалети камеранын ичинде, муздак, 

китеп окудум, тор аркылуу сүйлөшүп жатсам, кызматкер сүйлөшүүгө тыюу салды.  

  

 

 

 

Сүрөт.  №21 мекемедеги АКЖ камерасы 

 

КРӨ ЖАМК караштуу мекемелердин мониторингинин жүрүшүндө, ошондой 

эле мыйзамда каралбаган, эркиндигинен ажыратылган жашы жетпегендердин 

психикалык жана денелик саламаттыгына зыян алып келген жашы жетпегендерге 

карата колдонулган тарбиялык чаралар табылган. Демек, катаал мамиленин 

түрлөрүнө тиешелүү болгон. 
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Диаграмма №51. Мыйзамда каралбаган тартиптик чаралар 

 

 

«Стакан» - 1.2м Х 1.2м өлчөмүндөгү, үстү тордолгон, 1 чырагы бар жасалма 

жарык, кире бериштин маңдайында чакан отургучу менен бөлмөгө жайгаштыруу.   

  

 

Сүрөт. «Стакан»  

 

Жашы жетпегендер үчүн билим берүүчү, реабилитациялык, медициналык, 

калыбына келтирүүчү кызматтардын жоктугу. 

Мекемелерде, эреже катары, тарбиялануучулардын реабилитациялык жана 

калыбына келтирүүчү муктаждыктарына көңүл буруу толугу менен жок.  

Мыйзамга ылайык
10

, ТКЖда ылайыктуу шарттар болгондо жашы жетпеген 

айыптууларга теле көрсөтүүлөрдү көрүү уюштурулушу керек, спорт менен 

машыгуу үчүн бөлмөлөр, ошондой эле таза абадагы спорттук аянттар 
                                                           
10 2002-ж., 31-октябрындагы №150 "Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып 

кармалган адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө" КР мыйзамы, 29-бет 

 
Мисал: Биз камерабызга кызматкерлерди киргизбей койгондугубуз үчүн, 8 

кызматкер бизди бутубуздан, колубуздан сүйрөп, жолдон сабап, “стаканчикке” 

жеткиришти. Ал жерде биз бир камерадагылар менен 2-3 саат турдук. Бул учурда 

биздин камераны тинтишкен.  

 

Мисал: Тартиптик камак жайдан тышкары, бизде дагы “роба” деген жаза бар – бир 

жума роба – атайы кийим кийип жүрүүгө муктаж кылышат, аны кийип жүргөндө 

абдан тердейсиң, аны чечип, чайканганга уруксат берилбейт.  
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жабдыкталышы зарыл, жалпы орто билимди улантуу жана алуу үчүн шарттар 

түзүлүшү керек. Алар менен маданий-тарбиялык иштер жүргүзүлүшү керек. 

Тажрыйба теле көрсөтүүлөрдү көрүүдөн
11

 тышкары, мындай шарттар тергөө 

камак жайларында түзүлбөй турганын көрсөтөт. Жалпы билим алууну улантууга 

гана жеткиликтүүлүк жок эмес, жашы жетпегендер жөнөкөй кеңсе товарлары 

менен – калем, кагаз менен камсыз кылынбайт.   
 

Диаграмма №52. Билим алуу мүмкүнчүлүгү 

 

Медициналык кызматка жеткиликтүүлүк сурамжыланган жашы 

жетпегендердин көбүндө бар. Ошентип, сурамжылангандардын 80% медициналык 

жардам алуу үчүн кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар экенин көрсөттү. 24% учурда 

жашы жетпегендер медициналык кызматтарды таптакыр колдонгон эмес, анткени 

аны натыйжасыз деп эсептешет же аларга жардам көрсөтүүдөн баш тартышат. 

Медициналык жардамдын негизги каражаттары катары жашы жетпегендер аларга 

дарыларды, таблеткаларды, майларды, ийне саюуну, таңууларды белгилегендигин 

айтышты.   

 

Мисал: Мен дарыгерге кайрылдым, бул үчүн мага сөгүш жарыялашты. Дарыгерлер 

бизди карабайт, анан биз дагы кайрылбайбыз. 

Мисал: Диклофенак сайышат, март айынан бери белим ооруйт, тишим ооруйт, 

кайрылуунун кажети жок. 
Мисал: Аларда бардык эле дарылар жок. Даттансаң, жылуураак кийин деп коюшат. 

 Мисал: Карашат, дары беришет, бардыгы дурус, стоматолог бар. 

 

ЖАМК жана Билим берүү жана илим министрлигинин психологиялык 

кызматтары квалификациясы жок кызматкерлер менен көрсөтүлгөн. Психологдун 

иши үчүн уюштуруучулук, материалдык жана техникалык шарттар жок (өзүнчө 

кабинеттер, жеке жана топтук сабактарды өткөрүү мүмкүнчүлүгү, кабинеттер үчүн 

жабдыктар ж.б.у.с. ар дайым эле боло бербейт). 

Жашы жетпегендердин жарымынан көбү – 59,26% психологго кайрылуу 

мүмкүнчүлүгү жөнүндө биле турганын белгиледи. Бирок үчтөн бир бөлүгү (26%) 

гана психологдун жардамы үчүн кайрылган. 

 

                                                           
11 Камерадагы телевизорлор №21 ТКЖда гана белгиленген, алар кармалгандардын сөзүнөн өз 

акчаларына сатылып алынган. 
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Диаграмма №53.  Психологиялык жардамга жеткиликтүүлүк 

 

   

Эркиндигинен ажыратылган жашы жетпегендер үчүн калыбына келтирүүчү 

кызматтар ре-социалдаштыруу боюнча чараларды жана анын ичинде үй-бүлө 

менен байланыштарды колдоону камтыйт. 43% учурда гана балдар  өз үй-бүлөсү 

менен мамилени кармап туруу мүмкүнчүлүгүнө ээ, калган 43% - өспүрүмдөрдө 

мындай мүмкүнчүлүк жок, 15% - үй-бүлөсү жок. 28% учурда жашы жетпегендерде 

ошондой эле үй-бүлөсүнө чалуу мүмкүнчүлүгү жок. 

Эркиндигинен ажыратылган жашы жетпегендердин муктаждыктары 

комплекстүү тоотпогондук, укуктун эл аралык стандарттарына ылайык катаал 

мамиленин түрүнө тиешелүү. 
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5. ЭРКИНДИГИНЕН АЖЫРАТЫЛГАН  ЖАНА ЧЕКТЕЛГЕН 

АДАМДАРГА КАРАТА КЫЙНООЛОРДУ ЖАНА КАТААЛ  

МАМИЛЕНИ КОЛДОНУУГА АЛЫП КЕЛГЕН СИСТЕМАЛЫК 

СЕБЕПТЕР 

 

5.1 Арыздануу механизмдеринин натыйжалуу эместиги 

Кыйноолорго каршы БУУ конвенциясы мамлекеттерге кыйноолор жөнүндө 

кайсы болбосун билдирүүлөрдү териштирүү милдетин жүктөйт
12

.  

Кыйноолорго каршы БУУ комитети, мамлекетте мындай окуяларды тергөө 

боюнча милдеттенмелеринин пайда болушу үчүн кат түрүндөгү формалдык 

даттануунун болушу милдеттүү түрдө эместигин көрсөтөт. Комитет ошондой эле 

кыйноолор жөнүндө мындай даттанууларды жана арыздарды караштыруу 

токтоосуздан өткөрүлүшү керектигин баса белгилейт. 

Камакта кармалган адамдардын укук коргоо органдарынын 

кызматкерлеринин аракеттерине даттануу укугу Кыргыз Республикасынын бир 

катар ченемдик укуктук актылары менен каралган. Бирок тажрыйбада жана иш 

жүзүндө бул адамдар төмөнкүдөй себептерден улам даттанууга мүмкүнчүлүгү жок: 

 даттанууну түзүү үчүн зарыл болгон шарттардын жоктугу (кагаз, калем же 

ылайыктуу жарык жок); 

 жазаланууга кабылуу коркунучу;  

 иш билги жактоочулардын (адвокаттардын) жоктугу;  

 системага жалпы ишенимдин жоктугу.  

   

Кыйноолордон жана катаал мамиледен жабыр тарткандардын көпчүлүгү 

даттануу менен кайрылгысы келбейт, анткени мунун пайдасы жок деп эсептешет, 

өзүнүн коопсуздугу үчүн коркушат.  

 Мисал: Темирчиев С. кыйноолорго дуушар болгон жана кыйноолордун 

кайталануусунан коркуп, Сокулук РИИБ үчүнчү кабатындагы терезеден секирген, 

алган жаракаттары менен ал Сокулук райондук ооруканасынын реанимациялык 

бөлүмүнө жеткирилген. Бул акыркы чара болдубу, кыйноо жөнүндө прокурорго 

даттанса болот эле да, деген суроого Темирчиев С. ал “эч кимге ишенбей турганын 

жана милиционерлер кайра кыйнайбыз деп коркутканын” билдирген
13

.  

Кыйноолордон жапа чеккен адам кыйноолор колдонулгандыгына даттануу 

менен кайрылуу укугун ишке ашырышы мүмкүн болушу үчүн, ал бул укук жана 

аны ишке ашыруунун мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө кабардар болушу керек. 

 

Суроонун маанилүүлүгү менен макул болуп, Кыргыз Республикасынын 

Жогорку Кеңеши “өзүнүн карамагында эркиндиктен чектөө жана ажыратуу 

мекемелери бар болгон бардык мамлекеттик органдарга камераларды камакта 

                                                           
12 Кыйноолорго каршы БУУ конвенциясы, 6 жана 12-беренелер 
13 Темирчиев С. жактоочунун интервьюсу     
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кармалган адамдардын жана ар бир айкын мекеменин кызмат адамдарынын 

укуктарынын жана милдеттеринин тизмеси болгон маалыматтык такталарды 

орнотуу үчүн каражат издеп табууну” тапшырды.
14

 

Камакта кармалган адамдарынын укуктарынын жана милдеттеринин тизмеси  

менен маалыматтык барактар болгону беш УКЖда орнотулган: Каракол ш. ИИБ, 

Жети-Өгүз районунун ИИБ, Кара-Куль ш. ИИБ, Москва жана Панфилов 

райондорунун ИИБ. 

Аны менен бирге, Жети-Өгүз районун УКЖсынын камералары маалыматтык 

барактар менен жабдыкталганына карабастан, анда камалган адамдарда жарыктын 

жоктугунан улам алар менен таанышууга мүмкүнчүлүгү жок. Байкоочулардын 

баалоосунда УКЖ камералары ушунчалык караңгы, ал жерде чынында эле 

маалыматтык барактык текстин окуу мүмкүн эмес. Башка УКЖларда камакта 

кармалган адамдарынын укуктарынын жана милдеттеринин тизмеси  менен 

маалыматтык барактардын жоктугун кармалган адамдар барактарды өз 

муктаждыктары үчүн “тытып сала турганы” менен түшүндүрүшөт. 

Калган УКЖларда маалыматтык такталар орнотулган, бирок алар УКЖын 

кире беришинде же нөөмөт постунда жайгашкан, бул кармалган адамдарды ал 

тактанын жанында кармалып, анын мазмунун менен көңүл буруп таанышуу 

мүмкүнчүлүгүнөн ажыратат. 

 Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин тапшырмасын аткаруу 

бөлүмүндө оң үлгү болуп Москва районун УКЖсын белгилеп кетүү шарт, анын 

кызматкерлери кармалган адамдар маалымат барактарын жулуп салган сайын, 

жаңыларын тагып турат. 

Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мекемелерине алдын алма 

барууларды жүргүзүү убагында, алдын алма баруу топтору камераларда камакта 

кармалган адамдардын укуктарынын жана милдеттеринин тизмеси болгон 

маалыматты байкаган эмес. ТКЖ администрациясы ошондой эле кармалгандар 

маалыматтык барактарды өз муктаждыктары үчүн жулуп ала тургандыгы менен 

түшүндүргөн. 

 

 

 

                                                           
14 “Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана 

жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун директорунун 

ар жылкы баяндамасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 17-
июнундагы №5250-V токтому, п.4. 
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5.2. Териштирүү механизмдеринин натыйжалуу эместиги 

Эл аралык стандарттарга ылайык мамлекеттер кыйноолорду жана катаал 

мамиленин башка түрлөрүн аларга чыдабастыгында жана аларды жокко чыгаруу 

ниети чын экендигинде күмөн калбагандай териштирүүгө милдеттүү. 

Эл аралык документтердин жана адам укуктарын коргоо боюнча эл аралык 

органдардын байма-бай тажрыйбасынын негизинде кыйноолор жөнүндө 

арыздарды натыйжалуу териштирүүнүн критерийлери иштелип чыккан, аларга 

кийинкилер кирет: 

 Көз карандысыздык 

Мындай тергөөгө жооп берген, аны ишке ашырууга дайындалган же чечим кабыл 

алуу укугуна ээ болгон кызмат адамдары укук коргоо органдарынын ошол эле 

бөлүмдөрүнүн курамына кирбеши керек же кандайдыр бир башка жол менен 

териштирүү жүрүп жаткан окуяларга тиешелүү адамдарга байланышы болбошу 

керек. 

