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КИРИШҮҮ

 Ушул практикалык окуу куралы, коомдук таламдарды алга  сүрөгөн жарандык активисттерди 
окутууга багытталган, бирок ал жарандын жекече кызыкчылыктарын илгерилетүүгө да жарактуу 
болушу ыктымал.
 Окуу куралдын биринчи бөлүгүндө жарандык көзөмөл эмне экендиги  чагылдырылат. 
Проактивдүү жарандын жашоо мүнөзү, авторго коррупциялык, жемкордук үрп-адат, салттары өтө 
терең жана бекем тамыр жайып кеткен коом түшүп калган туңгуюктан чыгуу жолу сыяктанат.
 Экинчи бөлүктө даттанууларды кароо тартибинен тартып конституциялык жана эл аралык 
сот өндүрүшүнө чейинки жарандык көзөмөл механизмдери жөнүндө негизги колдонуу маалымат 
берилет.
 Үчүнчү бөлүктө мамлекеттик иштерге карата жарандык таасир этүүнүн коомдук-саясий 
ыкмалары боюнча кээ бир ойлор баяндалат.
 Төртүнчү бөлүктө, үстүртөн ойлонуп окутууга эмес, конкреттүү демилгелер жана мисал 
болууга жарактуу иш-аракеттерге иш жүзүндө катышууга негизделген жарандык билим берүүнүн 
түрүн жаңылоо сунуш кылынат. Дал ушул колдонмо куралы,  күнүмкү терс ишмердикти өзгөртүүгө, 
тартип бузууларды жана бийлик абалынан кыянат пайдаланууну токтотууга багытталган жагымдуу 
мисалдарды жаратуу үчүн негизги окуу материал болуп саналат. Ал турсун, жарандык көзөмөлдүн 
күнүмкү тажрыйбасын тынымсыз жаңылап туруунун так өзү ушул окуу куралдын мазмунун дайыма 
толуктап жана түзөтүп турат.
 Тиркемеде болсо кайрылуулардын, сот иштеринин үлгүлөрү жана мисалдары келтирилген.
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1. Проактивдүү жарандык көзөмөл деген эмне? 

Адамдын «проактивдүүлүк» деп аталган мүнөзү, ал тигил же бул тышкы таасир-
лерге жана дүүлүктүргүчтөргө кантип жооп кайтаруу керектигин өзү каалагандай 

тандоо касиети бар дегенди билдирет.
Проактивдүүлүк касиетине реактивдүүлүк карама-каршы келет. Адамдын «реак-

тивдүүлүк» деп аталган мүнөзү, тескерисинче, анын жүрүш-турушун тигил же бул 
тышкы таасирлер жана дүүлүктүргүчтөр гана башкарып, андай киши Броун кыймылы-

нын чаржайыт багыттары боюнча иретсиз кыймылдаган заттын бөлүкчөсү сыякта-
нат.

Проактивдүү адам болуу, ички асыл-нарктарды эске алуу менен, тышкы таасир-
лерге баш ийүү же аларга каршылык көрсөтүү керектигин аң-сезимдүү тандап жашоо 

дегенди билдирет. Андай киши «Броун кыймылынын ардагерлерине» окшобостон, 
тегерегиндеги баш аламан менен караңгылыктын арасында дагы ал жеке эркиндигин 

сактап, акыл-эс жана аң-сезим жолунан тайманбастан кете берүүгө жөндөмдүү.

 Жемкордукка жана бийликтен кыянат пайдаланууга каршы кандай күрөш болбосун, андай 
терс көрүнүштөргө каршы күрөш жүргүзүүгө тийиш болгон органдардын өздөрү (укук  коргоо 
мекемелери менен соттор) жемкордукка берилсе, ал эми жемкордукка жана кызмат абалынан 
кыянат пайдаланууга каршы  мыйзамдар сакталбаса, - андай иш-аракеттер деги эле маанисиз 
бойдон кала берет.
 Эгерде мыйзамсыздыктын маани-маңызын жалаң гана бийлик төрөбөлдөрүнүн 
абийирсиздигине байланыштырса, андай иш-аракеттер чындыгында эле маанисиз бойдон 
калат. Ал түгүл мындай көз караштын өзү эле реактивдүү ой жүгүртүү болуп саналат. Реактивдүү 
жарандар төмөндөгүдөй ой жүгүртөт:
 «Бийлигибиз «жаман» болгондуктан, өлкөбүздөгү турмуш начар, ал эми бийлик «жакшы» 
болсо, өлкөбүздөгү турмуш да  жакшырат». 
 Мындай ой жүгүртүүнүн натыйжасында жаран өзүн-өзү кырдаалдын кулу жана бир короо 
малдын тил алчаак мүчөсүнө айландырат.
 Проактивдүү жаран болсо жемкордук жана мыйзамсыздык көйгөйүнө башкачараак мамиле 
кылат. Өз эркиндигин орнотуп, ал өз турмушунун сапаты үчүн болгон жоопкерчиликти өз мойнуна 
алат. Ал бийликти анын жоопкерчилигинен бошотпойт, бирок төрөбөлдөрдүн адеп-ахлагы чирип 
бүткөндүгүнө байланыштуу арыз-муң айтып, доомат кылуу пайдасыз экендигин түшүнгөндүктөн, 
проактивдүү жаран мындайча ой жүгүртөт: 
 «Өз бакыбаттуулугун бийликтин ак ниеттүүлүгүнө гана көз каранды кылуу – бул өз 
колу менен өзүн укуксуз жана жакыр абалга жеткирүү. Коррупция, жемкордук кимдир бирөө пара 
алгандыктан эмес, башкалар пара берип жаткандыктан өмүр сүрүп келет. Жемкордук калктын 
жемкор аң-сезими аркылуу өнүп-өрчүп келет». 
 Көпчүлүктүн оюнча, мыйзамга ылайык, адилеттикти калыбына келтирүүгө караганда, 
пара берип эле ишти бүтүрүп коюу оңой жана ыңгайлуу. Адамдардын дээрлик бары ойлогондой, 
ишкердик кылам десең, ырасмий түрдө мамлекет менен бөлүшүүгө караганда, жең ичинен 
чиновниктер менен  бөлүшүү оңтойлуу. Көпчүлүк калк төрөбөлдөр менен ошондой бейформал 
ымала түзүп алууну эңсейт. Ал эми кызмат ээлери, кээде жакшы ниет кылса да, алардын көз кареги 
менен бирге кошо айланган өз тууган-туушкандарынын, достору менен жоро-жолдошторунун 
барымтасына айланышат. Ошентип, андай кызмат ээлерин калктын өзү жемкордук мамилелеринин 
чеңгелине батырып, дал ошол калк өлкөнүн ырасмий бюджетинен кыйла көбүрөөк болгон 
атаандаш каржы агымдарды толтурат, - мына ошондуктан ырасмий эмес үрп-адаттар ырасмий 
мыйзамдарга караганда үстөмдүк кылып алган. 
 Натыйжада биз, мыйзамдуу иш-тартипке кайрылып, тартиптүү иш-аракет 
жүргүзгөнүбүздө,  өз эркиндигибизди натыйжалуу коргой албай, ал эми эркиндигибизди мыйзамсыз 
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ыкмалар аркылуу коргогонубузда, жемкордукту жана өз укуксуздугубуздун өбөлгөсүн ого бетер 
күчөтүп, - өзүбүз ушул бүтпөс туңгуюкка түшүп алганбыз.
 Мындай туңгуюкка түшүп калган реактивдүү жаран, адилетсиздикке дуушар болушу менен, 
өтө наалып, нааразылык билдирип, акыры талаш-тартыштарды чечүүдө же турмушун жакшыртууда 
коррупциялык ыкмаларды колдонто.
 Болгондо да, бийликтегилердин жылуу мамилесин сатып алып, ал өзүн «эми башка амал 
жок болсо, кантейин» деген таризде өзүн өзү актайт.
 Ал эми ошол эле туңгуюкка туш келген проактивдүү жаран, жемкордук ыкмалардын 
натыйжалыгын жетиштүү аңдап билет, бирок андай «натыйжалык» менен «акылман тил табышуу» 
кесепеттери аны утур-утуру менен «жүнү кыркылган кой»дун абалына жеткирип турарын да жакшы 
билет. Мына дал ошондуктан проактивдүү жаран ошондой «кыркын кой» болууну каалабайт 
да, бир караган жанга чечилбес көйгөй-түйшүк болуп көрүнгөн мындай кырдаалды турмуштун 
каргышы эмес, тескерисинче, анын эрегишке жандуу чакыруусу катары кабылдайт.  

 Проактивдүү жаран, өз укуктарын талашуу анын абалын начарлатып же көйгөй-
түйшүктөрүн арттырып жиберген чакта дагы, анын укуктарын бузууга жол бербейт. Күнүмкү 
турмушту өз өңүтүнөн «аңдап биле түшүнгөн» көрпенделер андай тайманбас жарандардын 
көз карашын шылдыңдайт. Бирок андай шылдыңдап күлүү - эркиндикти токчулук жана кимдир 
бирөөлөр тарабынан корголгон тирилик гана катары баалагандардын көз карашы, бул ошондой 
көрпенделер менен реактивдүү ой жүгүрткөндөрдүн күлкүсү. Проактивдүү жаран, өз эркиндигин 
токчулук жана бакубат турмуш эмес, аны басууга умтулган ар кандай жагдайлардын ортосунда 
ыгын таап, көз боёого каршылык көрсөтүү деп билет.
 