 

 Кылдаттык 

Териштирүү, атына арыз жазылган полиция кызматкеринин аракеттери мыйзамдуу 

эмес болгондугун аныктоо үчүн, ошондой эле жооптуу адамдарды аныктоо жана 

жазалоо үчүн далилдерди чогултуу мүмкүндүгүнө ээ болуш керек.  

 

  Токтоосуздук 

Териштирүү да, мүмкүн болгон сот өндүрүшү да өз убагында жана акылга сыярлык 

тездик менен өткөрүлүшү керектигин болжолдойт. 

 

 Ыйгарым укуктардын жетиштүүлүгү 

Тергөө органдары иш боюнча далилдерди белгилөө үчүн жана, зарыл болсо, 

күнөөлүүлөрдү аныктоо жана аларды жазалоо үчүн бардык ыйгарым укуктарды 

алышкан. 

 

 Коомчулук тарабынан көзөмөл 

Катаал мамиледен болжолдуу жапа чеккендер же/жана алардын өкүлдөрү тергөө 

аракеттерине алардын мыйзамдуу таламдарын камсыз кылууга зарыл болгон 

деңгээлде тартылышы керектигин өзүнө камтыйт.  

Кыргыз Республикасынын жазык-процесстик кодекси кыйноолор боюнча 

иштерди териштирүүнү прокуратура жана улуттук коопсуздук органдарынын 

тергөөсүнө караштуу деп айтат. Иш жүзүндө болсо кыйноолор жөнүндө арыздарды 

жана билдирүүлөрдү текшерүүнү жана кыйноо далилдери боюнча териштирүүлөр 

менен прокуратура органдары жүргүзөт. 

Кыйноолор жөнүндө арыз же билдирүү алуунун ар бир учурунда 

прокуратуранын тергөөчүсү же прокурор ылайыктуу текшерүү жүргүзгөндөн 

кийин (тергөөгө чейинки) кылмыш ишин козгойт же аны козгоодон баш тартат. 

Кылмыш ишин козгоо же аны козгоодон баш тартуу тууралуу чечим үч күндүк 

мөөнөттө кабыл алынышы керек, ал эми кошумча текшерүүнү талап кылган 

материалдар боюнча, - он күндөн ашык эмес мөөнөттө. Тергөө тергөөчүнүн 

айыптоо корутундусун чыгаруусу жана ишти негизи боюнча соттук териштирүү 
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жүргүзүү үчүн же ишти токтотуу жөнүндө чечим кабыл алуу үчүн сотко жөнөтүүсү 

менен аяктайт.  

Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын расмий 

статистикасына ылайык 2015-жылы прокуратура органдарында жарандардын 

кыйноолор жөнүндө 199 кайрылуусу катталган, аларды караштыруунун 

натыйжасында, 2014-жылы катталган материалдарды эске алуу менен, бардыгы 62 

кылмыш иши козголгон, анын ичинен КР ЖК 305-1 (кыйноо) беренеси боюнча – 34 

кылмыш иши. 

Таблица№2 

Арыздар жана аларды караштыруунун натыйжалары жөнүндө маалымат 

 

Ошентип, эгерде 2014-жылы КР ЖК 305-1 беренеси боюнча кыйноолор 

боюнча, катталган кайрылуулардын жалпы санынан 2,7% түзгөн, 6 кылмыш иши 

козголсо, 2015-жылы КР КЖ 305-1 беренеси боюнча 34 кылмыш иши козголгон, 

бул 17,1% (+14,4%) түздү. 

№ Позициясы 
Мезгили 

2012 2013 2014 2015 

1 

Кыйноолор жана башка адамгерчиликсиз, 

катаал же кадыр-баркты басмырлаган 

мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн 

далилдери боюнча прокуратура 

органдары тарабынан алынган 

даттануулардын саны 

361 265 220 199 

2 

Караштыруунун натыйжалары 

а) кылмыш иши козголду 31 18 16 62 

                 алардын ичинен  

КР ЖК 305-1-беренеси боюнча 
  6 34 

б) бир азга токтотулган кылымыш иштери 6 0 0 11 

в) токтотулган кылмыш иштери 2 2 1 5 

г) сотко жөнөтүлгөн 20 10 8 13 

д) териштирүү баскычында   7 14 

3 Кылмыш ишин козгоодон баш тартылган 340 245 204  188 

4 

Прокурордук аракеттин киргизилген 

актыларынын саны 
11 2 - 4 

Тартипке чакыруу иретинде жазаланган 

адамдардын саны  
- 1 - 1 
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Таблица№3 

Козголгон кылмыш иштери, Улуттук борбор аныктаган кыйноо далилдери  

№ 
Арызчынын 

 аты-жөнү 

Кайрылга

н күнү  

 

КР КЖ беренеси 

(КИК күнү) 

  

Териштирүүнү

н натыйжасы 

 

Бишкек шаары жана Чүй областы 

 

1 Абдылдаев Айбек 14.08.2015 305-1-бер.  (13.10.15) 
бир азга токтотулду 

(13.12.15) 

2 Балбаев Максат 29.04.2015 305-1-бер.  (08.04.15) 
териштирүү 

жүргүзүлүүдө 

3 Волчков Олег 10.02.2015 

305-1-бер. 1-б., 305-

1-бер., 2-б. 1-п. 

 (09.07.15) 

териштирүү 

жүргүзүлүүдө 

4 
Жолдошбеков 

Ишенбек  
06.08.2015 305-б. 2-б. 3-п.   

териштирүү 

жүргүзүлүүдө 

5 

Чонахунов Адылжан, 

Гамолин Павел, 

Бутовец Сергей, 

12.08.2014 

304-бер., 2-б., 305-

бер., 2-б., 5-п. 

(29.01.2015) 

сотто каралууда 

6 
Шаршенбек у. 

Буланбек  
13.01.2015 

305-1-бер.  

(11.02.2015)  

териштирүү 

жүргүзүлүүдө 

 

Ысык-Көл областы 

 

7 Абдырашев Ишен 16.04.2015 

305-бер., 2-б., 2,3-п. 

жана 305-1-бер. 1-б. 

(24.10.15) 

сотто каралууда 

8 Жалиев Бакытбек 06.05.2015 
305-1-бер.  

(12.06.2015) 

териштирүү 

жүргүзүлүүдө 

9 
Джаркынбаев 

Ынтымак 
01.09.2015 

305-1-бер.   

(02.10.2015) 

териштирүү 

жүргүзүлүүдө 

 

Талас областы 

 

10 Баялышев Келсинбек 22.01.2015 
305-бер. 2-б. 3-п. 

(10.04.2015) 

ЖПК 28-бер. 1-б. 2-

п. боюнча 

токтотулду 

(03.07.15) 

11 Тынышев Афтандил 

күз 2014 
305-1-бер. 

(08.06.2014) 
сотто каралууда 

09.02.2015 ЖК 104-бер. 
териштирүү 

жүргүзүлүүдө 

 

Ош областы 

 

12 Аманов Абдисалам 28.01.2015 

305-1 бер., 2-б., 1-п. 

жана 315-бер. 2-б. 

(12.03.15) 

сотто каралууда 

 



     Кыйноолорду алдын  алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору  | 59 

Аны менен бирге, кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу 

чечимдердин пайызы мурдагыдай эле жогорку бойдон калууда: 2014-жылы 92,7% 

жана 2015-жылы 94,5% (+1,8%). 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор чечим тергөөчүгө эки 

тергөө аракетин: окуя болгон жерди карап чыгуу жана экспертизаны дайындоону 

жүргүзүүгө мүмкүндүк берген тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө 

тергөөчүнү чектелген мүмкүнчүлүктөрүнүн шарттарында кабыл алына турганына 

көңүл бурбай калган. Таануу үчүн көрсөтүү, беттештирүү, тинтүү, алып коюу 

сыяктуу зарыл болгон мындай аракеттер кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом 

чыгарылган учурдан баштап гана өткөрүлүшү мүмкүн. Башкача айтканда, кыйла 

натыйжалуу далил топтоо мүмкүнчүлүгү таптакыр жок. 

Бир нече жолу белгиленгендей, мындай тажрыйба кылдаттык принцибине 

туура келбейт, ага ылайык териштирүү аракеттер мыйзамсыз болгондугун аныктоо, 

ошондой эле күнөөлүү адамдарды табуу жана жазалоо үчүн далилдерди топтоо 

мүмкүнчүлүгүнө ээ болуш керек.  

Жалпысынан, тергөөгө чейинки текшерүүнү жүргүзүүнүн тартибин КР ЖПК 

белгилеши керек, анткени ал жазык сот өндүрүшүнүн бөлүгүн түзөт. Бирок КР 

ЖПК сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тергөөгө чейинки текшерүү 

өндүрүшүнүн тартибин жөнгө салбайт, алардын укуктарын караштырбайт, демек 

бул укуктардын сакталышынын кепилдиги да жок. Адамдар процессуалдык 

мартабага (статуска) ээ болбогондон кийин аларда жазык процессинин 

катышуучулары үчүн мыйзам караштырган укуктарга таянуу мүмкүнчүлүгү жок, 

аларды “суракка” алышпай, “сурамжылайт”, аларды “суракка талап кылбай”, 

“сүйлөшүү үчүн чакырышат”, жактоочу беришпейт, туугандарына алардын 

жайгашкан жери тууралуу билдирбейт ж.б.у.с. Бул суроолор “Изин суутпай издөө 

иши жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамын ченемдери менен жөнгө 

салынбайт. Жазык процессинин бөтөнчө “ак тагы” түзүлдү жана жашоосун 

улантып келет. 

Натыйжа катары дал ушул баскычта жазык процессине тартылган 

адамдардын укуктарынын массалык түрдө бузулушуна жол берилет, бул 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун алдын алма барууларынын 

ушул баяндаманын ылайыктуу бөлүмүндө көрсөтүлгөн натыйжалары менен 

ырасталат. 

Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор КР ЖПК жаңы 

долбоорун иштеп чыгып жаткан Жумушчу топко кылмыш ишин козгоо баскычын 

алып таштоону сунуш кылууну негиздүү жана максатка ылайыктуу деп эсептейт, 

ишин козгоо баскычын алып таштоо ар бир арызды, анын ичинде кыйноолор 

жөнүндө арызды келип түшкөн учурда, толук көлөмдө сотко чейинки өндүрүштүн 

алкагында толук баалуу тергөө аракеттери аркылуу текшерүүгө мүмкүндүк берет. 

2003-жылдан баштап, Кыргыз Республикасында кыйноолор 

кылмышталгандан бери, сот болгону 1 өкүм чыгарган, ал боюнча адам күнөөлү деп 

саналган жана кыйноолорду колдонгондугу үчүн жазаланган.
15

  

                                                           
15 31.03.2014-ж. Жалал-Абад областынын Ноокен районунун сотунун өкүмү менен Базар-Коргон районунун 

эки кызматкери  айыптуу деп табылган жана КР КЖК 305-1 «Кыйноо» беренеси боюнча соттолгон. 



60  |  Жылдык баяндама 2015  

Кыйноолор жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү териштирүү 

механизминин аз натыйжалуулугунун көйгөйү, биринчи кезекте кыйноолор 

жөнүндө иштер боюнча териштирүү жана мамлекеттик айыптоону колдоо үчүн 

жооптуу болгон прокуратура органдарынын ар кандай функцияларынын 

арасындагы сакталып келген кызыкчылыктардын кагылышы жана жоопкерчилиги 

менен түшүндүрүлөт:    

 прокуратура органдарынын териштирүү функциялары менен көзөмөл 

функцияларынын ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышуусу. 

Милиция кызматкерлерин кыйноолорду колдонгондугунда күнөөлө боюнча 

тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө прокуратура тарабынан кылмыш ишин 

козгоо жана териштирүү ушул  тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө, ошол 

эле прокуратура тарабынан жүргүзүлүшү керек болгон, мыйзамдын сакталышына 

көзөмөлдүн натыйжалуулугу шек туудурат. 

Муну ырастоо катары 2011-жылдын 6-сентябрындагы №70-у Кыргыз 

Республикасынын Башкы прокурорунун тескемеси түздөн-түз “кыйноолордун 

жана башка адамгерчиликсиз, катаал же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин 

жана жазанын түрлөрүнүн далилдери аныкталган учурда, компетенциясында 

көрсөтүлгөн далилдер аныкталган прокурордун тийиштүү көзөмөл жүргүзүүчү 

үчүн жоопкерчилигинин деңгээли жөнүндө суроону чечүү” керектигин буйрук 

кылат. 

 мамлекеттик айыптоону колдоо үчүн жоопкерчиликтин жана кыйноолор 

колдонулгандыгы жөнүндө соттолуучунун арызын караштыруунун 

кагылышуусу 

Негизги иш боюнча соттук териштирүүнүн жүрүшүндө айтылган моюнга 

алдыруу максатында ага карата кыйноолор колдонулгандыгы жөнүндө 

соттолуучунун жүйө далили ырасталган учурда, кыйноолорду колдонуу менен 

алынган бардык далилдер жол берилгис болуп таанылат. Мындан башка далилдер 

жок болсо соттолуучу акталып чыгат. Мындай жыйынтык прокуратура 

органдарынын иш сапатынын кыйла терс көрсөткүчү болуп саналат жана кылмыш 

ишин мыйзамсыз козгоо жана акталган адамды мыйзамсыз түрдө кылмыш 

жоопкерчилигине тартуу үчүн  көзөмөл жүргүзгөн прокурордун жоопкерчилиги 

тууралуу суроого алып келиши мүмкүн.  

Прокуратура органдарынын жоопкерчилигинин жана ар кандай 

функцияларынын ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышуусу прокуратуранын 

тергөөчүсүнүн акыркы жыйынтыктан жана соттук келечекти ага кыйноолор 

жөнүндө билдирүү келип түшкөн баскычта баалоо зарылдыгынан көз каранды 

болушун жаратты. Мындай көз карандылык, биринчи кезекте, тергөөчүгө кылмыш 

ишин козгоо жөнүндө чечим кабыл алууга тоскоолдук кылат жана көп учурда 

кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алууга алып келет. 

 Кыйноолорду колдонгондугунда күнөөлүү адамдар чынында эле жазасыз 

калбай турганын камсыз кылуу үчүн тоскоолдуктарды жараткан башка 

факторлордун ичинде кийинкилерди белгилеп кетүү шарт: 
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 укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жана судьялардын 

кыйноолордун алдын алуудагы алардын ролу жөнүндө жетишерлик кабардар 

эместиги; 

 соттолуучулардын аларга кыйноолор колдонулгандыгы жана моюнга 

алган көрсөтмөлөр кыйноолордун басымы менен алынгандыгы жөнүндө 

билдирүүлөрүнө соттордун тийиштүү аракет көрүшүнүн (кабыл алуусунун) 

жоктугу; 

 соттук былыктыкты жана кыйноолор жөнүндө иштердин соттук 

териштирүүсүн белгиленген процесстик мөөнөттөрдү бузуу менен кечиктирүү; 

 Кыргызстандын адам укуктарын, анын ичинде кыйноолордон эркин болуу 

укугун бузгандыгын аныктаган Адам укуктары боюнча БУУ Комитетинин жаңы 

кырдаалдар боюнча иштерди кайра карап чыгуу жөнүндө кабыл алынган 

чечимдери тууралуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жана Жазык-

процесстик кодексинин талаптарын соттордун тоотпогондугу; 

 медициналык күбөлөндүрүүнү өткөрүү тажрыйбасынын Стамбул 

протоколу кыйноо далилдерин натыйжалуу документтештирүү жана ар бир 

адамдын коргоого жана натыйжалуу териштирүүгө карата укугун камсыз кылуу 

максаттары үчүн бул процедурага койгон талаптарга туура келбестиги; 

 шектүү, айыптуу соттолуучулардын таламдарын коргоо үчүн мамлекеттик 

жактоочуларды дайындоо системасынын натыйжалуу эместиги; 

 камакта кармоонун жана эркиндиктен ажыратуунун бардык жерлеринде 

даттануунун көз карандысыз, натыйжалуу жана жеткиликтүү механизмдеринин 

жоктугу. 

Учурда калыптанган кырдаалды өзгөртүүгө көмөктөшүү максатында Кыргыз 

Республикасынын Кыйноолорго каршы коалициясынын демилгеси боюнча 

курамына Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын, Кыйноолордун 

алдын алуу боюнча улуттук борбордун, тажрыйбасы бар жактоочулардын жана 

укук коргоочулардын өкүлдөрү кирген эксперттик жумушчу топ түзүлдү. 

Жумушчу топтун милдети Кыргыз Республикасы үчүн эң эле алгылыктуу 

жана эл аралык стандарттарга жооп берген кыйноолор жөнүндө арыздарды жана 

билдирүүлөрдү алуу, кыйноолорго байланыштуу окуяларды калыс жана толук 

териштирүү механизмин иштеп чыгууда. 
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5.3. Кыйноолорду документтештирүүнүн натыйжалуу эместиги  

Кыйноолор жөнүндө билдирүүлөрдү териштирүүнүн натыйжалуу 

эместигинин негизги себептеринин бири, мурдагыдай эле кыйноолордун денелик 

жана психикалык издерин тиешелүү документтештирүү механизминин жоктугу 

болуп саналат. 

КР ЖПК 40-беренесинде убактылуу 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, милдеттүү түрдө 

өткөрүлүүгө тийиш болгон медициналык кароонун (күбөлөндүрүүнүн) 

колдонуудагы тажрыйбасы негизинен жакшы жагына өзгөргөн жок. 

Алдын алма баруулардын жыйынтыктары 15,3% адамдарды учурда 

убактылуу кармоочу жайга жеткирүүдө милдеттүү түрдө медициналык 

күбөлөндүрүүдөн өткөрүү жөнүндө жазык-процесстик мыйзамдын талаптары 

сакталбай турганын көрсөттү. 

Диаграмма № 54. Медициналык күбөлөндүрүүнү өткөрүү      

 

Мисал: Күч зомбулугуна кабылдым, союлдар менен сабашты, башыма пакет 

кийгизди, токмоктогондордун биринин аты Нургазы. Медициналык күбөлөндүрүү 

учурунда жаракаттар бар болчу, медпункттун дарыгерлерине айтсам, көңүл 

бурушкан жок, карашкан да жок, медициналык жардамды ТКЖдан гана алдым
16

. 

Мисал: Төрөттөн кийин дароо түштүм. Медициналык күбөлөндүрүү 

жүргүзүлгөн жок, медициналык жардамга муктаж экендигим тууралуу 

кызматкерлерге билдиргем, чаралар көрүлгөн жок
17

. 

Эл аралык стандарттардын талаптарына жооп берген бирдиктүү эрежелер 

жана процедуралар дагы да болсо жок болуп жаткан кырдаалда, күбөлөндүрүүнү 

квалификациялуу медициналык кызматкерди тартпастан милиция кызматкерлери 

өздөрү өткөргөн учурлар белгиленет, бул, албетте, күбөлөндүрүүнүн өзүнүн да, 

анын натыйжасын тиешелүү жазып алуунун да сапатына таасирин тийгизет.  

Ошентип, дээрлик ар бир бешинчи учурда (16,2%) медициналык 

күбөлөндүрүү милиция кызматкерлери тарабынан өткөрүлгөн. Калган учурларда 

күбөлөндүрүүнү убактылуу камак жайлардын штатында бар болгон медициналык 

                                                           
16 Анкета № 1-1, Жалал-Абад областы. 
17 Анкета № 1-16, Талас областы. 
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кызматкерлери же штатында медициналык кызматкерлери жок болгон камак 

жайларга эл аралык уюмдардын долбоорлорунун алкагында жергиликтүү 

саламаттыкты сактоо мекемелеринен тартылган медициналык кызматкерлери 

өткөргөн. 

Диаграмма №55. Медициналык күбөлөндүрүү жүргүзгөн адамдар 

 

Убактылуу камак жайларына жеткирилген жана камалган адамдарды 

күбөлөндүрүү тажрыйбасында орун алган үстүртөдөн жүргүзүлгөн 

медициналык манипуляциялар медициналык документтерде 

күбөлөндүрүүнүн жыйынтыктарын ошондой эле үстүртөдөн сүрөттөөлөр 

менен аяктайт. Кыйноолордун жана башка катаал мамиленин издерин 

биринчи баскычта документтештирүүгө байланыштуу маалыматтын 

жарыбастыгы, эгерде кыйноолордон жапа чеккен адам укук коргоо 

органдарына арыз менен кайрыла турган болсо, кийин тийиштүү эксперттик 

изилдөө жүргүзүүгө мүмкүндүк бербейт. 

ИИБ УКЖларына алдын алма баруулардын учурунда камалган 

адамдардын түшүндүрмөлөрүнө ылайык, медициналык күбөлөндүрүү 

кошумча изилдөөлөрдү жүргүзүү менен ар тараптуу өткөрүлүшү мүмкүн 

болгон тажрыйба бар, аны менен бирге ал талап кылынган маалымкатты 

бейтап менен сүйлөшпөстөн жана аны текшербестен жазып берүүдө турушу 

да мүмкүн.  

Диаграмма №56. Медициналык күбөлөндүрүү өткөрүүнүн тартиби 
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Кыйноолорго жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнө каршы аракет боюнча иш-

чаралардын Улуттук планын ишке ашыруунун пункттарынын бири болуп 

саламаттыкты сактоо уюмдарынын кызматкерлерин мындай аракеттердин 

далилдерин натыйжалуу документтештирүү принциптерине үйрөтүү саналат. 

Кыйноолорду жана катаал мамилени натыйжалуу документтештирүү 

тажрыйбасын түзүү багытында олуттуу жылыш болуп 2014-жылы декабрда 

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Кыйноолорду 

жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин 

жана жазанын түрлөрүн натыйжалуу документтештирүү боюнча тажрыйбалык 

колдонмону (мындан ары – Тажрыйбалык колдонмо)
 18

 бекитиши саналат. 

Колдонмо менен бирге төмөнкүлөр бекитилген: 

 Зомбулук/ кыйноо жана катаал мамиле боюнча кайрылуудагы (келип 

түшкөндөгү) медициналык күбөлөндүрүүнүн калыбы (формасы) жана аны 

толтуруунун тартиби жөнүндө Нускама; 

 Кыйноолордун жана катаал мамиленин учурларын документтештирүүдө 

соттук-медициналык экспертизанын корутундусунун калыбы жана аны 

толтуруунун тартиби жөнүндө Нускама; 

 Болжолдуу кыйноолордон, катаал мамиледен жана зомбулуктан жапа 

чеккендердин психиатриялык жана комплекстүү психологиялык-психиатриялык 

соттук корутундуларынын калыбы жана аны толтуруунун тартиби жөнүндө 

Нускама; 

 Статистикалык изилдөө жүргүзүүгө жана укук коргоо органдарынын 

мыйзамга ылайык келбеген аракеттеринен, анын ичинде кыйноолордон жабыр 

тарткан адамдардын чыныгы санын көрсөтүүгө мүмкүндүк берген бирдиктүү 

эсептик-отчеттук калып. 

Колдонмо менчик түрүнө жана мекемелик карамагына көз карандысыз 

саламаттыкты сактоо уюмдарынын медициналык кызматкерлери үчүн милдеттүү. 

Документ Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун жигердүү 

катышуусу менен мекемелер аралык жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан, 

зомбулукка, кыйноолорго жана башка катаал мамиленин түрлөрүнө кабылган 

балдарга жана чоң кишилерге сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүгө катышкан 

саламаттыкты сактоонун бардык деңгээлиндеги медициналык кызматкерлерине, 

анын ичинде укук коргоо органдарынын жана эркиндигинен ажыратуу жана чектөө 

жерлеринин медициналык кызматкерлери үчүн арналат.   

Документтин негизине “эксперттер берген, медициналык далилдер үчүн 

стандарт катары, далилдердин натыйжалуулугунун индикатору катары жана 

кыйноолордон жапа чеккендер үчүн сот акыйкатын бекитүү үчүн кызмат кылган” 

Стамбул протоколунун принциптери киргизилген
19

. 

                                                           
18 2014-жылдын 9-январындагы №649 Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругу . 
19 2014-жылдын 21-октябрындагы БУУ кыйноолор суроолору боюнча Атайын баяндамачысынын отчету. 
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Тажрыйбалык колдонмого ылайык кайсы болбосун медициналык кызматкер 

кыйноолордон жабыр тарткан адамдарга квалификациялуу медициналык жардам 

көрсөтүүгө, ички иштер жана прокуратура органдарын  жапа чеккендердин 

кайрылуусу жана аларга жакынкы 24 сааттын ичинде алардын макулдугу менен 

медициналык жардам көрсөтүлгөндүгү  жөнүндө билдирүүгө, күбөлөндүрүүнүн 

стандартташтырылган калыбын жана эл аралык стандарттардын талабына ылайык 

башка отчеттук-эсептик документтерди каттоого милдеттүү. 

Стамбул протоколун иш жүзүндө киргизүүнүн анык  артыкчылыктарын 

баалап, Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор 2014-жыл боюнча 

баяндамасында өкмөткө карамагында эркиндигинен ажыратуу жана чектөө 

жайлары болгон бардык министрликтерге ал жерде кармалган адамдарга 

медициналык текшерүү жүргүзүүнүн же медициналык жардам берүүнүн бардык 

учурларында мекемелик медициналык кызматтын медициналык кызматкерлери 

Тажрыйбалык колдонмону жетекчиликке алууларын сунуш кылган.  