«Жоокер кадимки эле кишиден, ал бардык нерсени эрегишке 
чакыруу катары кабыл алгандыгы менен айырмаланат, ал 

эми карапайым киши эмне болбосун, аларды же жакшы тилек, 
же каргыш катары кабылдайт. Жоокердин жашоосу - бул эч 

качан түгөнбөгөн элдешпес чакырык, ал эми андай эрегишке 
чакырыктарды жакшы же жаман деп айтууга болбойт, булар 

деген – жөн эле чакырыктар».
Карлос Кастанеда1

«Токчулук эркиндиги» менен  «эркиндик жараянынын» 
ортосундагы айырманы аркар менен кочкордун 
биологиялык тагдыры даана айгинелейт. Карышкырлар 
жана адамдар тегеректеп алган аркардын эркин турмушу 
коркунучтарга жык толсо да, алар анын эрки менен денесин 
чыңдайт. Аркарлар жырткычтарга туруштук берип, көк 
тиреген түбөлүк мөңгүлүү аска-зоолорго чыгып кетишет. 
Ал эми тукуму жагынан аркарларга жакын болгон кочкорлор 
өз тагдырын кудуреттүү келген башка жаныбарга – адамга 
– тапшырган. Кочкорлор бийик аска-зоолорго чыгууга 
муктаж да болбогондуктан, алардын мүйүздөрү менен 
туяктары да бошоңдоп калган. Өз ркиндигин токчулук жана 
бейкапар жашоонун белгилүү бир мөөнөтүнө алмаштыруу 
бул – тек гана эки тарапка тең ңгайлуу болгон келишим 

1 Карлос Кастанеда -  америкалык жазуучу жана антрополог, ал «жоокер жолу» аттуу концепцияга  негизделген бир нече романдарды 
жазган. «Жоокер жолу» - адам баласынын эркиндикке жетишүү максатында көнүмүш адат болуп калган таасир этиш аракеттерине 
тынымсыз байкоо салуу.
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 Проактивдүү жаран укуктук ыкмалар аркылуу гана талаштарды чечет, өз эркиндигин 
коргойт жана өзүнүн жеке таламдарын иглерилетет. Мыйзамдар аткарылбаган учурда алар 
аткарылып жаткандай аракеттенүү акылынан адашкан кишинин иш-аракеттерин элестетет. 
Бирок мында мыйзамдын маани-маңызы бийликтин формалдуу, үстүртөн гана белгилеп койгон 
жоболорунда эмес, турмуштун табигый өнүгүшү менен адилеттиктин табигый прнциптеринде 
жаткандыгын түшүнүү маанилүү.
 Проактивдүү жаран мыйзамдан корккондуктан эмес, ошол мыйзамдар анын ичкитабиятына, 
ал жетекчиликке алып, туу тутунуп жашап келе жаткан ички мыйзамдарга төп келгендигинен улам 
мыйзамга баш ийет. Ошондуктан анын бийликке болгон кайрылуусу бул – жалынып-жалбыруу же 
өтүнүү эмес, насыят айтуу жана эскертүү болуп саналат. Мыйзамды ушинтип таптакыр башкача 
кабылдоо проактивдүү жаран бийликке кайрылган учурларда ал өзүн жай жана ишенимдүү сезет.
 Проактивдүү жарандын турмуштук көз карашы аны мамлекеттик бийликти көзөмөлдөөгө  
жана ошол бийлик анын эркиндиктерин негизсиз чектөөгө умтулган учурларда каршылык 
көрсөтүүгө мажбур кылат. Проактивдүү жаран, жалданып иштеген кызматчыларын көзөмөлдөгөн 
сыяктуу эле, бийликти да так ошондой көзөмөлдөйт. Салык төлөөчү болуу менен, ал бардык 
деңгээлдеги бийлик төбөлдөрүнүн үстүнөн үстөмдүк кылуу абалын сезет. Проактивдүү жаран 
башкалардын акчасын санаганды жакшы көргөнүнөн улам эмес, мамлекеттик чөнтөккө өзүнүн 
чөнтөгүндөй мамиле кылгандыктан, мамлекеттик каражатты эсептейт.
 Муну менен катар проактивдүү жарандар башаламан же болжол туруп эмес, стратегиялык 
түрдө аракет кылышат.
 1.  Проактивдүү жарандар жеке өзүнүн же коомдук кызыкчылыкты илгерилетүүдө бардык 
укуктук мүмкүнчүлүктөрдү тыкандык менен чегине жеткире жокко чыгарат. Муну менен алар 
бардык деңгээлдеги бийликти мыйзамсыз чечимдер, иш-аракеттер (аракетсиздик) кандай 
болгондо да, эртеби-кечпи даттанылып жана бийликтин жогору турган деңгээлдеринде же 
атаандаш түзүмдөрдө кароого алына турганына үйрөтүшөт.  
 2.  Коомдук пикирдин үстөмдүгү астында бир да корпоративдик же коррупцияланган 
кызыкчылык туруштук бербейт, ошондуктан проактивдүү жаран коомдук пикирдин абалын эске 
алат, ал эми кандайдыр бир демилгени же талапты алга жылдырууда коомдук муктаждыктарды 
баалайт жана коомдук пикирди калыптандыруу боюнча иш-чараларды пландайт. 
 3.  Проактивдүү жарандар мамлекеттик бийлик тутумунда атаандаштык чөйрөсүнүн күч-
кубатын жана саясий атаандаштык кудуретин пайдаланышат. 
 Мамлекеттик бийликтин ар бир бутагы, ар бир мамлекеттик орган, мамлекеттик органдын 
ар бир түзүмдүк бөлүктөрү жана бийлик тизмегинин ар бир тепкич өз деңгээлинде жана өзүнүн 
ишмердик чөйрөсүнө байланыштуу - өзүнө карама-каршы турган тең салмагына ээ. ушуга 
байланыштуу ар бир мамлекеттик субъект карама-каршы турган тарапты алсыздантууга жана 
басмырлоого кызыкдар болот. Мына дал ушул кызыкчылыктын күч-кубатын бийликти жарандык 
көзөмөлгө алууда пайдалануу керек. Мамлекеттик кызматчылардын, кызмат ээлеринин арасынан 
туруктуу же убактылуу шериктештерди колдоо жарандык активисттердин оң демилгелерине, 
кайрылууларына жана суроо-талаптарына кошумча түрткү берет. 
 Саясий атаандаштык үчүн жагымдуу шарттары бар өлкөлөрдө түрдүү саясий күчтөр 
мамлекеттик башкаруунун түрдүү чөйрөлөрүн көзөмөлдөшөт. Мамлекеттик кызматчылардын 
көпчүлүгү бул саясий күчтөр менен жуурулуп кетип, канткен чакта дагы тигил же бул байланышта 
болушат же андай кызмат ээлеринин кол астындагы кызматкерлери болуп чыгышат. Бийлик 
өкүлдөрү жарандардын оң талаптарына каршылык көрсөтсө, убактылуу өнөктөш катары өзүнүн 
саясий каршылаштарын ашкерелеп, беделин кетирүүгө кызыкдар болгон саясатчыларды 

эмеспи. Мындай жашоону тандап алуу – ыктыярдуу маселе, бирок 
эркиндикти тандап алган жан аны жырткычтардан коргоого даяр 
болууга тийиш.
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пайдалануу керек. Бул күч-кубатты эске албай туруп, бузулган бийликке каршы чыгуу, бул - кыш 
дубалды сүзүп тешүүгө умтулгандай эле акылсыз жана ден соолукка зыян иш-аракет сыяктанат.
 4.  Проактивдүү жарандар өздөрүнүн досторун, туугандарын жана тааныштарын тартуу 
менен, өздөрүнүн жашоо мүнөзүн жайылтышат. Коомдо мындай жагдайдын бар экендиги 
тууралуу кабардар болгон бийлик мурдагыдай эле толук бойдон кесиптештеринин кыңыр иштеги 
кепилдигине жана үн катпаган тилектештигине таянууга мүмкүнчүлүк бербейт. Коомдо мындай 
жашоо мүнөзүнүн өрчүшү бийлик төбөлдөрү үчүн коомдук муктаждыктарын жакшы түшүнүүнү 
талап кылган алда канча катуу шарттарды жана ак ниеттүү башкаруучулар үчүн жагымдуу 
шарттарды түзөт.
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2. Жарандык көзөмөлдүн механизмдери 

 Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт (ЖСУЭАП) 
 25-берене
 «Ар бир жаран эч кандай дискриминациясыз жана негизсиз чектөөлөрү жок, мамлекеттик
 иштерди жүргүзүүгө катышуу укугуна жана мүмкүнчүлүгүнө ээ болушу керек…»

   Акылдуу бийлик «каргашалуу түйүндөрдүн» жана «чыңалуулар зоналарынын» 
калыптануусун өз убагында байкап туруу үчүн, коом менен активдүү байланышууга кызыкдар 
болот2. Коомдун бийлик менен байланышынын укуктук ыкмалары бийликтин мыйзамдуулукту, 
жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин бузган чечимдеринин, иш-аракеттеринин 
(аракетсиздигинин) үстүнөн даттануу жол-жоболорунан, сунуштарды берүү жол-жоболорунан 
жана мамлекеттик органдардан маалыматтарды талап кылып алуу жол-жоболорунан турат.  
ушул жол-жоболордун бардыгы сөзсүз жооптордун берилишин жана тийиштүү андан аркы иш-
аракеттердин болуусун белгилейт. Даттануу, талап (өтүнүч) негиздүү, сунуш болсо сарамжалдуу 
жана максатка ылайыктуу деп таанылган учурларда бийлик талапты (өтүнүчтү) аткарат же 
сунушту кабыл алат. Ал эми талап (өтүнүч) же сунуш негиздүү деп таанылбаган учурларда бийлик 
талапты (өтүнүчтү) аткаруудан же сунушту кабыл алуудан баш тартуунун себептерин жүйөлөп 
түшүндүрүп берет. Коомдун көрсөтүүлөрүнө жооп берүүнүн милдеттүү мүнөзүн колго алуу менен, 
жарандар бардык деңгээлдеги бийликти жеке же коомдук мүнөздөгү каалаган маселелер боюнча 
дискуссияларга тартып жана аларды коомдук кызыкчылыкта аракеттенүүгө аргасыз кыла алат.
 Жарандардын кайрылууларына (даттанууларына, сунуштарына, маалыматтык суроо-
талаптарына) өз убагында жана талап кылынгандай жооп берүү, бийлик менен жарандардын 
талашын, анын ичинде соттук талаштарды акыйкаттуу чечүү, жарандарды түздөнтүз кабыл 
алууну натыйжалуу уюштуруу коомдо бийликке карата агрессиянын деңгээлин төмөндөтөт. 
Жарандарды жалпы мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу жараянына тартуу ошол чечимдер 
үчүн жоопкерчиликтин даражасын бирдей бөлүштүрөт жана аларды кабыл алгандан кийин 
ал чечимдерге коомдун каршылык деңгээлин төмөндөтөт. Түрдүү нааразылык акцияларда 
жарандардан келип түшкөн кайрылууларды, маалыматтык суроо-талаптарды, талаптарды 
комплекстүү жана системалуу талдоо бийликке коомдун муктаждыктары, коомдогу маанайлар 
жөнүндө кабардар болууда жардам берет жана чыңалуу очокторунун пайда болушун алдын 
алууну шарттайт. Өз убагында маалымат алган бийлик жана чечим кабыл алууга тиешеси бар 
башка ак сөөктөр коомдук маанайлардын, кызыкчылыктардын жана муктаждыктардын толкунун 
туура кабылдоого жана бул агымда өзүнүн саясий багытын тандап алып, сүзүп кете берүү 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

2.1. Кайрылуу институту

 Жарандык көзөмөлдүн жана мамлекеттик иштерге таасир этүүнүн универсалдуу ыкмасы 
катары кайрылуу болуп саналат. Жарандар кайрылуу берүү аркылуу төмөндөгүлөргө жетише 
алат: 
 - мамлекеттик органдардын иш-аракеттеринин (аракетсиздигинин) жана ченемдик 
аныктоолорунун үстүнөн, анын ичинде соттук тартипте, даттануу; 
 - көзөмөлдөө-текшерүү иш-чараларын өткөрүү демилгесин көтөрүү;
 - ийкемдүүрөк же натыйжалуурак практиканы колдонуу, ченемдик-укуктук базаны 
өркүндөтүү жөнүндө же органдын ишиндеги мыйзамдуулукту бузуу белгилери болбогон тигил же 

 2 «…Гуманисттердин сентименталдуу талаптары эмес, демократиялуу, цивилизациялуу жүрүм-турум – адамдын аң-сезиминин 
мыйзамдарынын жана аларга ылайык адамзат коомунун түзүлүшүнүн анык маани-маңызын чагылдырат. Ал эми ийгиликсиз 
социалдык форма, адамдардын баарлашуусунунун ийгиликсиз ыкмасы, цензура, ырым-жырымдар, стереотиптер, адамдын 
эркиндигин муунткан, сырттан таңууланган ченемдер менен бул мыйзамдарды бузуу – мунун баары чыңалуу зоналарын, 
каргашалуу түйүндөрдү түзөт да, алар өтө оор түрдө чечилет же адамзатты өзүн өзү тукум курут кылууга жана өлүмгө алып келет. 
М.Мамардашвилинин «Философияны мен эмне деп түшүнөм» китебинен.
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бул кемчиликтерин жоюу тууралуу сунуштарды киргизүү. 
 Мамлекеттик органдардын чечимдерин, иш-аракеттерин (аракетсиздигин) жана ченемдик 
тастыктоолорун компетенттүү баалоо үчүн эң маанилүү көмөкчү курал катары маалыматка 
жетишүү укугу болуп саналат. Мамлекет өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө жана анын карамагындагы 
маалыматка карата жарандардын жетишүү мүмкүндүгүн камсыз кылууга тийиш.