2015-жылы Тажрыйбалык колдонмону колдонуу боюнча министрликтердин 

жана мекемелердин жалпы жигердүүлүгү зомбулукту /кыйноолорду медициналык 

күбөлөндүрүү тармагында жаңы киргизүүлөр жөнүндө болушунча көп 

кызматкерлерин камтуу  жана медициналык адистерди зомбулук, кыноо жана 

катаал мамиле учурларын натыйжалуу медициналык документтештирүүгө жана 

кийинки аракеттерди көрүүгө үйрөтүү ниети менен мүнөздөлдү.  

Ошентип, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин 

буйругу менен Стамбул протоколунун жоболору ар кандай деңгээлдеги 

медициналык билим берүү мекемелеринин окуу программаларына киргизилди. 

Саламаттыкты сактоо министрлиги, Кыргыз мамлекеттик медициналык 

кайра даярдоо жана адистикти жогорулатуу институту (мындан ары – 

КММКДАЖИ), Кыйноолорго каршы коалициясы  менен бирдикте медициналык 

ЖОЖдордун мугалимдери үчүн “Жапа чеккендерди медициналык изилдөөнүн 

жана кыйноолордун, зомбулуктун жана катаал мамиленин далилдерин 

документтештирүүнүн принциптери жана эрежелери” окуу куралын иштеп чыккан. 

Бул окуу куралы дарыгерлерди, фельдшерлерди жана медициналык айымдарды 

окутуу менен алектенген мугалимдер үчүн арналган жана презентациялар, 

семинардык пландар жана тажрыйбалык иштер түрүндөгү лекциялык 

материалдарды, сунушталган таратылган материалдардын тизмесин сабак өтүү 

үчүн зарыл болгон жабдыктарды камтыйт. Окуу куралында окутуунун заманбап 

ыкмаларын колдонуу боюнча сунуштар берилген. 

2015-жылы Кыйноолорго каршы ӨЭУ (өкмөттүк эмес уюмдар) 

коалициясынын, “Сорос-Кыргызстан” Фондунун, Бишкектеги ЕККУ борборунун 

жигердүү көмөктөшүүсү менен Бишкек, Жалал-Абад, Каракол, Нарын 

шаарларында, Чүй, Ош жана Талас областтарында окутуу тренингдеринин сериясы 

өткөрүлгөн, тренингдердин алкагында 379 адис окутулган, анын ичинде: 
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 Биринчи катардагы медициналык адистер  

(ооруканалар, шаардык клиникалар, тез жардам станциялары,  

Үй-бүлөлүк медицина борборлору ж.б.)   227 

 соттук-медициналык  эксперттер     35  

 соттук психиатрлар, психологдор     41  

 КММКДАЖИ мугалимдери      68  

 ЖИИ өкүлдөрү         2 

 укук коргоочу уюмдардын жактоочулары     4 

 Зомбулук боюнча комитеттер       1 

 журналисттер          1 

Зомбулукту/ кыйноолорду жана катаал мамилени медициналык 

документтештирүү боюнча окутуу тренингдер менен ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын Генералдык штабынын жана аскердик түзүмдөрдүн 

бөлүмдөрүнүн жана бөлүктөрүнүн аскердик дарыгерлери камтылган, 162 прокурор 

жана 20 судьялар менен жактоочулар кабардар кылынган. 

Иш жүзүндөгү тажрыйбага негизделген жана документти күчтөнтүүгө 

багытталган, окутуу тренингдеринин катышуучуларынын сунуштары эске алынды 

жана 2015-жылдын 7-декабрындагы Кыргыз Республикасынын саламаттыкты 

сактоо министрлигинин буйругу менен Кыйноолорду жана башка катаал, 

адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 

түрлөрүн натыйжалуу документтештирүү боюнча тажрыйбалык колдонмосунун 

экинчи басылышы бекитилген. 

Стамбул протоколунун принциптерин тажрыйбада колдонуунун 

маанилүүлүгү Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын прокурордук 

кызматкерлерин даярдоо борбору тарабынан иштелип чыккан “Кыйноолорго 

каршы аракет жана натыйжалуу териштирүү” прокурорлор үчүн методикалык 

колдонмодо чагылдырылган. Бул колдонмо 2015-жылдын декабрында Жогорку 

Кеңештин депутаттарынын, Башкы прокурордун, Акыйкатчынын (Омбудсмендин) 

м.а., Кыйноолордун алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук 

борборунун директорунун, прокуратура, ички иштер органдарынын 

кызматкерлеринин, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөн 

кеңитилген форумунда тартуу кылынган. 

Тажрыйбалык колдонмо ырааттуу аракеттердин жалпы түзүмүндөгү 

кыйноолор менен күрөшү тармагындагы ар бир ыйгарым укуктуу органдын ордун 

жана ролун белгилейт. Мурда белгиленгендей, медициналык кызматкерлер 

зомбулуктан жапа чекке адамдарга квалификациялуу медициналык жардам 

көрсөтүшү,  жакынкы 24 сааттын ичинде прокуратура органдарына жапа 

чеккендердин кайрылгандыгы жана аларга медициналык жардам көрсөтүлгөндүгү 

жөнүндө билдириши, текшерүүнүн стандартташтырылган калыбын жана башка 

отчеттук-эсептик документтерди каттоосу керек. Прокуратура органдарына 

саламаттыкты сактоо уюмдарынын мындай билдирүүлөрүнө аракет көрүү, 

ошондой эле зарыл болгон экспертизаны дайындоо жана зарыл болсо кыйноолор, 

зомбулук же катаал мамилеге даттануу менен кайрылган адамдын коопсуздугун 
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камсыз кылуу тапшырылат. Бул ишмердүүлүктүн натыйжалуулугу, азыркы кезде 

тийиштүү деңгээлде жүргүзүлбөгөн, зарыл болгон мекемелер аралык өз ара 

аракеттешүүнүн шарттарында гана камсыз болушу мүмкүн.  

Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор кыйноолордун жана 

башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана 

жазанын түрлөрүнүн учурларын аныктоодо, каттоодо жана болжолдуу учурлары 

жөнүндө маалымдоодо мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын өз 

ара аракеттешүүсүнүн бирдиктүү тартибин белгилеген мекемелер аралык 

нускамасын, анын аткарылышына түздөн-түз көзөмөлдү Кыргыз Республикасынын 

башкы прокуратурасына жүктөө менен иштеп чыгууну сунуш кылат. 
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   6.  ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН УБАКТЫЛУУ КАРМАК 

ЖАЙЛАРЫНДА КАРМООНУН ШАРТТАРЫ 

 

ИИБ УКЖ камераларынын материалдык-тиричилик жана санитардык-

гигиеналык шарттары. 

Атуулдук жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт эркиндиктен 

ажыратылган бардык жактардын адамга инсан катары таандык болгон 

адамгерчиликтүү мамилеге жана кадыр-баркын урматтоого укугун белгилейт
20

 

жана катышкан мамлекетке бул укукту камсыз кылуу милдеттенмесин жүктөйт. 

Минималдуу стандарттык эрежелер ар бир кармалган адам өзүнчө камерага ээ 

болушу керектигин караштырат 
21

. 

Кармалган адамдар колдонгон бардык бөлмөлөр, өзгөчө бардык уктоочу 

жайлар, бардык санитардык талаптарга жооп бериши керек, анын үстүнө 

климаттык шарттарга тиешелүү көңүл буруу зарыл, өзгөчө бул бөлмөлөрдүн 

кубатурасына, алардын минималдуу аянтына, жарыгына, жылытуусуна жана 

вентиляциясына
22

. 

Кармалган адамдар жашаган жана иштеген бөлмөлөрдө: 

  а) терезелер камактагылар күндүзгү жарыкта окуп, иштей ала тургандай 

өлчөмдө болушу жана, жасалма желдетүү системи бар-жоктугуна карабастан, таза 

аба берип тургандай жасалышы керек; 

b) жасалма жарык берүү камактагылардын көрүүсүнө зыян келтирбегидей 

жетишерлик болушу шарт.
23

 

Санитардык жабдуулар камактагы ар бир киши өзүнүн табигый муктаждыктарын 

каалаган кезде тазалыкта жана адептүүлүк шартында канааттандыра алышы үчүн 

жетишерлик болушу зарыл
24

. 

Мончо жабдууларынын жана чайынмалардын (душ) саны камактагы ар бир 

киши кандай болсо да аба- ырайынын шартында ылайык температурада жана 

жалпы гигиена талап кылгандай мөөнөттөрдө, башкача айтканда, жылдын 

мезгилдерин жана аймактын географиясын эске алуу менен, мелүүн климатта, эч 

болбогондо, аптасына бир жолу киринип же чайынып алууга жетишерлик болууга 

тийиш
25

. 

Камактагылар такай пайдалануучу бардык имарат-жайлар дайыма иреттүү 

жана өтө таза кармалышы зарыл
26

. Камактагылардан өздөрүн таза кармоону талап 

кылуу керек. Бул үчүн аларды тазалык жана ден соолук үчүн зарыл болгон таза суу 

жана зарыл жабдыктар менен камсыз кылуу шарт. 

                                                           
20 АСУЭП, 10-бер., 1-п. 
21 Минималдуу стандарттык эрежелер, 12-эреже, 1-п. 
22 Минималдуу стандарттык эрежелер, 13-эреже. 
23 Минималдуу стандарттык эрежелер, 14-эреже (b). 
24 Минималдуу стандарттык эрежелер, 15-эреже. 
25 Минималдуу стандарттык эрежелер, 16-эреже. 
26 Минималдуу стандарттык эрежелер, 17-эреже. 
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Камактагылардын адамдык кадыр-баркына жараша сырткы кебетесин 

күтүүсүнө, эркектерге дайыма кырынып турууга мүмкүндүк берүү менен алардын 

чачтарынын жана сакалдарынын өсүп кетпешине шарт түзүү керек
27

. 

Кийимдер таза жана бүтүн болушу керек. Кир чайкоону жана таза ич кийим 

берип турууну гигиенанын талабына ылайык камсыз кылуу зарыл.  

Камактагы ар бир кишиге улуттук жана жергиликтүү ченемдерге ылайык 

өзүнчө төшөнчү-жууркандар менен камсыздалган өзүнчө керебет берилиши зарыл, 

алар берилип жатканда таза болушу, бүтүн абалда кармалышы жана таза болуш 

үчүн бат-бат алмаштырылып турушу керек 
28

. 

УКЖ камераларынын жалпы абалы 

35,3% ИИБ УКЖ камераларындагы полдору бетондон, линолеум, кафель же 

башка жылытуучу материал төшөлгөн эмес. 17,6% ИИБ УКЖ камераларынын 

полдоруна жыгач салынган жана 11,8% линолеум менен жылытылган, 5,9% полуна 

кафель салынган. 

 

Диаграмма№57.              Диаграмма №58.  

УКЖ полунун үстү                      Дубалдардын жана төбөсүнүн абалы 

         

Камералардын төбөлөрүнүн жана дубалдарынын абалын, көп учурда 

байкоочулар канааттандыраардык (акталган, сырдалган) деп баалады. 3 УКЖдан 

тышкары – Токмок ш. ИИБ, Нарын ш. ИИБ жана Кочкор районунун ИИБ, ал 

жерлерде актоону талап кылган кир дубалдар белгиленген. Ал эми Кочкор 

районунун ИИБ түтүктөн аккан суудан улам бир нече камерада дубалдар жана 

төбөсү кыйраган, алар капиталдык ремонтту талап кылат 

Желдетүү 

Байкоочулар Токмок ш. УКЖ камераларынын канааттандыраардык эмес 

абалын белгилеген. Байкоочулардын баалоосу боюнча камералар толук ыплас 

абалда, кир жана жагымсыз жыттар бар. 

12% ИИБ УКЖ байкоочулар начар желдетүүчү шарттарды белгилешкен. 

Токмок ш. ИИБ жана Жети-Өгүз районунун ИИБ камераларында майда торлору 

бар кичинекей терезелер орнотулган, торлорго байланыштуу камераларда ысык, 

аба жетишпейт, жагымсыз жыттар толуп, абасы бузулган. Калган УКЖларда 

табигый желдеткичтер белгиленген жана Кызыл-Кыя ИИБ УКЖсында гана жаңы 

желдетүүчү түтүктөр орнотулган. 

Жылытуу 

                                                           
27 Минималдуу стандарттык эрежелер, 18-эреже. 
28 Минималдуу стандарттык эрежелер, 19, 20, 21-эреже. 
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77% УКЖда, кызматкерлердин сөзүнөн автономдук/ мештик жана 

борборлоштурулган жылытуу бар, 77% ичинен 22,7 (5) борбордук жылытуу, 18% 

(4) – жылытуунун электрдик системи. Электрдик жылытуу системи иштеген 

УКЖларда, электр жарыгы өчүрүлгөндө, УКЖ мештик жылытууга өтөт. Жети-

Өгүз районунун ИИБ УКЖсында жылытуу жок, кышында камераларда муздак. 