 Жалпысынан кайрылууга карата укук жана маалыматка жетүү мүмкүндүгүнө карата 
укук коомго мамлекеттик бийликти көзөмөлдөө жана мамлекеттик иштерге таасир этүү 
мүмкүнчүлүгүн түзөт.

 Айрымдар муну пайдасыз жол-жоболор деп эсептешет, анткени мамлекеттик органдар 
кайрылууларга же суроо-талаптарга көңүл бөлбөй же талаптарды канааттандыруудан негизсиз 
баш тартуусу мүмкүн. Бирок кайрылууларга жана суроо-талаптарга көңүл бөлбөө, талаптарды 
канааттандыруудан негизсиз баш тартуу үстүнөн дайыма сот тартибинде даттанууга болот, 
ал эми сотто кайрылууларды териштирүү, мейли азырынча формалдуу болсо да, бирок сот 
тутумунун коррупцияланган шартында дагы жарандык көзөмөлдүн мүмкүнчүлүгүн көп ирет 
көбөйтүү менен, атаандаш, таймашуу жараянында жүрөт. Анткени соттук териштирүүлөрдүн 
ачыктыгы, маалыматтык технологиялар жана социалдык тармактар ой жүгүрткөн жарандардын 
аудиториясын сот жараянында пайда болгон дискуссияларга тартууну шарттайт. Мунун өзү эле 
сот бийлигинен кыянаттык менен пайдалануу жана мыйзам бузууларга каршы туруштук берүүдө 
олуттуу жагдай катары кызмат кылат.

 Кайрылуулардын түрлөрү

 Жарандардын мамлкеттик бийликке 
кайрылууларынын төмөндөгүдөй түрлөрү 
бар: даттануу, арыз, өтүнүч, сунуш, суроо-
талап. 
 Даттанууда адам анын укуктары 
жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулган 
конкреттүү учурларды көрсөтөт жана аларды 
жоюуну өтүнөт. 
 Арыз укуктарды жана эркиндиктерди 
бузууларга эмес, аларды жүзөгө ашырууга да, 
мисалы,жумушка кабыл алууга, байланыштуу 
болушу мүмкүн. Бирок ал даттануу сыяктуу 
эле, тигил же бул укукка каршы көрүнүштөрдү жоюуга багытталат. Бардык эле арызды даттануу 
деп атаганга болбойт, бирок даттанууну арыз деп атап койсок, бул олуттуу жаңылыштык деле 
болбойт.  
 Өтүнүч  деп сураныч мүнөзүндөгү кайрылуу аталат, аны берүү кайсы бир конкреттүү 
учурларда каралган. Мисалы, кылмыш же жарандык сот жараянынын жүрүшүндө тергөөчүгө, 
прокурорго же сотко кайрылуу түрлөрүнүн бири. Ошондой эле жеке тараптын Конституциялык 
сотко Конституцияга карама-каршы келген ченемди жокко чыгаруу суранычы менен кайрылуусу 
өтүнүч деп аталат.
 Сунуш – органдын ишиндеги тигил же бул кемчиликтерди жоюу жөнүндө, мыйзамдуулукту 
бузуу белгилерине ээ болбогон, сарамжалдуу же натыйжалуу практиканы киргизүү же ченемдик 
укуктук базаны жакшыртуу жөнүндө сунуштарды камтыган мамлекеттик органга кайрылуу. 
Сунуштун түрү, кайрылуу деңгээли, ал козгой турган чөйрөлөрү эч нерсе менен чектелбейт. 
 Суроо-талап – маалымат берүүнү талап кылып кайрылуу.
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 Кайрылууларды кароонун жалпы жана атайын  жол-жоболору 

 Бардык мамлекеттик органдар үчүн милдеттүү болгон жалпы жол-жоболорго4 төмөндөгүлөр 
кирет:

• жарандардын сунуштарын, арыздарын жана даттанууларын кароо тартиби; 
• маалымат берүү жөнүндө суроо-талаптарды кароо тартиби.

 
 Арыздарды, даттанууларды жана сунуштарды кароонун жалпы тартибин Кыргыз Республи-
касынын «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Мыйзамы белгилейт, ал:

• мамлекеттик органдарды жарандардын кайрылууларына бир айлык мөөнөттөн 
кечиктирбестен жооп берүүгө милдеттендирет; 

• жарандардын кайрылууларын, иш-аракеттеринин үстүнөн даттануу түшүп жаткан органдын 
же кызмат ээсинин өзүнө кайра жөнөтүүгө тыюу салат; 

• жарандарды кабыл алууну атайын бөлүнгөн убакытта жүргүзүүгө милдеттендирет.
 Кыргызстанда сунуштарды илгерилетүү тажрыйбасы дээрлик жок, ошондуктан мамлекеттик 
органдар жана кызмат ээлери аларга ар кандай көңүлгө кароочулук же тоотпогондук менен 
мамиле кылышы мүмкүн. Ошентсе да, алар сунуштарды изилдеп жана негиздүү жооп берүүсү 
керек. 
 Мисалы, алсак, 2012-жылдын 6-апрелинде «Прецедент» Өнөктөштүк тобу Кыргыз 
Республикасынын өкмөтүнө маалыматтардын купуялыгын аныктоо тартиби жөнүндө өкмөттүн 
жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу сунушу менен кайрылган. «Прецендент» анда 
төмөндөгүлөрдү аныктоону сунуштаган: маалыматтарды жашыруун кылуунун максатка 
ылайыктуулугун милдеттүү эксперттик баалоо талабы; эксперттик баалоону жүргүзүү тартиби; 
коомчулук үчүн жашыруун кылуунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө эксперттик баалоолордун 
жеткиликтүүлүгү. Өкмөт сунушка көңүл бурган жок жана бирикме сот аркылуу алардан 
жүйөлүү жоопту талап кылды. Сот өкмөттү сунуштардын авторлоруна жүйөлүү жооп берүүгө 
милдеттендирди (сунуштардын тексти, сотко берилген арыздын жана соттун чечими тиркемеде 
берилген).
 Атайын жол-жоболорго төмөндөгүлөр кирет:

• жарандардын арыздарын, доо арыздарын, ошондой эле даттанууларын кароонун соттук 
жол-жоболору; 

• укук коргоо органдары тарабынан кылмыштар жөнүндө арыздарды, маалыматтарды кароо 
тартиби;

 Сот жана укук коргоо органдары, атайын жол-жоболор боюнча кайрылууларды кароодон 
тышкары, ошондой эле жалпы тартипке ылайык келип түшкөн кайрылууларды да карашат. 
 Мамлекеттик бийликтин үстүнөн жарандык көзөмөл жүргүзүү жаатындагы соттук жол-
жоболордун арасынан административдик жана конституциялык сот өндүрүштөрү эң маанилүү, 
алар тууралуу төмөндө кеңири баяндалат.

 Кайрылуу берүү боюнча сунуштар

 Сиздин маселени чечүү үчүн кайсы мамлекеттик орган жана кайсы деңгээлде ыйгарым 
укуктарга ээ экендигин аныктап алгыла. Дароо эле мамлекеттик бийликтин эң жогорку 
органдарына кайрылуу аны сөзсүз эле зор маанилүү кыла койбойт. Тескерисинче, кайрылууну 
анда көтөрүлгөн маселе карамагында болгон тийиштүү органга кайра жөнөтүшөт. Ал эми 
кагаздардын бир ведомстводон экинчисине, инстанциядан инстанцияга «саякат» кылуусу өтө жай 
жараян, ошондуктан, жалпы эреже боюнча, ирети менен төмөнкү инстанциядан жогоркуга карай 
кете бериңиз. 

 4 Бул эмгекте «мамлекеттик органдар» деген мамлекеттик бийлик органдарын да, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын 
да камтыйт (автордун эскертүүсү). 
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 Кайрылуунун текстине эмоцияларды чагылдырууга аракет кылбаңыз, көркөм сөздөрдү 
жана башка нуктагы ой-пикирлерди көп пайдаланбаңыз, кепти алыстан баштабаңыз жана 
кайрылууну майда-чүйдө менен толтурбаңыз. чиновниктер чоң тексттерди дайым эле толук 
бойдон, кунт коюп окуй бербейт. Негизги фактыларды гана баяндаңыз жана сиздин далилдер 
логикалык жактан байланышып жана ишенимдүү болушуна, ал эми текст барактын үчтөн экисинен 
ашпаган бөлүгүн гана ээлешине аракет кылыңыз. 
 Тексттин акырында, сиз эмнени кааласаңыз - сиздин укуктарыңыздын калыбына 
келтирилишинби, күнөөлүү адамдардын жазаланышынбы, органдын ишмердүүлүгүндөгү учурдагы 
тажрыйбаны өзгөртүлүшүнбү же ушулардын бардыгынбы? – айтор, өзүңүздүн талабыңызды же 
өтүнүчүңүздү так жазыңыз.
 Түзүлүшү татаал кээ бир мекемелерде корреспонденцияны кабыл ала турган бир нече 
бөлмөлөр бар. уюмдун түзүлүшүн билүү тийиштүү иш кагазы сиздин маселени чечүүдө эң 
тажрыйбалуу адамга мүмкүн болушунча тез жетишине жардам берет. 
 Кеңсе кызматкери кайрылуунун сиздеги нускасына аны кабыл алуу датасын, кирүүчү каттоо 
номерин, документти кабыл алган кызматкердин фамилиясын жана анын кол тамгасын жазууга 
милдеттүү экендигин унутпаңыз. Эгерде сизге ушуларды аткаруудан баш тартышса, кайрылууну 
сиздин катты алгандыгы жөнүндө билдирүүңүздү тиркеп, акысы төлөнгөн буюртма почта аркылуу 
жөнөтүңүз. 
 Айрым ведомстволордун кире беришинде каттар үчүн жашик турат. Эч качан ал жерге 
өзүңүздүн кайрылууну салбаңыз, анткени мындай учурда сиздин кайрылуу алынгандыгы тууралуу 
далил жок болуп калат. 
 Кайрылууну каттагандан кийин бир аз убакыт өткөн соң канцелярияга телефон чалыңыз 
жана сиздин кайрылууну кароо кимге тапшырылганын (документ боюнча аткаруучу ким экенин) 
билиңиз. Аткаруучу менен байланышыңыз да, ага кандайдыр бир кошумча маалымат керектүүлүгүн 
тактап билиңиз. Ал киши менен жолугушууга даяр болуңуз. 
 Эгерде сиздин кайрылууну негизсиз деп табышса, бирок анда колдонулган жүйөлөр сизди 
ынандырбаса, маселенин маңызын жогору турган инстанциянын же соттун кароосуна киргизиңиз. 
 Эгерде сиздин кайрылууга көңүл бурулбаса, же сиз кечиккен терс жооп алсаңыз, же сиздин 
даттанууңузду сиз даттанып жаткан органдын же кызмат ээсинин өзүнүн кароосуна жөнөтүшсө, 
- анда маселенин маңызын жогору турган инстанциянын же соттун кароосуна киргизүүдөн 
тышкары, кайрылууга кайдигер мамиле кылуу, жооп берүү үчүн белгиленген мөөнөттү бузуу, 
кайрылууңузду сиз үстүнөн даттанып жаткан органдын же кызмат ээсинин өзүнүн кароосуна 
жөнөтүү фактысынын өзүнө да карата даттануу керек. 

 Жетекчинин кабыл алуусуна кантип жетишүүгө болот?

 Кайрылуулардын маңызы боюнча чечим кабыл алууга укуктуу мамлекеттик органдардын 
жетекчилери жана кызмат ээлери жарандарды жумасына бир жолудан кем эмес жеке кабыл 
алууну жүргүзүүгө милдеттүү. Кабыл алуу күндөрүнүн жадыбалы көрүнүктүү жерде, негизинен 
имараттын кире беришинен алыс эмес илиниши керек. 
 Ири мекемелерде адатта барган эле күнү жетекчинин кабыл алуусуна жетишүү дээрлик 
мүмкүн эмес, ошондуктан анын кабылдамасында кабыл алууга алдын ала жазылуу зарыл. 
Республиканын алыскы аймактарынан келген жарандар кезексиз кабыл алуу укугуна ээ. Кызмат 
ээси кабыл алуудан баш тарта албайт. 
 Жетекчинин кабыл алуусунда кыска мөөнөттө чечүү үчүн, өзүңүздүн далилдерди же 
маселелерди алдын ала даярдаңыз. Кызмат ээсине өзүңүздүн эмоцияларыңызды жык жүктөп, 
майда-чүйдө нерселер жана нюанстан тууралуу айтып, «лирикалык» чегинүү жасоонун кереги 
жок. Өзүңүздүн жаныңызда бардык документтер, далилдер жаза жазуулар болууга тийиш.
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2.2.  Мамлекеттик органдардан маалыматтарды талап кылып алуу

 Маалыматка жетүүгө карата укук жөнүндө

 Маалыматка жетүү укугу мамлекеттик башкарууну жакшыртуунун маанилүү куралы. Бул 
укук камсыздалган мамлекеттик тутум төмөндөгү артыкчылыктарга ээ болот:  

1. Жарандардын мамлекеттик бийликтин ишмердүүлүгү жана саясаты жана тигил же бул 
чечимдердин негиздери жөнүндө кабардар болуусу бул чечимдерди коомдук колдоого 
алууну кеңейтет, аларга канааттанбагандык деңгээлин жана муну менен байланыштуу 
жаңжалдардын санын төмөндөтөт.  

2. Бийлик чечимдерин милдеттүү түрдө жарыяланышынын алдын ала белгилениши көп 
учурда бийликке эң негиздүү, ар түрдүү кызыкчылыктар жана көз караштар аркылуу 
тең салмактанган чечимдерди издеп табууга түрткү берет да, бийликке карата ишеним 
деңгээлин жогорулатат. 

3. Ачык-айкын мамлекеттик тутумда ар бир чиновник түрдүү тартип бузууларды 
коомчулуктан жашыруу канчалык кыйын экенин билет жана мындай жагдайдын өзү эле 
аны андай жоруктардан токтотуп турат, а эгерде кармай албаса, маалыматтарга жетүү 
мүмкүнчүлүгүнүн куралдары кызматтан кыянат пайдалануу жана коррупция фактыларын 
алда канча натыйжалуу ашкереленишин шарттайт.

4. Маалыматтын эркин кыймылы, көйгөйлөрдү жашырууга мүмкүнчүлүк бербестен, 
мамлекеттик тутумда ийкемдүүлүк жана ылдамдык сапаттарын, жаңы жолдорду өздөштүрүү 
жана жаңы коркунучтардын мизин кайтаруу жөндөмдөрүн иштеп чыгат жана муну менен 
мамлекеттик тутумду туруктуу өркүндөөгө түртөт.  

 Эгерде коом бийлик кантип жүзөгө ашырылып жатканын билбесе, анда бийлик да коомдо 
эмне болуп жатканын билбейт. Мындай кырдаалда мамлекеттин бюрократиялык аппараты 
объективдүү маалыматтарды эмес, өзү угууну каалаган маалыматтарды берүү менен, жогорку 
бийликтин маанайын жана каалоосун калыптандырууга жөндөмдүү болот. Кооптуу кырдаалда 
маалыматы жок же тескери маалымат алган бийлик абалга дал келбеген иш-аракеттерди жасайт 
да, ал эми маалыматы жок же тескери маалымат алган коом айрым топтор тарабынан өзүнүн 
корпоративдик кызыкчылыктарында белгилүү маанайларды жана пикирлерди жайылтуусу 
үчүн жагымдуу жерге айланат. Коомдо эмне болуп жаткандыгы жөнүндө жогорку бийликтин 
тескери маалыматтарды алуусунун анык мисалы Кыргызстандагы 2005 жана 2010-жылдары 
орун алган саясий төңкөрүштөр болуп саналат. Эки учурда тең оппозиция төңкөрүштү ишке 
ашыруу максатында олуттуу адам ресурстарын тарткандан кийин да, иштеп жаткан президенттер 
жарандардын колдоосуна ээбиз деген ишенимде боло беришкен. Президенттердин тегерегиндеги 
адамдардын маалыматтары болсо алардын мындай ишенимин бекемдеп гана келген. 
 Маалыматка карата жетүү укугу абсолюттуу укук болуп саналбайт жана мыйзамдын негизинде 
жана эгерде бул «башка адамдардын укуктарын жана беделин сыйлоо» үчүн жана «мамлекеттик 
коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын саламаттыгын же адептүүлүгүн сактоо үчүн» зарыл 
болсо, акылга сыярлык чектөөлөргө жатат5. Бул талап тажрыйбада «мыйзамдын негизинде 
жана зарылчылык боюнча» жүзөгө ашырылаарын «19-берене» аттуу эл аралык уюм аныктаган. 
Ал маалымат жайылтууну чектөөгө мүмкүнчүлүк берген жана бир эле убакытта пайда болсо, 
жүзөгө ашырыла турган үч принципиалдуу шарттардын аныктамасын түзгөн. Бул шарттарды 
сактоо коомдук кызыкчылык менен корголгон сырлардын кызыкчылыгынын ортосундагы тең 
салмактуулукту камсыз кылат. Ошентип, маалыматка жетүү төмөндөгү учурларда чектелиши 
мүмкүн: 

1. эгерде бийлик маалыматты жарыялоону чектегендигин негиздеп жаткан кызыкчылыктар 
жана асыл-нарктар мыйзам менен корголсо (мыйзамдуулук принциби);

 5 Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакттын 19-беренеси
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2. эгерде маалыматты ачуу мыйзам менен корголгон кызыкчылыкка олуттуу зыян алып келсе 
(зыянды баалоо принциби);

3. эгерде маалыматты ачуудагы зыян коом үчүн коомдук кызыкчылыкты канааттандырбай 
коюудан келип чыккан зыяндан алда канча коркунучтуу болсо (коомдук кызыкчылыктын 
артыкчылыгы принциби). 