Камералардагы абанын орточо температурасы, байкоо айына жараша, жайында -

25–30  түзгөн, Алай жана Чоң-Алай ИИМ УКЖларында жазында 4 С жакын 

болгон. Кышкы мезгилде Кызыл-Кыя жана Лейлек райондорунун ИИМБ 

УКЖларында кышында 16-18. Кемин районунун ИИБ УКЖсында температуралык 

норма белгиленген эмес, байкоочулардын баалоосу боюнча камераларында суук. 

 

Санитардык түйүн 

Мониторингдин жыйынтыктары камактагы ар бир киши өзүнүн табигый 

муктаждыктарын каалаган кезде тазалыкта жана адептүүлүк шартында 

канааттандыра алышы үчүн жетишерлик болушу укуктары көпчүлүк учурларда 

камсыз кылынбай тургандыгын көрсөттү.  

Санитардык түйүндөр 31,8% (16) УКЖ камераларында гана орнотулган, 

Тогуз-Торо районунун, Кочкор, Жумгал райондорунун ИИБ УКЖларында, Кара-

Бура районунун ИИБ УКЖсында санитардык түйүндөр ЕККУ колдоосу менен 

орнотулган. Камераларда дааратканалардын болушу бардык учурларда эле аларды 

колдонуу мүмкүндүгүн билдирбейт, Каракол ш. ИИБ УКЖсында суу менен камсыз 

болуу көйгөйү бар, ушул себептен улам санитардык түйүндөрдө суу агызуу 

иштебейт. 

68% УКЖда санитардык түйүн жок. Кармалган адамдар санитардык 

түйүндөр сейилдөө короосунун аймагында жайгашканын белгилеген, бирок ал 

жакка ар дайым эле чыгара бербейт. Ошентип, мисалы, Кызыл-Кыя ИИБ 

УКЖсында, Алай жана Чоң-Алай ИИБ УКЖларында табигый муктаждыктарын 

канааттандыруу үчүн “баклажкаларды” бере тургандарын белгилешти, 68% УКЖда 

чакалар берилет. Ошондой эле байкоочулар Аксы районунун ИИБ камераларында 

кишинин заңынын жытын белгилешкен. 

Суу менен жабдуу 

65% ИИБ УКЖ суу менен камсыз кылынган эмес, 30% ИИБ УКЖ суу 

түтүктүү кран киргизилген, бирок суу менен камсыз кылуу көйгөйүнөн улам 

камераларда суу жок. Алай районунун ИИБ УКЖсында кармалгандар гана күнүнө 

үч жолу кайнак суу менен камсыз кылына турганын белгилешкен.  
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Диаграмма№60 камералардагы суу менен жабдуу 

 

Санитардык түйүндүн жоктугу жана камерада чаканы болушу боюнча 

жогоруда келтирилген сандарды эске алып, камераларда суунун жоктугунда ыплас 

(санитардык талаптарга каршы) шарттар, анын натыйжасында инфекциялык жана 

башка оорулар “бийлеп” жатканын жана болжолдосо болот. 

Уктоочу жерлер 

57% ИИБ УКЖ камералары керебет түрүндөгү уктоочу орундар менен 

жабдылган, 42,9% ИИБ УКЖ камераларында керебет ордуна камерада камалган 

бардык адамдарга бир жыгач тапчан орнотулган. Ошентип, мисалы, Токмок ш. 

ИИБ УКЖсында кармалгандар “кыймылсыз жаткандарын” белгилешкен, Жети-

Өгүз районунун ИИБ УКЖ камераларында керебеттер болгону менен, 

камерадагылардын саны 8-10 адамга чейин жете жана уктоочу орундар жетишпейт: 

“отуруп уктайбыз”. 

Тогуз-Торо районунун ИИБ УКЖсында керебеттер да, тапчандар да жок 

экендигин белгилеп кетүү зарыл. 

Бардык ИИБ УКЖларда баруулар учурунда шейшеп, жууркан кап, жаздык 

каптар жок эле. Байкоочулар жууркандар, жаздыктар, матрацтар 77% ИИБ 

УКЖларда гана болгонун белгилешти. Бирок, мында алар комплекттешкен эмес 

(мисалы, бир гана матрац же жууркан бар), ошентип Жайыл районунун УКЖсында 

кармалгандар камераларда Кызыл ай эл аралык комитети демөөрчүлүк жардам 

катары берген жаңы матрацтар гана бар экендигин айтышкан, башка 

төшөнчүлөрдүн жоктугунан, матрац менен жамынууга туура келет. Жети-Өгүз 

жана Кара-Бура райондорунун УКЖларында төшөнчүлөр толугу менен жок, алар 

менен кармалгандар өздөрү камсыз кылышат. 

Кочкор районунун ИИБ УКЖсын белгилеп кетүү зарыл, анда төшөнчүлөр 

УКЖ кызматкерлеринин жеке каражатына сатып алынган. 75% ИИБ УКЖларда 

байкоочулар төшөнчүлөрдүн абалын канааттандыраардык эмес эски, кир, жыртык 

катары белгиледи. Мисалы, Нарын ш. ИИБ УКЖсында төшөнчүлөр 2007-жылы 

сатып алынган жана андан бери жаңыланган эмес. 

43% ИИБ УКЖсында камералар таштанды үчүн бир гана куту менен 

жабдыкталган, 31% камераларда табигый муктаждыктарын канааттандыруу  үчүн 

чакадан тышкары эч нерсе жок. 
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7. КЫЙНООЛОРДУН АЛДЫН АЛУУ БОЮНЧА УЛУТТУК БОРБОРДУН 

2014-ЖЫЛ БОЮНЧА БАЯНДАМАСЫН КАРАШТЫРУУНУН 

ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ БОЮНЧА  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖОГОРКУ КЕҢЕШИНИН  ТОКТОМУНУН  МАМЛЕКЕТТИК 

ОРГАНДАРЫ ТАРАБЫНАН АТКАРЫЛЫШЫ  

 

№ СУНУШ Аткарылышы Маанилүүлүгү 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 

1.1 

Эркиндигинен ажыратуу жана чектөө 

мекемелерин, интернаттык мекемелерди жана 

психикасы бузулган адамдарды кармоо 

мекемелеринин каржылоосуна ал жердеги 

адамдардын шарттарын жакшыртуу максатында 

каражат табуу 

аткаруу 

процессинде 
актуалдуу 

2. Ички иштер министрлиги 

2.1 

Жүргүзүлгөн тергөө иш-чараларынын сапатына 

жана шектүүлөргө, айыптууларга жана 

соттолуучуларга мамиленин сапатына жана 

ишин ачылган кылмыштар боюнча баалоону 

алып таштоонун негизинде ички иштер 

органдарынын кызматкерлеринин 

ишмердүүлүгүн баалоо системасын иштеп 

чыгуу 

жарым-

жартылай 

аткарылды 

актуалдуу 

2.2 

УКЖ жетекчилерин ички иштердин областтык 

башкармалыктарынын карамагына которуу 

жөнүндө суроонун караштыруу   

аткарылган жок актуалдуу эмес 

3. Ички иштер министрлигинин, Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын, 

Юстиция министрлигинин, Социалдык өнүгүү министрлигинин, Билим берүү 

жана илим министрлигинин кызмат адамдары 

3.1 

 

Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо 

министрлиги бекиткен, кыйноолорду жана башка 

катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн 

натыйжалуу документтештирүү боюнча 

тажрыйбалык колдонмону карамагындагы 

мекемелердин эксперттеринин жана медициналык 

кызматкерлеринин колдонуусуна киргизүү боюнча 

иш-чаралар планын иштеп чыгуу жана өткөрүү   

 

аткарылган 

жок 
актуалдуу 

№ СУНУШ 
Аткары-

лышы 
Маанилүүлүгү 
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4. Карамагында эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлери болгон мамлекеттик 

органдар 

 

4.1 

Кыйноолорго каршы аракет көрүүдө 

адистештирилген жарандык тармактын уюмдарын 

жана эл аралык уюмдарды мүмкүнчүлүктүү тартуу 

менен, эл аралык стандарттарга ылайык келген жана 

тергөө жүргүзгөн адамдар тарабынан кыйноо 

колдонуу мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарып, кармалган 

адамдарды суракка алуу үчүн бөлмөлөрдү түзүү, 

ошондой эле камераларды камактагы адамдардын  

жана ар бир айкын мекеменин кызмат адамдарынын 

укуктарынын жана милдеттеринин тизмеси жазылган 

маалыматтык такталар менен камсыз кылуу 

максатында каражат табуу 

аткаруу 

процес-

синде 

актуалдуу 

4.2 

Милдеттүү түрдө алгачкы медициналык 

күбөлөндүрүүнү, ошондой эле шектүүнү, айыптууну, 

соттолуучуну, соттолгонду ар бир жолку 

жеткирилишинде милдеттүү түрдө медициналык 

күбөлөндүрүүдөн өткөрүлүшүн камсыз кылуу  

жарым-

жартылай 

аткарылды 

актуалдуу 

4.3 

Мекеменин бардык документациясын, өзгөчө 

кармалгандардын ден-соолугунун абалы жана 

денедеги жаракаттары боюнча кайрылуулары, 

ТКЖдан кайра келгендердин жана тергөө 

аракеттерин жүргүзүү үчүн алып чыгып, кайра 

ТКЖга жеткирилгендердин күбөлөндүрүүлөрү 

катталган журналдардын милдеттүү түрдө 

толтурулушун камсыз кылуу 

жарым-

жартылай 

аткарылды 

актуалдуу 

 

5. Юстиция министрлиги 

 

5.1 

Мамлекет кепилденген юридикалык жардам 

көрсөткөн жактоочулардын эмгек акысын, 

юридикалык жардамга муктаж болгон адамдарга 

сапаттуу кызмат көрсөтүүгө түрткү берүү 

максатында, жогорулатуу тарабына карата кайра 

карап чыгуу 

аткаруу 

процес-

синде 

актуалдуу 

5.2 

Көрсөтүлгөн юридикалык жардамдын сапатын 

баалоо системасын, жактоочуларды ылайыктуу 

жазалоо жана сыйлоо чаралары менен иштеп чыгуу 

аткаруу 

процес-

синде 

актуалдуу 

№ СУНУШ 
Аткары-

лышы 
Маанилүүлүгү 



74  |  Жылдык баяндама 2015  

6. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы 

6.1 

Кармалган адамдардын ар кандай категорияларын 

алардын жынысына, жаш курагына, мурда 

соттолгондугуна, камакка алуунун юридикалык 

себептерине жана аларга көрсөтүлгөн мамилеге 

жараша өзүнчө камоо жөнүндө мыйзам 

ченемдеринин так аткарылышын камсыз кылуу 

аткарылган 

эмес 
актуалдуу 

6.2 

Соттолгондорго мамиле кылуунун жана шарттарды 

сактоонун жабык мекемелерде камалуунун 

минималдуу стандарттарына ылайык келген 

сапатына негизделген эркиндиктен ажыратуу 

мекемелеринин карамагындагы кызматкерлердин 

ишмердүүлүгүнүн сапатын баалоо системасын иштеп 

чыгуу 

жарым-

жартылай 

аткарылды 

актуалдуу 

7. Кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча 

Улуттук борборуна 

7.1 

Кыргыз Республикасынын  жоруктар кодексинин 

долбооруна мамлекеттик органдар жана жергиликтүү 

өз алдынча башкармалык органдары тарабынан 

Улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө тоскоолдук 

кылгандыгы үчүн жоопкерчиликти караштырган 

сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешине караштырууга 

киргизүү 

аткарылды актуалдуу 

7.2 

Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу жөнүндө 

кодексинин долбооруна Жазаларды аткаруу 

мамлекеттик кызматынын системасындагы 

мекемелерде шектүүлөрдүн, айыптуулардын жана 

соттолуучулардын болушуна так тыюу салган 

сунуштарды Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешине киргизүү 

аткарылды актуалдуу 

7.3 

“Кылмыш жасагандыгында шектүү жана айыптуу 

адамдарды камакта кармоонун тартиби жана 

шарттары жөнүндө” мыйзамга, шектүүлөр жана 

айыпталуучулар өзүнүн жактоочуларына Жогорку 

Кеңештин жана айылдык кеңештин депутаттарына, 

Акыйкатчыга (Омбудсменге), Улуттук борборго, 

ошондой эле адам укуктары боюнча эл аралык 

уюмдарга жөнөтүлгөн кат-кабардын цензурасына 

тыюу салган толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү 

киргизүү жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу жана 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине 

киргизүү  

аткарылды актуалдуу 

№ СУНУШ 
Аткары-

лышы 
Маанилүүлүгү 
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7.4 

“Кыргыз Республикасынын ченемдик-укуктук 

актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

мыйзамына жарандын кыйноолордон эркин болуу 

укугун ишке ашырууга байланыштуу мыйзам 

долбоорлорун ылайыктуу экспертиза өткөрүү үчүн  

Улуттук борборго жөнөтүүнү караштырган 

толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү 

жөнүндө сунуштарды иштеп чыгуу жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешине киргизүү  