 Мыйзамдуулук принциби мыйзамда каралбаган кызыкчылыктарда маалыматтарды 
жайылтууну чектөөгө болбой турганын карайт. 
 Мисалы, алсак, 2007-жылы Азиза Абдирасулова Кыргыз Республикасынын президентинин 
администрациясынан Мунапыс боюнча комиссиянын мүчөлөрүнүн персоналдык курамы жөнүндө 
маалыматты сураган. Президенттин администрациясы Комиссиянын персоналдык курамы 
Комиссиянын мүчөлөрүнүн өздөрүнүн өтүнүчү боюнча ачыкка чыгарылбай турганын түшүндүрүп, 
баш тарткан. Ошондо А.Абдирасулова сотко кайрылган жана өзүнүн талабын чоң коомдук 
мааниге ээ болгон мамлекеттик комиссиянын персоналдык курамын комиссиянын мүчөлөрүнүн 
өздөрүнүн өтүнүчү боюнча жашыруу мыйзамдарда каралбагандыгы менен негиздеген. Соттук 
териштирүүлөрдү күтпөстөн, президенттин администрациясы Абдирасуловага суралган 
маалыматты берген (сотко арыз, соттун чечими жана Мунапыс боюнча комиссиянын персоналдык 
курамы менен жооп тиркемеде берилген).
 Зыянды баалоо принциби маалыматты жайылтуу эгерде маалыматты себеп-тергөө 
байланышы логикасы боюнча ачыктоо мыйзам менен корголгон кызыкчылыкка олуттуу зыянды 
алып келген учурда чектелиши мүмкүн экенин түшүндүрөт. Бул принцип бул маалыматты ачыктоо 
мамлекетке коркунуч туудурбаса дагы, мамлекет мыйзам менен корголгон кызыкчылыкка 
формалдуу түрдө шилтеме кылуу менен маалыматты жашыра албай калуусу үчүн маанилүү. 
 «Мамлекеттик сырларды коргоо жөнүндө» Мыйзамдын 3-беренесине ылайык, жашыруун 
кылуунун принциптеринин бири «мамлекеттин жана жарандардын кызыкчылыгында 
эксперттик баалоо аркылуу маалыматты жашыруунун мыйзамга ылайыктуулугун аныктоо 
– негиздүүлүк принциби» болуп саналат. Ошентип, эксперттик баалоо аркылуу маалыматты 
жайылтуу чындыгында эле коргонуу жөндөмдүүлүгү, коопсуздук кызыкчылыктарына, 
экономикалык жана саясый кызыкчылыктарга коркунуч келтирип же Куралдуу күчтөргө зыян 
келтириши мүмкүн экенин аныкташы керек.  Мындай баалоо укуктарды жана эркиндиктерди 
чектөөлөрдүн негиздүүлүк принцибин сактоо үчүн сөзсүз керек. Мындан тышкары эксперттик 
баалоо коомчулукка жеткиликтүү болушу керек, анткени тигил же бул маалымат жашырылган 
себептерди ачыктоо коопсуздук жана мамлкеттин кызыкчылыгына эч кандай коркунуч алып 
келбейт. Эксперттик баалоо болгондо бийлик купуя маалыматты камтыган маалыматтарды берүү 
тууралуу жарандык же башка сурамаларды жүйөлүү четке кагууну бере алат. Бирок, тилекке 
каршы, Кыргых Республикасында маалыматты жашыруу тажрыйбасы мыйзамдардын талаптарына 
карама-каршы келет. Маалыматтарды берүүдөгү баш тартуулар мамлекеттик сырларга же жеке 
жашоонун сырларына карата формалдуу шилтемелерге негизделет. Буга кадимки мисал 2005-
жылы юстиция министрлиги суралган маалымат мамлекеттик сырларга кире турганына шилтеме 
кылуу менен, Жаштардын укук коргоо тобуна өлүм жазасына өкүм чыгарылган адамдардын саны 
жөнүндө маалыматты берүүдөн баш тарткандагы соттук иш болуп саналат. Маалыматты берүүдөн 
баш тартуу сотто даттанылган жана бардык соттук процесстердин жүрүшүндө арыз берүүчүлөр 
юстиция министрлигинин өкүлдөрүнөн өлүм жазасына өкүм чыгарылгандардыг саны жөнүндө 
маалыматты ачыктоо кантип мамлекеттик коопсуздукка коркунуч келтириши мүмкүн экенин 
аныктоого аракет кылышкан. юстиция министрлиги сотко өлүм жазасына өкүм чыгарылгандардын 
саны жөнүндө маалыматты ачыктоо менен мамлекеттин коопсуздугу үчүн оор кесепеттер болушу 
мүмкүн экенинин ортосундагы себеп-натыйжа байланышын көрсөтпөгөндүгүнө карабастан, сот 
укук коргоочуларга алардын талаптарын канааттандыруудан баш тарткан. укук коргоочулар 
Кыргызстан үчүн квазисоттук орган болуп саналган Буунун Адам укуктары боюнча комитетине 
кайрылышат жана Комитет Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары тарабынан арыз 
берүүчүлөрдүн маалыматка жетүү укугу бузулгандыгын тааныган, анткени мамлекет Комитеттин 
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мүчөлөрүн өлүм жазасына өкүм чыгарылгандардын саны жөнүндө маалыматты ачыктоо 
мамлекеттик коопсуздукка коркунуч келтире тургандыгына таптакыр ынандыра алган эмес 
(Буунун Адам укуктары боюнча комитетинин № 1470 маалыматы тиркемеде берилген). 
 Дал ушундай эле юстиция министрлиги жаранга өлкөнүн тергөө изоляторлорунда кармоонун 
гумандуу шарттарын финансылык камсыздоо жөнүндө бюджеттик маалыматты берүүдөн баш 
тарткан. юстиция министрлиги жаза аткаруу тутумуна бөлүнгөн акча каражаттарынын өлчөмү 
жана анык чыгымдары жөнүндө маалыматтардын жашыруун мүнөзүнө шилтеме кылуу менен 
маалымат берүүдөн баш тарткан. Бардык инстанциялардын соттору арыз берүүчүнүн талабын 
канааттандыруудан баш тартышкан жана ал тарабынан Буунун Адам укуктарын коргоо комитетине 
жеке маалымат жөнөтүлгөн (даттануунун тексти тиркемеде берилген). 
 Тажрыйбаны мыйзамга ылайык келтирүү максатында «Прецендент» Өнөктөштүк тобу сотто 
өзүнө жашыруунун максатка ылайыктуулугун милдеттүү эксперттик баалоо талабын камтыбаган, 
жашыруу жөнүндө өкмөттүк жобону даттанган (Тиркеме). Тилекке каршы, сот арыз берүүчүлөрдүн 
далилдерин кабыл алган жок жана бул окуу куралын жазуу учурунда ишти апелляциялык кароо 
күтүлүүдө (апелляциялык даттануу тиркемеде берилген). 
 Коомдук кызыкчылыктын артыкчылык принциби түбөлүк жашыруу болбой турганын, 
маалыматты ачыктоодо болгон зыян менен коомдук кызыкчылыкты канааттандырбоодон улам 
болгон зыянды таразалоо керектигин жана маалыматты ачыктоо же сырларды ачуу коркунучтуу 
болооруна жараша чечим кабыл алууну карайт.  Бул принцип жашырылган маалыматтын даяр 
тизмесин колдонууга көнгөн мамлекеттик кызматчылардын түшүнүүсү үчүн абдан оор. 
 Бул принциптин көрүнүктүү мисалы кыйноолор колдонулган ЦРУ жашыруун түрмөлөрү 
жөнүндө маалыматтарды жарыялаган америкалык журналисттин үчтүнөн болгон сот процесси 
болгон. АКшнын атайын кызматы журналистти жашыруун маалыматты жайылтууга айыптаган 
жана сот аркылуу бул түрмөлөр жөнүндө өзүнүн маалымат булагын берүүнү талап кылган. Сот 
чалгындоо ведомтсвосунан чыккан маалымат улуттук коопсуздукка коркунуч келтире турганына 
макул болгон, бирок муну менен катар ал кыйноолор колдонулган жашыруун түрмөлөрдүн бар 
экендиги тууралуу маалымат сыр бойдон калганда, бул улуттук кызыкчылыктар үчүн олуттуу 
коркунучту алып келмектигин белгилеген. Ушул негизде сот журналист өзүнүн маалымат булагын 
ачыктабоого укуктуу экенин чечкен. 
 Коомдук кызыкчылыктын артыкчылыгы саясатчылар жана жогорку кызмат адамдарына 
байланыштуу жеке мүнөздөгү маалыматтардын жеткиликтүүлүгү жөнүндө маселери чечүүдө өзгөчө 
актуалдуу. Кирешелер, үй-бүлөлүк жашоонун жагдайлары, саламаттык жөнүндө маалыматтар 
жана жеке мүнөздөгү башка маалыматтар жеке жашоонун сыры катары мыйзам менен корголот. 
Бирок эл алдындагы саясатчылар, жогорку мамлекеттик кызмат адамдары көп учурларда жеке 
жашоонун сырына жашына алышпайт, алар коомчулуктун алардын кирешелерине, чыгымдамыра 
жана жеке жашоосунун башка жагдайларына карата кызыгуусуна чыдамдуулук менен мамиле 
кылышы керек. Жарандар бул кандай инсан экенине, кайсы адептүүлүк негиздери менен коомдун 
иштерин башкара турганына жана чечим кабыл алууда жана мамлекеттик казынаны башкарууда 
ага ишеним артууга болооруна кызыгат. 

 Мамлекеттик тутумдун ачыктыгы үчүн дүйнөлүк кыймыл

 Мамлекеттик тутумдардын ачыктыгы үчүн жалпы дүйнөлүк кыймылдар кулач жаюуда. 
Маалыматка жетүү укугу алгач пикирди билдиүү эркиндигине карата ажыратылгыч укук катары 
каралган жана негизинен журналисттердин коомдук кызыкчылыкты көрсөткөн, бирок расмий 
эмес жолдор аркылуу алынган расмий маалыматтарды жайылтуу үчүн санкцияларлан коргоо 
үчүн пайдаланылган.  Бирок убакыт өткөн сайын бул укук өз алдынчалуулук мааниге ээ болду, 
мамлекеттин журналисттердин гана эмес, жарандардын дагы маалыматка жетүү мүмкүндүгүн 
камсыздоодогу позитивдүү милдеттемелери белгиленди.
 2004-жылдын декабрында Буунун пикирлердин жана ишенимдердин эркиндиги боюнча 
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атайын баяндамачысы, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмунун (ЕККУ) ММК 
эркиндиги боюнча өкүлү жана Америкалык мамлекеттердин уюмунун атайын баяндамачысы 
биргелешкен декларацияны чыгарышкан, ал төмөндөгү билдирүүлөрдү камтыган: “Мамлекеттик 
органдардын карамагында турган маалыматтарга жетүү укугу адамдын фундаменталдуу 
укугу болуп саналат, ал жетүү мүмкүндүгү негиздүү чектелген тар топтон тышкары, бардык 
маалымат жеткиликтүү болуп санаалары тууралуу жобону аныктаган, маалыматты 
максималдуу ачыктуу принцибине негизденген баарын камтыган мыйзамдар аркылуу улуттук 
деңгээлде ишке ашуусу керек”6.
 Маалыматтын эркиндик укугу адам укуктарын коргоонун бардык үч аймактык тутумунда 
таанылган7. Европа Кеңешинин министрлер комитети 2002-жылы Расмий документтерге карата 
жетүү мүмкүндүгү боюнча сунуштарды кабыл алган8. Бюджеттик ачыктык, отчеттуулук жана 
жарандык катышуу үчүн глобалдык кыймыл жайылууда. Бюджеттик ачыктык, отчеттуулук жана 
жарандык катышуу үчүн глобалдык кыймыл (ВТАР)9 бюджеттик процесстин ачыктыгы тууралуу 
идеяны жайылтуу үчүн атайын түзүлгөн. ВТАР – бул бүткүл дүйнө боюнча мамлекеттик каржылар 
жана бюджеттик отчеттуулук чөйрөлөрүндө иштеген активдүү адамдардын жана уюмдардын 
кеңири чөйрөсүн көрсөткөн активдүү кыймыл. 50-дөн ашык өлкөдөн чыккан жарандык 
коомдун 100-дөн ашык уюмдары жана 12 эл аралык уюмдар 2010-жылдын 18-ноябрында кабыл 
алынган «Бюджеттик ачыктык, отчеттуулук жана жарандык катышуу жөнүндө» Дар-эс-Салам 
декларациясында баяндалган тезистерге карата биригүү аркылуу Кыймылга кошулган10.
 «International Budget Partnership»11 (Эл аралык бюджеттик өнөктөштүк) эл аралык уюму 
бюджеттик ачыктыктын деңгээлин (индекс) эсептөөнүн методологиясын иштеп чыкты жана 
азыркы учурда өнүккөн, ошондой эле өнүгүп келе жаткан 100 өлкөдө бул рейтингге ылайык 
жарандар үчүн өлкөнүн бюджетинин жеткиликтүүлүгүн изилдөө жүргүзүлүүдө12. Индексти аныктоо 
методологиясчы мамлекеттик бюджеттин ачыктыгын камсыздоого карата ОЭСР мүчө болгон 
мамлекеттердин эң ыңгайлуу жолдору документинин сунуштарынын негизинде иштелип чыккан. 
Кыргызстан 2008-жылдан баштап бул изилдөөгө катышып келет, ал эми биздин изилдөөчүлөр 
бюджеттик ачыктык үчүн глобалдык кыймылдын (ВТАР) активдүү мүчөлөрү болуп саналат. 

 Маалыматка жеттүү жөнүндө мыйзам

 Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарша жетүү мүмкүндүгү жөнүндө» 
Мыйзамы мамлекеттик сырды жана купуя маалыматты камтыган маалыматтардан тышкары, 
маалыматтардын жалпыга жеткиликтүүлүгүн кепилдейт. 
 Кат түрүндөгү суроо-талапка жооп берүү үчүн эки жумалык мөөнөт белгиленген. Бул мөөнөт 
узартылышы мүмкүн, бирок эки жумадан ашык эмес, бул тууралуу суроо-талаптын авторуна 
мөөнөтүн жылдыруунун себебин көрсөтүү менен билдирилет. 
 Мыйзам маалыматтарды берүүнүн төмөндөгүдөй ыкмаларын аныктайт: 

1. Суроо-талаптын негизинде жеке жана юридикалык жактарга маалымат берүү. 
2. Активдүү ачыктоо милдеттемеси (мыйзамда саналган маалыматтардын категориясын 

6 http://www.cidh.org/Relatoria/showarticle.asp?artID=319&lID=1. караңыз
7 Страсбургдагы Адам укуктары боюнча Европалык сот  Адам укуктары боюнча Европалык конвенцияга ылайык иштерди карайт; 
Женевадагы Буунун Адам укуктары боюнча комитети Жарандык жана саясый укуктар жөнүндө эл аралык пактыга ылайык карайт; 
Сан-Хоседеги Адам укуктары боюнча Америка аралык соту иштерди Адам укуктары боюнча Америкалык конвенцияга ылайык 
карайт
8 N R(2002)2 сунуштары, 2002-жылдын 21-февралында кабыл алынган.
9 Өзүнүн ишмердүүлүгү, иш-чаралар, өнөктүктөр жөнүндө маалыматтарды жайылтуу үчүн ВТАР бир аз мурдарак өзүнүн Интернет-
сайтын ачты. BTAP сайты (www.globalbtap.org) Кыймылды анынмүчөлөрү жана бардык кызыкдар жактар үчүн жакын жана 
түшүнүктүү кылуу максатын көздөйт. 
10 http://www.globalbtap.org/declaration-russian/
11 http://internationalbudget.org/
12 www.openbudgetindex.org
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милдеттүү түрдө жарыялоо). 
3. Расмий маалыматтардын фонддору, китепкана фонддору, маалыматтар базасы аркылуу 

мамлекеттик органдардын документтерине жана материалдарына карата түздөн-түз жетүү 
мүмкүндүгүн камсыздоо. 

4. Мамлекеттик органдардын ачык жыйындарына карата түздөн-түз жетүү мүмкүндүгүн 
камсыздоо.

 
 Маалыматтарды талап кылуу боюнча сунуштамалар

 Барактын жогорку жактагы оң бурчуна сиз андан жооп алууну каалаган мамлекеттик 
мекеменин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, кызмат ээсинин аталышын жазгыла. 
Бир аз төмөнүрөөк аты-жɵнүңүздү (толук бойдон), туулган жылыңызды, жашаган жериңизди 
көрсөтүп жазыңыз. Эгерде суроо-талап юридикалык жак тарабынан ишке ашырылып жатса, 
башкаруу органынын толук аталышы, жайгашкан орду, суроо-талапка кол койгон адамдын аты-
жөнү жана кызматы көрсөтүлүшү керек. 
 Сиз өзүңүздүн документти «Суроо-талап» деп атаңыз жана тексттин башталышында 
кайрылуу «Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
карамагында турган маалыматтарша жетүү мүмкүндүгү жөнүндө» Мыйзамынын негизинде 
берилип жатканын көрсөтүңүз. 
 Эгерде суроо-талап юридикалык жак тарабынан берилип жатса, юридикалык жакты каттоо 
жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсүн тиркеп коюу зарыл. 
 Өзүңүздүн суроону баяндаңыз. Маалымат зарыл болгон жүйөлөрдү сөзсүз түшүндүрүү 
керек. Бирок суроо-талаптын маани-маңызын берүү кандай маалымат талап кылына тургандыгы 
тууралуу бир жактуу сындоо мүмкүнчүлүгүн түзүшү керек.
 Суроолорду туура бергиле, бул үчүн козголгон теманын өзгөчөлүктөрүн билүү керек 
жана мүмкүн болушунча сиз суроо-талапты жөнөтүп жаткан ведомствонун терминологиясын 
пайдалануу зарыл. 
 Эгерде сиздин суроо-талап бөлүштүрүүнү талап кылган, мисалы, дата боюнча же кандайдыр 
бир башка категориялар боюнча маалыматтар топтомун камтыса, дайындалган аткаруучуну билүү 
жана түшүндүрүү үчүн алар менен жолугушуу керек.
 Текстте суралган маалыматтарды берүүдөн баш тарткан учурда сиз алар мамлекеттик 
сырларга же купуя маалыматтарга киргендигин жана мындай чектөөлөрдүн максатка 
ылайыктуулугун жана зарылчылыгын негиздеп, түшүндүрмөнү алгыңыз келгендигин белгилеңиз.
 Суроо-талаптын автору ага зарыл болгон документтердин же материалдардын бардык жол-
жоболорун так билүүгө милдеттүү эмес, бирок ал аларды билсе жана көрсөтсө, бул жооп алууну 
тездетет. 
 Маалымат берүү жөнүндө суроо-талап почта, курьер аркылуу, байланыштын электрондук 
каналдары боюнча жөнөтүлүп же алуучуга жеке тапшырылышы мүмкүн. Почта аркылуу 
жөнөтүүдө атайын билдирме толтуруу менен, «буйуртма» почта кызматын пайдалануу керек. 
Өзгөчө принципиалдуу суроо-талапты конвертке салынган предметтерди (суроо-талаптын 
маани-маңызын жана суроо-талаптын барактарынын санын көрсөтүү керек) баяндаманын атайын 
бланкын толтуруп, «баалуу» кат аркылуу жөнөтүү керек. 
 Суроо-талапты жекече же курьер аркылуу берүүдө суроо-талаптын көчүрмөсүн даярдагыла 
– бул көчүрмөгө суроо-талапты кабыл алган адамдын маалыматтарын, анын кол тамгасын жана 
жалпы бөлүмдүн же кеңсенин телефон номурун көрсөтүү менен суроо-талапты алгандыгы 
тууралуу белги коюшу керек. Кийинчерээк бул телефон аркылуу жоопту даярдоо тапшырылган 
адамдын маалыматтарын тактоого болот. 
 Эгерде маалымат берүүдөн баш тартылса жана сиздин пикириңиз боюнча, сиз сураган 
маалыматтар сыр же купуя маалыматтарга кирбей турган болсо, сотто мамлекеттик органдар 
маалыматты мыйзамсыз жашыруусун талашыңыз. Суроо-талапка кайдигер кароо маалыматты 
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берүүдөн баш тартуу катары эсептелет. 

Тажрыйбадагы мисалдар

1. 2005-жылы Бишкек шаарынын Саламаттыкты сактоо башкармалыгы (Милдеттүү 
медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкектеги аймактык башкармалыгы - ММКФ БАБ)
жарандык сектор менен кызматташууну өнүктүрүү максатында «Психикалык саламаттык 
жана коом» уюмунун кеңсеси үчүн бөлмөнү акысыз берген. Бирок бул саламаттыкты 
сактоо мекемесинин саясаты күндөрдүн биринде өзгөрүп кеткен соң, ал бейөкмөт уюмдан 
мурда берилген бөлмөнү бошотуп берүүнү өтүнгөн. Ошондо ММКФ БАБ дарегине ал муну 
«2001-2010-жылдарга карата КР калкынын психикалык саламаттыгы» улуттук программасын 
аткаруу максатында жасап жаткандыгы тууралуу суроо-талап жөнөтүлгөн. Суроо-талапка 
көңүл бурулбагандыгына байланыштуу жооп сот аркылуу талап кылынган. Суроо-талапка 
жооп даярдоо учурунда шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгы «Психикалык 
саламаттык жана коом» уюму улуттук программа боюнча Саламаттыкты сактоо 
министрлигинин милдеттеринин олуттуу бөлүгүн аткарып жатканын аныктайт. ушундан 
соң ММКФ БАБ бирикмени жайына койгон.

2. «Прецедент» Өнөктөштүк тобуна Бишкек шаарынын четиндеги №1-Мамлекеттик 
резиденцияда 2010-жылдын 7-апрелиндеги окуяга чейин биринчи президент Акаевге белекке 
берилген «Stenway&Sons» фирмасынын роялы турганы, ал эми саясий төңкөрүштөн кийин ал 
жоголуп кеткендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Мындай роялдардын базар баасы - 
жарым миллион доллар, алар андан да кымбат болушу мүмкүн. Мамлекеттин жетекчисине 
берилген белектер мамлекеттик менчик болуп саналат, ошондуктан «Прецедент» роялды 
издөөгө киришет. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондго суроо-талап жөнөтүлөт, 
ал чолпон-Атадагы №2-Мамлекеттик резиденцияга кайрылууну сунуштайт. 2012-жылдын 
25-майында чолпон-Атадагы резиденцияга суроо-талап жөнөтүлгөн. 2012-жылдын 19-июнунда 
№2-Мамлекеттик резиденциянын директору формалдуу негизде маалыматты берүүдөн баш 
тартат да, андан соң 2012-жылдын 11-июлунда сот аркылуу роялды мамлекеттик баланска 
коёт. Башкача айтканда, рояль жарандык суроо-талап алынгандан кийин гана «кириштелген» 
жана жарандык кызыгуу жок болгондо, рояль бир заматта жоголуп кетиши мүмкүн деп 
болжолдоого бардык негиздер бар. (№2-Мамлекеттик резиденциянын жооптору тиркемеде 
берилген).