аткарылды актуалдуу 

 

8. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына 

 

8.1 

Башкы прокуратурада кыйноолорду колдонуу 

далилдерин териштирүү боюнча түздөн-түз Башкы 

прокурорго баш ийген атайы түзүмдүк бөлүмдү түзүү  

же кызмат адамдарын кыйноолорду колдонууда 

айыптоо боюнча териштирүү жүргүзүү боюнча 

адистешүү жөнүндө суроону караштыруу  

жарым-

жартылай 

аткарылды 

актуалдуу 

 

9. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна 

 

10.1 

Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз 

же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана 

жазанын түрлөрүн колдонуу жөнүндө кылмыш 

иштери боюнча соттук тажрыйбасынын 

жалпылоосун өткөрүү 

жарым-

жартылай 

аткарылды 

актуалдуу 

10.2 

Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз 

же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана 

жазанын түрлөрүн колдонуу жөнүндө иштерди 

караштыруунун мөөнөттөрүнө тиешелүү процесстик 

ченемдерди катуу сактоо жөнүндө төмөн турган 

жергиликтүү сотторго жетекчилик түшүндүрмөлөрдү 

берүү 

жарым-

жартылай 

аткарылды 

актуалдуу 
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8. КОРУТУНДУ 

ЖАЛПЫ КОРУТУНДУ 

Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү укук коргоочу жана эл аралык 

уюмдардын кыйла бекемдеп келген өз ара аракеттешүүсүнө негизделген 

кыйноолор менен күрөшүү тармагындагы жигердүүлүгү, Кыйноолордун алдын 

алуу боюнча Улуттук борбордун түзүлүшү белгилүү оң жылыштарга көмөктөштү, 

бул Кыргыз Республикасынын бийлик органдарынын кыйноолордун алдын алуу 

үчүн натыйжалуу механизмдерди түзүүдө жана колдоодо саясий эркинин бар 

экендигин күбөлөндүрөт.  

1. Кыйноолор мурдагыдай эле колдонулуп келет. Кыйноолордон жана 

катаал мамиленин башка түрлөрүнөн эркин болуу укугуна карата белгилүү алдыга 

жылууларга карабастан, анын сакталышынын толук кепилдиктери Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарынын деңгээлинде да, укук колдонуучу 

тажрыйбасында да толук чарада байкалбайт. 

2. Аныктамасы боюнча жабык болуп саналган, ага байланыштуу аларда 

кармалган адамдар өзгөчө алсыз жана кыйноолор менен катаал мамиле 

тобокелдигине кабылышы мүмкүн болгон эркиндиктен ажыратуучу жана чектөөчү 

жайлардагы кырдаал өзгөчө көңүл бурууну талап кылат. 

3. Эркиндиктен ажыратуучу жана чектөөчү жайларга алдын алма 

баруулар кайсы болбосун алдын алма системасынын борбордук бөлүмү болуп 

саналат. Аны менен бирге кыйноолордун жана катаал мамиленин башка 

түрлөрүнүн алдын алуу үчүн бир гана баруулар жетишсиз, мыйзам чыгаруучу, 

административдик, юридикалык жана башка чаралардын жыйындысын көрүү 

шарт.  

КЫЙНООЛОРГО ЖАНА КАТААЛ, АДАМГЕРЧИЛИКСИЗ ЖЕ КАДЫР-

БАРКТЫ БАСМЫРЛАГАН МАМИЛЕНИН ЖАНА ЖАЗАНЫН 

ТҮРЛӨРҮНӨ КАРШЫ БУУ КОНВЕНЦИЯСЫНЫН ФАКУЛЬТАТИВДИК 

ПРОТОКОЛУНА ЫЛАЙЫК КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ 

1. Үзгүлтүксүз негизде кайсы убакта болбосун жүзөгө ашырылуучу 

эркиндигинен ажыратуу жана чектөө жайларына тоскоолдуксуз алдын алма 

барууларды жүргүзүү боюнча бекитилген так ченемдик ыйгарым укуктарга 

карабастан, мурдагыдай эле Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун 

ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу далилдери орун алган.  

2. Тоскоолдуктар негизинен Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук 

борбордун атайы барууларында кылынган, анда алдын алма баруунун негизи болуп 

кыйноолорду жана катаал мамилени колдонуу жөнүндө айкын маалымат саналат 

жана тоскоолдук күнөөлү кызмат адамынын кылмышты жашыруу ниети менен 

түшүндүрүлөт. 

3. Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбордун ишмердүүлүгүнө 

тоскоолдук кылуудан кармап турган маанилүү факторлордун бири болуп, 

тоскоолдуктарды жараткан кызмат адамынын КР Жазык кодексинин 146-2 
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беренесинин болушун жана ага ылайык жоопкерчиликтин жана жазанын болбой 

койбостугун билип-түшүнгөндүгү саналат. 

  КЫЙНООЛОРДУН ЖАНА БАШКА КАТААЛ, АДАМГЕРЧИЛИКСИЗ ЖЕ 

КАДЫР-БАРКТЫ БАСМЫРЛАГАН МАМИЛЕНИН ЖАНА ЖАЗАНЫН 

ТҮРЛӨРҮНҮН АЛДЫН АЛУУ 

1. Эркиндиктен ажыратуу жана чектөө жерлерине алдын алма баруулар 

кайсы болбосун алдын алуу системасынын борбордук бөлүмү болуп саналат жана 

тобокелдик факторлорун аныктоого, системалык кемчиликтердин жана каталардын 

талдоосун жүргүзүүгө, кыйноолордун жана катаал мамиленин башка түрлөрүнүн 

алгачкы себептерин жокко чыгаруу үчүн сунуштарды көрсөтүүгө мүмкүндүк берет. 

2. Иш жүзүндө кармалгандар жана камактагылар эркиндиктен ажыратуучу 

жана чектөөчү тигил же бул жайда орун алышы ыктымал болгон кыйноолор жана 

башка бузулуулар жөнүндө билдиргендиги үчүн жазаланышы мүмкүндүгүнүн 

тобокелдиги бар. 

  КЫЙНООЛОРДУ ЖАНА БАШКА АДАМГЕРЧИЛИКСИЗ ЖЕ КАДЫР-

БАРКТЫ БАСМЫРЛАГАНА МАМИЛЕНИН ЖАНА ЖАЗАНЫН 

ТҮРЛӨРҮН КОЛДОНУУ ТАЖРЫЙБАСЫ 

1. Кыйноолор жана катаал мамиле далилдери боюнча катталган 

кайрылуулардын саны 2015-жылы кыскарды, бирок расмий статистика иштин 

чыныгы абалы жөнүндө толук маалымат бербейт. 

2. Кыйноолордун чыныгы масштабын белгилөө оор, анткени көп учурда 

кыйноолор катталбайт, бул кыйноолорго даттануу пайдасыз, айрым учурларда 

кооптуу дагы деген коомдо калыптанган ишеним менен түшүндүрүлөт.  

3. Он окуянын ичинен тогузунда кыйноолор моюнга алган көрсөтмөлөргө 

мажбур кылуу максатында ички иштер органдарынын ыкчам кызматкерлери 

тарабынан, кыйноолордон жапа чеккендин туугандарына жана жакындарына 

кабарлабастан, өз каалоосу боюнча жактоочуну жана көз карандысыз медициналык 

жардамды тандоого жеткиликтүүлүктөн баш тарткан негизсиз кармап алуунун 

шарттарында колдонулат.  

4. Дээрлик көпчүлүк учурда кыйноолор иш жүзүндө кармалган учурдан 

шектүүнү УКЖга жеткиргенге чейинки мезгилде, ошондой эле ТКЖ сыртына 

чыгарган учурларда колдонулат. 

5. Моюнга алган көрсөтмөлөрдү алганга чейин, кармалган адамдар 

кармоонун расмий эмес жерлеринде камалат да, анда кыйноолорго жана катаал 

мамилеге дуушар болушат. 

6. Иш жүзүндө кыйноолорду колдонууга көмөктөшкөн факторлор болуп 

кызматкерлердин профессионал эместиги жана иштен кабары жоктугу, 

кылмыштарды аныктоодо жана ачууда алардын төмөн дарамети, милициянын 

натыйжалуулугун баалоонун эскирген ыкмалары, алардан расмий түрдө баш 

тарткандары менен дагы да болсо иш жүзүндө колдонулуп келүүдө, андан 

тышкары, жазык сот акыйкатын аткарууда моюнга алган көрсөтмөлөргө таянуу 

багыты жана жазаланбагандык саналат. 
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ЭРКИНДИГИНЕН АЖЫРАТЫЛГАН ЖАНА ЧЕКТЕЛГЕН 

АДАМДАРГА КАРАТА КЫЙНООЛОРДУН ЖАНА КАТААЛ 

МАМИЛЕНИН КОЛДОНУШУНА АЛЫП КЕЛГЕН СИСТЕМАЛЫК 

СЕБЕПТЕР 

  Териштирүү механизмдеринин натыйжалуу эместиги 

1. Прокуратура органдарынын кыйноолор жана катаал мамиле көйгөйүнө 

мамилеси жакшы тарапка өзгөрдү, ишмердүүлүк олуттуу түрдө жигердүү 

жүргүзүлө баштады. 

2. Кыйноолор жана катаал мамиле жөнүндө арыздар жана билдирүүлөр 

боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартуулардын пайызы көбөйдү жана 

мурдагыдай эле жогору бойдон калууда. 

3. Кылмыш ишин козгоодон баш тартуу тууралуу чечим толук 

териштирүүнүн алкагында эмес, тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндөгү 

тергөөчүнүн чектелген мүмкүнчүлүктөрүнүн далилдерди кыйла натыйжалуу 

чогултуу мүмкүнчүлүктөрү жок болгон шарттарда кабыл алынат. 

4. Кыйноолор жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү териштирүү 

механизминин аз натыйжалуулугунун көйгөйү, биринчи кезекте,  прокуратура 

органдарынын кыйноолор жөнүндө иштер боюнча көзөмөлдү камсыз кылуу, 

териштирүү жана мамлекеттик айыптоону колдоо үчүн жооптуу ар кандай 

функцияларынын арасында сакталып келген кызыкчылыктардын кагылышуусу 

менен түшүндүрүлөт.  

5. Прокуратура органдарынын жоопкерчилигинин жана ар кандай 

функцияларынын ортосундагы кызыкчылыктардын кагылышуусу прокуратуранын 

тергөөчүсүнүн акыркы жыйынтыктан жана соттук келечекти ага кыйноолор 

жөнүндө билдирүү келип түшкөн баскычта баалоо зарылдыгынан көз каранды 

болушун жаратты. Мындай көз карандылык, биринчи кезекте, тергөөчүгө кылмыш 

ишин козгоо жөнүндө чечим кабыл алууга тоскоолдук кылат жана көп учурда 

кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алууга алып келет. 

  Кыйноолорду натыйжалуу эмес документтештирүү 

1. Кыйноолор жөнүндө билдирүүлөрдү териштирүүнүн натыйжалуу 

эместигинин негизги себептеринин бири, мурдагыдай эле кыйноолордун денелик 

жана психикалык издерин тиешелүү документтештирүү механизминин жоктугу 

болуп саналат. 

2. КР ЖПК 40-беренесинде убактылуу 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, милдеттүү түрдө 

өткөрүлүүгө тийиш болгон медициналык кароонун (күбөлөндүрүүнүн) 

колдонуудагы тажрыйбасы негизинен жакшы жагына өзгөргөн жок. 

3. Кыйноолордун жана башка катаал мамиленин издерин алгачкы деңгээлде 

документтештирүүгө байланыштуу маалыматтын толук эместиги, эгерде 

кыйноолордон жапа чеккен адам укук коргоо органдарына арыз менен кайрыла 

турган болсо, кийин тийиштүү эксперттик изилдөө жүргүзүүгө мүмкүндүк бербейт. 
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4. Кыйноолорду жана катаал мамилени натыйжалуу документтештирүү 

тажрыйбасын түзүү багытында олуттуу жылыш болуп 2014-жылы декабрда 

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин Кыйноолорду 

жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин 

жана жазанын түрлөрүн натыйжалуу документтештирүү боюнча тажрыйбалык 

колдонмону (мындан ары – Тажрыйбалык колдонмо)   бекитиши саналат.    

5. Кыргыз Республикасынын министрликтеринин жана мекемелеринин 

Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган 

мамиленин жана жазанын түрлөрүн натыйжалуу документтештирүү боюнча 

тажрыйбалык колдонмону киргизүү боюнча жетишерлик жигердүүлүгү 

байкалбайт.  

6. Зомбулук учурларында (анын ичинде балдарга жана аялдарга карата), 

ошондой эле кыйноолордун жана катаал мамиленин учурларында алдын алуу, 

аныктоо, аракеттенүү, медициналык, социалдык жана юридикалык жардам 

көрсөтүү, калыбына келтирүү жана териштирүү үчүн мекемелер аралык өз ара 

аракеттешүүнүн натыйжалуу механизмдерин иштеп чыгуу. 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ИЧКИ ИШТЕР ОРГАНДАРЫНЫН 

УБАКТЫЛУУ КАМАК ЖАЙЛАРЫНДА КАМООНУН ШАРТТАРЫ 

1. Алдын-ала кармоо, камакта кармоо жана эркиндиктен ажыратуу 

жерлеринен тышкары, ошондой эле балдар мекемелерин, психикалык бузулуулары 

бар адамдар жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар үчүн 

мекемелерди тизмесине камтыган эркиндигинен ажыратуу жана чектөө 

жерлериндеги адамдарды кармоонун шарттары эл аралык минималдуу 

стандарттарга ылайык келбейт. 

2. Айрым ИИБ УКЖларында медициналык жардамга жеткиликтүүлүктүн 

жоктугу ылайыксыз болуп саналат.   

ЭРКИНДИГИНЕН АЖЫРАТУУЧУ ЖАНА ЧЕКТӨӨЧҮ ЖЕРЛЕРДЕ 

ЖАШЫ ЖЕТЕ ЭЛЕКТЕРГЕ КАРАТА КЫЙНООЛОРДОН ЭРКИН БОЛУУ 

УКУГУНУН САКТАЛЫШЫ 

1. ИИМ жана ЖАМК системаларынын эркиндиктен ажыратуу жана чектөө 

жерлеринде кыйноолор тажрыйбасынын таралгандыгы жашы жете электерге 

карата сот акыйкатын аткарууда колдонуудагы процесстик кепилдиктер алардын 

зарыл болгон алдын алуусун камсыз кылбай тургандыгын күбөлөндүрөт. 

2. Жашы жетпегендерге карата кыйноолор моюнга алган көрсөтмөлөрдү 

алуу, жазалоо, мекеменин кызматкерлери, тергөөчүлөрү тарабынан кандайдыр-бир 

аракеттерди жасоого мажбур кылуу максатында колдонулат.     

3. Жашы жете электерге карата электрошокер, тырмактын астына ийне саюу, 

“пресс-камера”, кышкы суукта муздак суу чачуу, башка пакет, противогаз кийгизүү 

аркылуу тумчуктуруу, башын сууга матыруу сыяктуу  кыйноонун чебердик 

ыкмаларына жол берилет, ошондой эле таасир тийгизүүнүн психологиялык 

ыкмалары, анын ичинде өлтүрүү, үй-бүлөсүнө же досторуна зыян келтирүү, 

кыйноолорду улантуу тууралуу коркутуулар.  

4. УКЖларда, ТКЖларда жашы жете электерди чоң кишилер менен бирге 

камоо тажрыйбасы кеңири таралган бойдон калууда. 
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5. УКЖ, ТКЖ чоң кишилерди жана жашы жетпегендерди бирге камоо 

тажрыйбасы жашы жетпегендер үчүн эркиндигинен ажыратуу жерлеринин 

кылмышталышына көмөктөшөт. Жашы жетпегендер чоң кишилерден өзүнчө 

камалганга чейин кылмыш чөйрөсүнө түшкөн жашы жетпегендердин 

реабилитациясы жана ре-социалдаштыруусу жөнүндө айтуунун мааниси жок. 

6.  Эл аралык стандарттарга ылайык жашы жетпегендерге карата 

колдонулган жалгыз камоо катаал мамиленин түрлөрүнө тиешелүү. Иш жүзүндө 

жашы жетпегендерди ар кандай жоруктарды жасагандыгы үчүн тартиптик камак 

жайга (ДИЗО) жайгаштыруу менен жазалашы мүмкүн. 

7. КРӨ ЖАМК караштуу мекемелеринде, эркиндигинен ажыратылган жашы 

жетпегендердин психикалык жана денелик саламаттыгына зыян алып келген, 

демек, катаал мамиленин түрлөрүнө тиешелүү болгон, жашы жетпегендерге карата 

колдонулган тыюу салынган тарбиялык чаралар тажрыйбаланат. 

8. Мекемелерде, эреже катары, тарбиялануучулардын реабилитациялык жана 

калыбына келтирүүчү муктаждыктарына көңүл буруу таптакыр жок. 

9. ЖАМК жана Билим берүү жана илим министрлигинин психологиялык 

кызматтары квалификациясы жок кызматкерлер менен көрсөтүлгөн. Психологдун 

иши үчүн уюштуруучулук, материалдык жана техникалык шарттар жок (өзүнчө 

кабинеттер, жеке жана топтук сабактарды өткөрүү мүмкүнчүлүгү, кабинеттер үчүн 

жабдыктар ж.б.у.с. ар дайым эле боло бербейт). 

10. Иш жүзүндө кармалган жашы жете электерге жактоочуга 

жеткиликтүүлүк дароо берилбейт, ал эми, мындайча айтканда, “дежур” 

жактоочулар көрсөткөн акысыз жардамдын сапаты төмөн.  

11. Ыйгарым укуктарына шектүү (айыптуу) жашы жетпегендин пайдасына 

материал топтоо, реабилитациялык иш-чаралар планын түзүү, иштин 

материалдары менен таанышуу, даттанууларды берүү жана аларды караштырууга 

катышуу кирген ҮБКБ өкүлү жок болгондо жашы жетпеген анын укуктарын 

коргоо боюнча иш-чаралардын жана ага карата укук коргоо органдары жана сот 

тарабынан жаш курагынын жана психикасынын өзгөчөлүктөрүнөн улам сот 

акыйкатын аткаруунун өзгөчө субъекти катары мамиле кылуу кепилдигинин 

олуттуу бөлүгүнөн ажырайт.  
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9.  СУНУШТАР 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ 

 

1.  Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн колдонууга толук тыюу салууну 

бекиткен эл аралык келишимдер боюнча Кыргыз Республикасынын 

милдеттенмелерин аткаруусуна туруктуу парламенттик көзөмөлдү камсыз кылуу. 

2. Кыйноолорго каршы БУУ комитетинин Кыйноолорго каршы БУУ 

конвенциясынын 22-беренесине ылайык кыйноолордон эркин болуу укугунун 

бузулушу жөнүндө жеке кайрылууларды караштыруу компетенциясын таануу. 

3.  “Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук борборунун директорунун 2013-жыл боюнча ар жылкы 

баяндамасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2014-

жылдын 17-апрелиндеги №3981-V токтомун, “Кыйноолорду жана башка катаал, 

адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 

түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борборунун 

директорунун 2014-жыл боюнча ар жылкы баяндамасы жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2015-жылдын 17-июнундагы №5250-V 

токтомун мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкармалык 

органдарынын аткаруусун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 

профилдик комитеттеринин биргелешкен отурумдарында караштыруу. 

4. Кыйноолордун натыйжалуу кылмышталышы жана кыйноолордон жана 

башка адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 

түрлөрүнөн коргоонун кепилдиктерин түзүү боюнча Кыргыз Республикасынын эл 

аралык милдеттенмелерин аткаруу үчүн: 

4.1.  Кыргыз Республикасынын КЖК беренесинин диспозициясы кыйноолор 

үчүн жазык жоопкерчилиги кызмат адамдарына карата гана эмес, башка расмий 

түрдө өзүн көрсөткөн адамдарга карата дагы караштыра тургандай өзгөртүүлөрдү 

киргизүү, мындай жобону Кыргыз Республикасынын КЖК жаңы долбоорунда 

караштыруу; 

4.2. КР ЖПК жаңы долбоорун караштырууда 2013-жылдын 01-февралындагы 

№24 Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин 

буйругу менен түзүлгөн ЖПК жаңы долбоорун иштеп чыгуу боюнча Жумушчу 

тобунун, Жогорку Кеңештин караштыруусуна киргизилген жана биринчи 

окуусунда кабыл алынган долбооруна кирбей калган сунуштарын, ошондой эле 

2015-жылдын 5-февралында №104-р Кыргыз Республикасынын ИИМ буйругу 

менен түзүлгөн мекемелер аралык Жумушчу тобунун сунуштарын эске алуу, анын 

ичинде: 

 сотко чейинки өндүрүштүн жана ал өндүрүшкө тартылган адамдардын 

мартабасын аныктоонун алкагында “тергөөгө чейинки текшерүү” деп айтылган 

өндүрүштүн тартибин жөнгө салуу; 

 сот өзүнүн корутундуларын түздөн-түз соттук отурумдун убагында 

кабыл алган гана көрсөтмөлөргө негиздейт жана тергөөчүгө, прокурорго берилген 

көрсөтмөлөр менен же аларга шилтөө аркылуу соттук чечимдерди негиздөөгө 

укугу жок деген ченемди бекитүү.  
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4.3. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине жана 

"Кылмыштарды жасоо жагынан шек туудурган жана айыпталып кармалган 

адамдарды камакта кармоонун тартиби жана шарттары жөнүндө" Кыргыз 

Республикасынын мыйзамына төмөнкүлөргө тике тыюу салган толуктоолорду 

жана өзгөртүүлөрдү киргизүү: 

 камакта кармалган адамдардын коргоочуга, Жогорку Кеңештин 

депутаттарына, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысына (Омбудсменине), 

Кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган 

мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн алдын алуу боюнча Кыргыз 

Республикасынын Улуттук борборунун директоруна, ошондой эле адам укуктарын 

боюнча эл аралык органдарга даректелген кат-кабарынын 

(корреспонденциясынын) цензурасына; 

 ИИБ УКЖ жана ЖАМК ТКЖ бир камерада жашы жете электердин 

чоң кишилер менен бирге камалышына. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ӨКМӨТҮ 

 

1. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкармалык 

органдарынын жана жарандардын кыйноолор жана башка катаал, адамгерчиликсиз 

же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрү менен күрөшүүгө 

багытталган мыйзам чыгаруу, административдик, юридикалык жана башка 

чараларынын комплексин талкуулоо жана ишке ашырылышына көмөктөшүү 

боюнча аракеттерин бириктирүү. 

2. 2014-жылдын 23-октябрында №469-р Кыргыз Республикасынын 

өкмөтүнүн буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасында кыйноолорго жана 

башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана 

жазанын түрлөрүнө каршы аракет боюнча иш-чаралар планынын алкагында:  

2.1. Кыргыз Республикасынын  өкмөтүнүн отурумунда жана Кыргыз 

Республикасынын өкмөтүнө караштуу адам укуктары боюнча 

координациялык кеңештин отурумунда кийинки караштыруусу менен иш-

чаралардын аткарылышынын арадагы жыйынтыктарынын талдоосун жана 

баалоосун жүргүзүү; 

2.2. 2014-2015-жж. пландаштырылган иш-чаралардын аткарылбай 

калышынын себептерин аныктоо, алардын өз убагында жана тийиштүү 

аткарылышын камсыз кылбаган мамлекеттик органдардын жана кызмат 

адамдарынын жоопкерчилигинин суроосун караштыруу; 

2.3. жарандык коомдун уюмдары жана эл аралык уюмдар менен тыгыз өз ара 

аракеттенип, мөөнөтү өткөн иш-чараларды жана мөөнөтү өтө элек иш-

чараларды аткаруу боюнча мамлекеттик органдардын ишмердүүлүгүнүн 

координациясын камсыз кылуу;   

2.4. эркиндиктен ажыратуучу жана чектөөчү жайларда камоо шарттарын 

жакшыртууга багытталган иш-чаралар менен толуктоо. 

3.  Кыйноолордун жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнүн болжолдуу учурларын 

аныктоодо, каттоодо жана алар жөнүндө маалымдоодо мамлекеттик органдардын 
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жана кызмат адамдарынын өз ара аракеттешүүсүнүн бирдиктүү тартибин бекиткен 

мекемелер аралык нускаманы иштеп чыгуу. 

4. ИИМ, ЖАМК, УКМК жана башка мекемелердин карамагындагы 

медициналык кызматтарынын (жарыш медициналык кызматтар) Кыйноолорду 

жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин 

жана жазанын түрлөрүн натыйжалуу документтештирүү боюнча тажрыйбалык 

колдонмосун  колдонуларына түздөн-түз көзөмөлдү камсыз кылуу. 

5. Жабык мекемелердин медициналык кызматкерлерин баскыч-баскычы 

менен Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин 

карамагына которуу боюнча план иштеп чыгуу.   

6. Камоо шарттарын жакшыртуу үчүн бюджеттик каражаттардын 

бөлүнүшүн, аларды чыгымдоонун ачыктыгын камсыз кылуу. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ  

АДАМ УКУКТАРЫ БОЮНЧА КООРДИНАЦИЯЛЫК  

КЕҢЕШ 

 

1. Кыйноолордон жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүнөн эркин болуу укугун коргоо 

кепилдиктерин күчтөнтүүгө багытталган адам укуктары боюнча БУУ 

механизмдеринин сунуштарын Кыргыз Республикасынын учурдагы аткаруу 

мартабасынын (статусун) баалоосун өткөрүү. 