3. 2008-жылдын 7-февралында билим берүү министри Ишенгүл Болжурова билим берүү 
керектөөлөрүнө Жакырчылыкты кыскартуу борборлоштурулган фондунан (ЖКБФ) 
каражаттар алынгандыгын билдирет. ушундан кийин жарандык активистка Бурул Макенбаева 
Билим берүү жана илим министрлигинен ЖКБФнан канча каражат, качан, кайсы максаттарга 
алынгандыгы тууралуу, ошондой эле коомчулук билим берүүнүн муктаждыктарын аныктоо 
жана бөлүнгөн каражаттарды пайдалануу жараянына жана ЖКБФ каражаттарын 
пайдаланууга байкоо жүргүзүүнүн жүрүшүнө кантип катышкандыгы тууралуу маалымат 

 Суроо-талап ээси, сурап жаткан адамдын байланыш маалыматтары жана суроолор гана 
жазыла турган жарандык суроо-талап бланкы тиркемеде берилген. Бланктын арткы бетинде 
(же экинчи баракта) жарандардын суроо-талаптарын алуудагы мамлекеттик кызматчылардын 
милдеттери жөнүндө алар үчүн атайын эскертүү берилет. Ошондой эле аны төмөндөгү шилтеме 
боюнча көчүрүп алууга болот: http://precedent.kloop.kg/2011/06/16/vlast-bezotvetstvenna-
kogda-s-neyo-ne-sprashivayut-sprosi-u-vlasti-i-ona-otvetit/
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берүүнү сураган. Суроо-талапка кайдигер мамиле кылынгандыктан, жооп сот аркылуу талап 
кылынган. Билим берүү министрлиги толук эмес маалымат берген, ушуга байланыштуу 
кайрадан суроо-талап жөнөтүлгөн, ал эми жооп кайрадан эле сот аркылуу талап кылынган. 
ЖКБФ Билим берүү жана илим министрлигине 2006 жана 2007-жылдар үчүн гана 12 интернат 
жайларын оңдоого – 13 млн. 752 миң 417 сом; компьютердик техникага – 94 млн. 512 миң 687 
сом; окуу эмеректерине 19 млн. 999 миң 611 сом; окуу китептерине 79 млн. 562 миң 20 сом бөлүп 
бергени аныкталган. Жалпысынан эки жылда 207 млн. 826 миң 735 сом бөлүнгөн. Жооптун 
мазмуну боюнча муктаждыктарды аныктоо жана каражаттарды пайдаланууга байкоо 
жүргүзүү боюнча министрлик коомчулук менен эч кандай консультацияларды өткөрбөгөндүгү 
анык болгон. Бөлүнгөн каражаттарды пайдаланууну андан ары изилдөө Кыргызстандын 
бардык аймактары боюнча жеринде жарандык байкоо жүргүзүүнү, ошондой эле көзөмөлдөөчү 
жана текшерүүчү органдар тарабынан кызматташууну талап кылган. Объективдүү 
себептерден улам, 2008-жылы бул милдет жарандык активисттерге күч жетпестей туюлган, 
бирок атаандаштык атмосферасындагы учурдагы коомдук-саясый кырдаалда мындай 
маалыматты алуу конкреттүү кызмат адамдарынын кыянаттык менен пайдалануу жана 
алдамчылыгын ачыктоого чейин жеткириши мүмкүн. (Суроо-талаптын, сотко жиберилген 
арыздын жана сот чечиминин тексттери тиркемеде берилген)

4. «Прецедент» Өнөктөштүк тобуна Башкы прокуратура «Кыргызтелеком» ААКдагы кыянаттык 
менен пайдалануулар жана уурдоолор боюнча кылмыш иштерин убактылуу токтотуунун 
жана токтотуунун мыйзамдуулугун текшерүү жөнүндө билдирген документ келип түшкөн. 
Бирок документте прокуратура кандай жыйынтыкка келгендиги белгисиз болгон. 2012-жылдын 
17-июлунда Башкы прокурордун наамына «Кыргызтелеком» ААК боюнча кылмыш иштерин 
убактылуу токтотуунун жана токтотуунун мыйзамдуулугун текшерүүнүн жыйынтыктары 
жөнүндө маалымат берүү тууралуу сурама жөнөтүлгөн. Сурамага көңүл бурулбагандыктан, 
жооп сот аркылуу талап кылынган. Жоопто прокуратура бузууларды аныктап жана иштерди 
убактылуу токтотуу жана токтотуу жөнүндө чечимдерди жокко чыгаргандыгы аныкталган. 
Эгерде бул иштерге жарандык кызыгуулар болбогондо, алардын баары архивде кала бермек 
деп жоромолдоого бардык негиздер бар. Тилекке каршы, бул кылмыш иштерин андан ары 
иликтөө сотко чейин жеткириле элек, бирок ошентсе да коомчулук бул тууралуу кабардар 
болду. Бул окуяда тергөөнүн сапатын жана мыйзамдуулугун иликтөөнүн жана прокурордук 
текшерүүнүн жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар тергөөнүн сырына кирбей тургандыгы 
жана коомчулукта жашырылбай турганы маанилүү. Коомчулук уурдоолор жана коррупциялык 
кылмыштар боюнча кылмыш иштери жөнүндө көп угат жана анда ушундай жол аркылуу 
иликтөөнүн жүрүшүнө байкоо салуу жана ага таасирин тийгизүү мүмкүнчүлүгү бар. (сурама 
жана жооп тиркемеде берилген)

 Активдүү ачыктоонун милдеттемелери

 Мамлекет жарандык сурамаларды күтпөстөн, маалыматтардын олуттуу бөлүгүн өзү 
ачыкташы керек. Ачыктоонун ыкмаларын мамлекеттик органдар маалыматтын мүнөзүнө жараша 
өздөрү тандап алат. Маалыматтарды интернет тармактарындагы расмий сайттарда ачыктоо 
баарынан арзан, бирок интернетке кирүү мүмкүндүгүнө баары эле ээ эмес. Маалыматты калктын 
кеңири катмарына жеткирүү үчүн аны массалык маалымат каражаттары аркылуу жайылтышат. 
Маалыматтардын айрым категориялары басма материалдар – брошюралар, буклеттер жана 
плакаттар аркылуу жайытылат. 
 Маалыматка жетүү мүмкүндүгү жөнүндө мыйзамдын 17-беренесине ылайык, мамлекеттик 
органдар коомчулукту төмөндөгүлөр менен кабардар кылууга милдеттүү: 

1. мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 
жетекчилеринин кызматка дайындалышы же бошотулушу; 
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2. Кыргыз Республикасынын республикалык жана жергиликтүү бюджеттерин, ошондой 
эле мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
бюджеттерин кабыл алуу, республикалык жана жергиликтүү салыктардын жана 
жыйымдардын, анын ичинде коммуналдык жана башка төлөмдөрдүн ченин жана тартибин 
өзгөртүү;

3. мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган мүлктүк объектилерди башкаруу боюнча 
укуктук актыларды кабыл алуу; 

4. жер ресурстарын бөлүштүрүү менен байланыштуу укуктук актыларды кабыл алуу; 
5. толук же жарым-жартылай чет өлкөлүк юридикалык жактын менчигинде турган 

обектилерди куруу менен байланыштуу укуктук актыларды кабыл алуу; 
6. эл аралык келишимдерди түзүү жана аткаруунун жүрүшү; 
7. адамдардын жашоосуна жана саламаттыгына коркунуч келтирген өзгөчө кырдаалдарды 

жоюу үчүн көрүлгөн чаралар. 

 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентинин 
Кыргыз Республикасынын калкына болгон өлкөдөгү абал боюнча ар жылдык кайрылуусун, 
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын конституциялык 
мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө баяндамаларын жана Кыргыз Республикасынын 
Акыйкатчысынын (Омбудсмен) адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин сактоо 
жана коргоо чөйрөсүндөгү иштин абалы тууралуу баяндамасын ачыктоо камсыздалат (мыйзамдын 
18-беренесинин 1-бөлүгү).
 Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары отчеттук 
мезгил үчүн отчеттук мезгилде социалдык-саясый, экономикалык жана маданий чөйрөдө 
болгон өзгөрүүлөрдүн динамикасын, алсак: бюджеттик каражаттарды сарптоо өңдүү багыттар 
боюнча негизги статистикалык көрсөткүчтөр, республикалык бюджетке жана жергиликтүү 
бюджетке салыктык түшүүлөрдүн булактары жана көлөмдөрү, рыноктун айрым секторлору 
боюнча өндүрүштүн жана керектөөнүн көлөмү, ички жана тышкы инвестициялардын көлөмү, 
кылмыштуулук менен күрөшүү, саламаттыкты сактоо, калктын миграциясы, экология, ошондой 
эле ишмердүүлүктүн башка маанилүү багыттарын чагылдырган өздөрүнүн ишмердүүлүгү тууралуу 
баяндамаларды ачыктайт (мыйзамдын 18-беренесинин 2-бөлүгү).  
 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аткаруу бийлигинин органдарынын түзүмдөрү жана 
алардын иштөө тартиби жөнүндө жалпы маалыматтык материалдарды ачыктайт. Жалпы 
маалыматтык материалдар мамлекеттик бийликтин органдарынын түзүмдөрүн, анын ичинде 
алардын негизги ыйгарым укуктарын жана жүргүзүү предметтерин, ошондой эле жетектөөчү 
кызматты ээлеген кызматчылардын фамилиясын, алардын кызматтык телефондорун, кызматтык 
дарегин, калк менен иштөө режимин сүрөттөөнү камтыйт (мыйзамдын 19-беренесинин 1-бөлүгү). 
 Бардык мамлекеттик органдар төмөндөгүлөрдү камтыган маалыматтарды ачыктоого 
милдеттүү: 