2. Универсалдуу мезгилдүү серептин (УМС) жана Адам укуктары боюнча 

БУУ кеңешинин жана келишимдик органдарынын атайы процедураларынын 

сунуштарын, корутунду эскертүүлөрүн жана чечимдерин ишке ашыруу планын 

иштеп чыгуу жана кабыл алуу. 

3.  Адам укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулушун белгилеген адам 

укуктары боюнча эл аралык органдардын чечимдерин, анын ичинде Кыргыз 

Республикасына карата Адам укуктары боюнча БУУ комитети кабыл алган он алты 

чечимди Кыргыз Республикасынын аткаруусу боюнча натыйжалуу механизмин 

иштеп чыгуу. 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

ЖОГОРКУ СОТУ 

1. 2014-жылдагы мезгил боюнча кыйноолор жана башка катаал, 

адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрү 

жөнүндө кылмыш иштери боюнча, соттордун бул категориядагы иштерди 

караштыруунун процесстик мөөнөтүн одоно бузушуна өзгөчө басым көрсөтүү 

менен бул тематика боюнча Жогорку соттун Пленумунун кийинки өкүм чыгаруусу 

менен, соттук тажрыйбанын жалпылоосун жүргүзүү. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

БАШКЫ ПРОКУРАТУРАСЫ 

1. Кызматтык жана башка жалпы мүнөздөгү кылмыштар үчүн эмес, 

кыйноолор үчүн жазык жоопкерчилигин караштырган КР КЖК 305-1 беренеси 

боюнча ылайыктуу жоруктардын квалификациясы бир түрдүү чыгарылышы үчүн 

укук коргоо тажрыйбасын мыктылоо боюнча чараларды кабыл алууну улантуу. 

2. Кайсы болбосун кызыкчылыктардын кагылышуусун жокко чыгарган 

натыйжалуу териштирүү принциптеринин негизинде кыйноолор жөнүндө 

арыздарды өз убагында, кылдат жана көз карандысыз териштирүүсүн жүргүзүү 

үчүн жетишерлик ыйгарым укуктарга ээ болгон механизмди иштеп чыгуу жана 

киргизүү. 

3. Отчеттулуктун ички саясатын жана ишти баалоонун критерийлерин кайра 

карап чыгуу жана кыйноолор жөнүндө кайсы болбосун билдирүүлөр боюнча 

кылмыш иштери прокуратуранын тергөөчүлөрү тарабынан өз убагында ылайыктуу 

тергөө аракеттерин жүргүзүүнүн зарылдыгы белгиленгенде козголушун камсыз 

кылуу, башкача айтканда, ишти айыптоочу өкүм түзүү менен аяктоо келечегине 

негизделбестен, заманбап, иш билгиликтин жетиштүүлүгүнө жана кылдаттыгына 

жараша.  

4. Прокурорлордун жазык-процесстик мыйзамдардын талаптарын 

сактоосун жана камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасын тандоо тууралуу суроо 

каралган же иштин негизин карап жаткан соттук териштирүүнүн жүрүшүндө 

айыптуулар аларга карата кыйноолор колдонулгандыгы  жөнүндө билдирген 

учурларда кылмыш жөнүндө арыздарды жана билдирүүлөрдү караштыруусун 

камсыз кылуу.   

5. Камакта кармоо жерлеринен кыйноолордун колдонулушуна 

даттанууларды, алардын толук жашырын болушунун принцибин сактоо менен 

алуунун жана караштыруунун натыйжалуу механизмин иштеп чыгуу. 

6. КР ЖПК 40-беренесинде убактылуу 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, милдеттүү түрдө 

медициналык текшерүү (күбөлөндүрүү) өткөрүлүүгө тийиш экендиги тууралуу 

талаптардын так сакталышына карата колдонуудагы прокурордук көзөмөлдүн 

ыкмаларын натыйжалуулук көз карашынан кайра карап чыгуу. 

7. Кыйноолор жөнүндө арыздарды же билдирүүлөрдүн текшерүүсүн 

(териштирүү) жүргүзүүдө, Стамбул протоколунун принциптерине ылайык 

эксперттерге суроолорду берүүгө жана экспертизалардын жыйынтыктарын 

баалоого тиешелүү соттук экспертизаны дайындоонун тартиби жөнүндө 

методикалык көрсөтмөлөрдү иштеп чыгуу. 

8. Кыйноолордун алдын алуу боюнча Улуттук борбор менен бирдикте 

эркиндиктен ажыратуучу жана чектөөчү жайларда мыйзамдардын аткарылышына 

көзөмөлдү күчөтүү максатында түңкү убакта күтүлбөгөн үзгүлтүксүз 

текшерүүлөрдү өткөрүү туруктуу тажрыйбасын киргизүү. 

9. Кыйноолор жана катаал мамиле боюнча кайрылган адамдын, зарыл 

болгондо, коопсуздугун камсыз кылуу боюнча токтоосуз чара кабыл алуунун 

механизмин иштеп чыгуу. 



     Кыйноолорду алдын  алуу боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук борбору  | 85 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 

ИЧКИ ИШТЕР МИНИСТРЛИГИ 

 

1. 2013-2017-жылдарга ички иштер органдарын реформалоо боюнча 

чараларды ишке ашыруу боюнча аракет планынын алкагында кийинкилерди 

камсыз кылуу:  

1.1.  тышкы мамлекеттик жана коомдук көзөмөлдүн жеткиликтүүлүгү 

үчүн ички иштер органдарынын ачык болушунун деңгээлин жогорулатуу; 

1.2.  коомдук коопсуздукту, ошондой эле жарандык көзөмөлдү жана укук 

коргоо органдарынын ишмердүүлүгүн баалоону камсыз кылуу боюнча өнөктөштүк 

өз ара аракеттешүү тармагында жарандык коомдун институттарынын жана ички 

иштер органдарынын арасында кызматташууну жигердүүрөөк кылуу жана 

кызматташуунун жаңы механизмдерин иштеп чыгуу;  

1.3.  милиция кылмыштарды ачуулардын пайызына эмес, коомдук ишеним 

жана коопсуздукка багыт алышы үчүн ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүн 

баалоонун критерийлерин иш жүзүндө өзгөртүү; 

1.4.  кылмыштуу асылуулардан инсанды жана коомду коргоону камсыз 

кылууга аракеттерди топтоо; 

1.5.  кадрдык иште, иш билги адистерди алардын моралдык-этикалык 

сапаттарын эске алуу менен тандоодо терс факторлорду жеңүү; 

1.6.  кызматкерлердин укуктук тарбиялоо жана билим алуу системасын 

кайра караштыруу жана туруктуу мыктылоо, атап айтканда, изин суутпай издөө 

кызматтарынын кызматкерлеринин жана камакта кармоо шарттарын камсыз 

кылган кызматтардын, мында өзгөчө көңүлдү алардын моралдык жана 

профессионалдык сапаттарына бөлүү; 

1.7.  ички иштер органдарынын кадрларынын алгачкы даярдоосунун, 

кайта даярдоосунун жана квалификациясын жогорулатуунун эл аралык 

стандарттарына ылайык окуу программаларын киргизүү. 

2. Видео жаздырууну жүргүзгөн, көзөмөл жүргүзгөн прокурордун онлайн 

жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу менен УКЖда видео байкоо системасынын иштөө 

тартибин жөнгө салган ченемдерди иштеп чыгуу. Видео жазылган материалдарга 

отчеттуулук документтеринин мүнөзүн берүү.  

3. УКЖда камакта кармалган адамдардын медициналык тейлөөсүнүн 

суроолору боюнча Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлиги  

менен бирдиктүү аракеттердин координациясын камсыз кылуу.   

4. УКЖ штатына аял жынысындагы кызматкерлерди киргизүү. 
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНӨ КАРАШТУУ 

ЖАЗАЛАРДЫ АТКАРУУ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТЫ 

 

1. ТКЖга жаңы жеткирилгендердин жана тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн 

ТКЖдан ар бир алып чыгуудан кийин, Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты 

сактоо министрлиги бекиткен Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз 

же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн натыйжалуу 

документтештирүү боюнча тажрыйбалык колдонмого ылайык, милдеттүү түрдө 

медициналык күбөлөндүрүүдөн өтүшүн камсыз кылуу; 

2. Кармалган адамдардын ар кандай категорияларын алардын жаш курагын 

жана мурда соттолгонун эске алуу менен өзүнчө камалышын камсыз кылуу. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН  

САЛАМАТТЫКТЫ САКТОО МИНИСТРЛИГИ 

1. Кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты 

басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн натыйжалуу документтештирүү 

боюнча тажрыйбалык колдонмону иш жүзүндө колдонууга киргизүү, анын 

ичинде ИИМ, ЖАМК, УКМК жана башка мекемелерге караштуу медициналык 

кызматтарына (кош медициналык кызматтар) киргизүү боюнча чараларды кабыл 

алууну улантуу.  

2. Ар кандай атайы окутуучу иш-чараларды өткөрүү аркылуу медициналык 

кызматкерлердин юридикалык суроолор боюнча, интервью жүргүзүү суроолору 

боюнча билим деңгээлин көтөрүү. 

Менчик түрүнө жана мекемелик карамагына көз карандысыз саламаттыкты сактоо 

уюмдарынын медициналык кызматкерлеринин Кыйноолорду жана башка катаал, 

адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын 

түрлөрүн натыйжалуу документтештирүү боюнча тажрыйбалык колдонмого 

ылайык документтештирүүнү каттоонун сапатына мониторинг жүргүзүү 

системасын иштеп чыгуу. 
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2015-ЖЫЛДЫН ЖЫЛДЫК БАЯНДАМАСЫНА ТИРКЕМЕ 

Каржылык отчёт      
Отчет мөөнөтү: 2015-жылдын 1-январынан 31-декабрына чейин 

Ɵлчɵм бирдиги: сом 

Кɵрсɵтмɵлɵр 
Берене-
лердин 

коду 

Бир 
жылга 

бекитил-
ген 

Тактал-
ган 

Ачылган 
кред-

диттер 
Чыгашалар 

Эмгек акы 2111 7386000 8412200 8412200 8412200 

Негизги эмгек акы 21111100       7742353 

Yстɵк кошумчалар 21111200       669847 

Социалдык фондко 
тɵгʏмдɵр  

2121 1126300 1259700 1259700 1259700 

Пенсиялык фондко тɵгʏмдɵр 21211100       1158560 

Медициналык фондко 
тɵгʏмдɵр 

21211200       101140 

Кызматтык сапарлар 
чыгымдары 

2211 873200 873200 873200 873200 

Унаа чыгымдары 22111100       218900 

Мейманкана чыгымдары 22111200       345000 

Кʏнʏнɵ тɵлɵмдɵр 22111300       309300 

Байланыш кызматы 2212 56000 206000 206000 206000 

Телефон жана факсимилдик 
байланыш кызматы 

22122100       25200 

Уюлдук байланыш кызматы 22122200       118400 

Почта байланыш кызматы 22122400       21000 

Башка байланыш 
кызматтары 

22122900       41400 

Транспортук тейлɵɵ 
кызматтары 

2214 120000 270000 270000 270000 

Бензин, дизелдик жана 
башка кʏйʏʏчʏ майлар 

22141100       117260 

Белен тетиктерди алууга 
чыгымдар 

22141200       90550 

Транспорт каражаттарын 
тейлɵɵгɵ чыгымдар 

22141300       62190 

Башка кошумча товарлар 
жана тейлɵɵлɵр 

2215 640000 490000 490000 490000 

Маалыматтык технологиялар 
жаатындагы казматы 

22151400       49970 

Ɵкʏлчʏлʏк чыгашалары 22154100       10500 

Бланктарды, медалдарды, 
тɵш белгилерди даярдоо 
чыгымдар 

22154200       261349 

Маалыматтык-
коммуникациялык кызмат 
кɵрсɵтʏлɵр ʏчʏн чыгымдар  

22154300       59418 

Башка кызмат кɵрсɵтʏлɵр 
акы тɵлɵɵ ʏчʏн чыгымдар 

22154900       108763 
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Учурдагы чарбалык 
максаттар ʏчʏн предмет-
терди жана 
материалдарды сатып 
алуу 

2222 860000 490000 490000 490000 

Жабдуууларды жана 
материалдарды сатып алуу 

22221100       285118 

Буюмдарды жана 
материалдарды башка сатып 
алуулар 

22221200       204882 

Сууга акы тɵлɵɵ 2231 47500 47500 47500 47500 

Электр энергиясына акы 
тɵлɵɵ 

2232 80900 80900 80900 80900 

Жылуулук энергиясына 
акы тɵлɵɵ 

2233 115600 185600 185600 179484 

Машиналар жана камсыз 
кылуулар 

3112 0 150000 150000 150000 

Компьютерлердин камсыз 
кылууларын алуу 

31123230       121700 

Башка эмерек жана 
жабдууларды сатып алуу 

31123290       28300 

Бардык чыгымдар  11305500 12465100 12465100 12458984 

 