1.  алардын функциялары жана милдеттери, ыйгарым укуктары, милдеттемелери жана 
жылдык бюджети; 
2.  мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы көрсөткөн 
кызматтардын тизмеси жана сүрөттөлүшү; 
3.  бул мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 
аракеттерине карата жарандар жана уюмдар пайдалана ала турган сурамаларды 
же даттанууларды кароо жана канааттандыруу тартиби, ошондой эле сурамаларды, 
даттанууларды же кайрылган жактын башка аракеттерин тариздөөнүн болжолдуу үлгүсү; 
4.  мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 
башкаруусунда турган материалдарды документтештирүү тутуму, маалыматтын түрү жана 
формасы, маалыматтардын категориясы жана маалымат жөнүндө сураманы толтуруу 
процедурасын сүрөттөө жөнүндө маалыматар; 
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5.  башкаруу органдарынын жана алардын жетекчилеринин ыйгарым укуктарын жана 
миледттемелерин, алардын чечим кабыл алуу процедурасын сүрөттөө; 
6.  мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан өз 
функцияларын аткаруу жөнүндө маалыматты камтыган колдонмо, эрежелер, жыйнактар 
жана окуу куралдары; 
7.  жарандар жана уюмдар булардын жардамы менен өздөрүнүн пикирин берип же 
саясатты калыптандырууга же бул мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча 
башкрауу органынын ыйгарым укуктарды аткаруусуна таасирин тийгизе ала турган бардык 
механизмдер же процедуралар; 
8.  мамлекеттик органга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына келип түшкөн 
жарандардын жана уюмдардын кайрылуулары жөнүндө жалпыланган маалымат, мындай 
кайрылууларды кароонун жыйынтыктары жана кабыл алынган чаралар жөнүндө; 
9.  мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын карамагында 
турган жалпы пайдалануудагы маалыматтык тутумдун, маалыматтар банкынын, 
реестрлердин, каттоолорлун тизмеси, ошондой эле жарандарга жана уюмдарга көрсөтүлө 
турганмаалыматтык ресурстардын жана кызматтардын тизмеси; 
10. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 
жетекчилеринин жана расмий делегациясынын расмий сапарлары жана иш сапарлары 
жөнүндө маалымат; 
11. мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан 
уюштурулган расмий иш-чаралар, анын ичинде жыйындар, жолугушуулар, брифингдер, 
коллегиялар жөнүндө маалымат;
12. мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан 
уюштурулган расмий иш-чараларда кабыл алынган чечимдер жөнүндө маалымат; 
13. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишмердүүлүк 
планы жөнүндө маалымат; 
14. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 
жетекчилеринин жана ыйгарым укуктуу адамдарынын расмий билдирүүлөрүнүн жана 
сүйлөгөн сөздөрүнүн тексты; 
15.   мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан иштелип 
чыккан максаттуу жана башка программалардын, концепциялардын долбоорлору жөнүндө 
маалымат; 
16.  заказчысы же аткаруучусу мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органы болуп саналган максаттуу жана башка программалар жөнүндө маалымат: 
программанын аталышы, максаттары жана негизги милдеттери, заказчылар жана негизги 
аткаруучулар, ишке ашыруу мөөнөтү жана күтүлгөн жыйынтыктар,к аржылоо көлөмү, 
аларды жүзөгө ашыруунун жүрүшү; 
17. мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан 
бюджеттерди аткаруу жөнүндө маалымат; 
18. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын катышуусу 
менен жүзөгө ашырылуучу долбоорлор жана иш-чаралар боюнча техникалык жардамдын 
(көмөктөшүү) каражаттарын сарптоо жөнүндө маалымат; 
19. иш тууралуу аналитикалык баяндамалар, отчеттор, мамлекеттик органдын жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат 
мүнөзүндөгү серептер; 
20. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын 
компетенциясына кирген чөйрөлөрдүн өнүгүү кырдаалын жана динамикасын мүнөздөөчү 
негизги көрсөткүчтөр жөнүндө маалымат; 
21. мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан 
даярдалган болжолдор; 
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22. мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан 
топтолгон жана иштелип чыккан расмий статистикалык маалыматтар; 
23. мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан 
өткөрүлгөн ачык сынактар, аукциондор, тендерлер, экспертизалар жана башка иш-чаралар 
жөнүндө маалымат, анын ичинде:  
•  аларды өткөрүү шарттары;
•  ага жеке жана юридикалык жактардын катышуу тартиби; 
•  мамлекеттик же муниципалдык керектөө үчүн товарларды жеткирүүгө карата (иштерди 
аткаруу, кызматтарды көрсөтүү) сынактарды өткөрүү үчүн сынактык комиссиялардын 
курамы; 
•  сынактык комиссиялардын отурумдарынын протоколдору; 
•  мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан кабыл 
алынган чечимдерди даттануу тартиби;
24. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен аныкталган жана мамлекеттик орган жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан кароого кабыл алынган арыздардын 
формалары; 
25. мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан алардын 
компетенциясынын чегинде өткөрүлгөн текшерүүлөрдүн жана  мамлекеттик органда жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында өткөрүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктары 
жөнүндө маалымат;
26.  калкты жана аймакты өзгөчө кырдаалдардан коргоонун абалы, алардын коопсуздугун 
камсыздоо боюнча көрүлгөн чаралар, болжолдонгон жана пайда болгон өзгөчө кырдаалдар, 
калкты алардан коргоонун ыкмалары жана жолдору жөнүндө маалымат, ошондой эле 
мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан жарандарга 
жана уюмдарга мыйзамга ылайык жеткирүүгө жаткан башка маалыматтар; 
27. мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы башка жеке жана 
юридикалык жактар менен түзгөн жарандык-укуктук мүнөздөгү келишимдердин тизмеси; 
28. жарандардын бул мамлекеттик органга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органына мамлекеттик жана муниципалдык кызматка орношкондугу жөнүндө маалымат:
•  жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызматка орношуу тартиби; 
•  мамлекеттик кызматтын бош мамлекеттик кызмат орундарынын, муниципалдык 
кызматтын бош муниципалдык кызмат орундарынын тизмеси; 
•  мамлекеттик кызматтын бош мамлекеттик кызмат орундарын, муниципалдык кызматтын 
бош муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө карата талапкерлерге коюлуучу 
квалификациялык талаптар; 
•  мамлекеттик кызматтын бош мамлекеттик кызмат орундарын, муниципалдык кызматтын 
бош муниципалдык кызмат орундарын ээлөөгө карата сынактардын шарттары жана 
жыйынтыктары; 
29. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башка 
мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук 
бирикмелер, саясый партиялар, кесиптик кошуундар жана башка уюмдар, анын ичинде эл 
аралык уюмдар менен өз ара аракеттенүүсү жөнүндө маалымат; 
30. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, чет 
өлкөлүк өкүлчүлүктөрүнүн, аймактык органдарынын, ведомство алдындагы уюмдарынын 
жетекчилери жөнүндө маалымат (фамилия, аты жана атасынын аты, биографиялык 
маалыматтар – көрсөтүлгөн адам менен макулдашуу боюнча); 
31. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын түзүмдөрү, 
алардын түзүмдүк бөлүктөрүнүн милдеттери жана функциялары жөнүндө маалымат, почта 
дареги, сурап-билүү кызматтарынын телефону жана дарек реквизиттери, анын ичинде 
электрондук почта, алардын кызматкерлеринин саны жана эмгек акы фондунун өлчөмү; 
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32. мамлекеттик органга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына караштуу 
уюмдар жөнүндө маалымат; уюмдардын тизмеси, алардын почта жана юридикалык 
дареги, телефондору; адар аткарган милдеттерди жана функцияларды сүрөттөө, аларды 
түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу жөнүндө маалымат, алардын кызматкерлеринин саны, 
ишмердүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрү, эмгек акы фондунун өлчөмү;
33. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жарандар 
жана уюмдар менен иштөө боюнча бөлүктөрүнүн телефондору жана дарек реквизиттери, 
анын ичинде почта дареги, электрондук почтасынын дареги, бул бөлүктөрдүн иштөө 
тартиби жөнүндө маалымат; 
34. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын чет өлкөлүк 
өкүлчүлүктөрүнүн тизмеси, телефондору жана дарек реквизиттери, анын ичинде почта 
дареги, электрондук почтасынын дареги;
35. ишмердүүлүгүнө мамлекеттик орган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы 
катышкан эл аралык уюмдардын тизмеси; 
36. мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын Кыргыз 
Республикасынын эл аралык келишимдерин жана эл аралык кызматташтык программаларын 
жүзөгө ашырууга катышуусу жөнүндө маалымат (мыйзамдын 20-беренеси). 

 Мамлекеттик органдардын отурумдарына карата жеттүү мүмкүндүгү 

 Ар бир жаран мамекеттик органдардын отурумдарына катыша алат. Жайылтуу мыйзам 
менен корголгон кызыкчылыктарга коркунуч келтире турган маалыматтарды талкуулай турган 
отурумдарга гана кирүүгө болбойт. Бул жерде чектөө принциби сурамаларды кароодогу 
принциптерге эле окшош. 
 Коомчулук отурумдардын планы жөнүндө алдын ала билүүсү үчүн мамлекеттик органдар 
ай сайын массалык маалымат каражаттарына отурумдун күн тартибин, ошондой эле аны өткөрүү 
күнүн, убактысын жана ордун көрсөтүү менен отурумдарды өткөрүүнүн планын жарыялап турушу 
керек. Мамлекеттик органдар өздөрү жайгашкан жерлерде маалымат стенддерин орнотушат, 
анда отурум күнүнө чейин бир жумадан кеч эмес отурумдун күн тартиби, убактысы, ошондой эле 
ачык же жабык режими тууралуу маалымат илинет. Отурумду жабык режимде өткөргөн учурда 
маалымат стендинде отурумга коомчулуктун кирүү мүмкүндүгүн чектеген чечим жайгаштырылат 
(мыйзамдын 27-беренси).
 Отурумга катышуу үчүн алдын ала мамлекеттик органга келип жана арыз берүү керек. 
Ар бир мамлекеттик органда отурумга катышууну каалаган жарандарды каттоо жүргүзүлүшү 
зарыл. Каттоо отурумга катышууну каалаган жарандын фамилиясын, атын, атасынын атын, ал эми 
юридикалык жактын өкүлү үчүн – фамилиясын, атын жана атасынын атын, юридикалык жактын 
аталышын, ошондой эле ээлеген кызмат ордун камтышы керек (мыйзамдын 28-беренесинин 
1-бөлүгү).

 ММК жана мамлекеттик органдардын сайттарына мониторинг жүргүзүү менен 
«Прецендент» көпчүлүк мамлекеттик органдар активдүү ачыктоо милдеттемелерине ылайык 
өз бюджеттерин жарыялабай турганын аныктаган. Бишкек шаарындагы бардык мамлекеттик 
органдардын, министрликтердин жана ведомтсволордун дарегине ар бир мамлекеттик 
органдын чыгымдар сметасын берүү жөнүндө сурама жөнөтүлгөн. Чыгымдар сметасы МУКК, 
ИИМ, ЖАМИ жана Коргоо министрлигинен тышкары бардык ведомстволор тарабынан берилген. 
Алынган сметалар мамлекеттик башкаруунун айрым секторлоруна бюджеттик мониторинг 
жүргүзүү менен алектенген уюмдарга жана активисттерге берилүүдө. 
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 Отурумдарды өткөрүү залында келгиндер үчүн орун болушу керек. Эгерде каалагандардын 
саны залдын сыйымдуулугунан көп болгон учурда, биринчиден, укуктарына жана эркиндиктерине 
отурумда кабыл алына турган чечим түздөн-түз тиешелүү болушу мүмкүн делген жарандар, 
экинчиден, мурда бул органдын отурумдарына катышпаган же башка катталгандардан көпкө 
катышпаган, үчүнчүдөн, отурумга катышуу үчүн башкалардан мурда катталган жарандар 
артыкчылыкка ээ болушат (мыйзамдын 28-беренеси). 
 Отурумга катышкан келгиндер эгерде бул отурумду өткөрүүгө тоскоолдук кылбаса, жазып 
алууга, ошондой эле фототартуу, аудио- жана видеожазууларды жүргүзүүгө укуктуу.   

 Сот материалдарына жана архивдерге жеттүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө

 Сот өндүрүшүнүн ачыктык жана айкындуулук принциби – акыйкат жана демократиялуу 
сот акыйкаттыгынын маанилүү принциби, ал жарандарга сот процесстерине көрүүчү катары 
катышуу мүмкүнчүлүгүн берет. Жарандык байкоо салуу сүскүнчүлүгү сотту тартипке келтирет 
жана сот процедураларын бузууларга тоскоолдук кылат. Кыргызстанда соттук аракеттин өңүн 
көрүүнү каалаган адамдардын жетишсиз талап кылуучулугуна байланыштуу айрым учурлардан 
тышкары, жалпысынан жарандардын сот отурумдарынын залына кирүү мүмкүндүгү камсыздалат. 
Бирок ачык жана айкын сот өндүрүшү деген иш боюнча тарап болуп саналбаган адамдар үчүн 
сот актыларына, материалдарына жана архивдерине жетүү мүмкүндүгүн да түшүндүрөт. Мындай 
жетүү мүмкүндүгүн камсыздоо коомчулукка, жарандык активисттерге сот практикасына даректүү 
талдоо жүргүзүүнү, салыштыруу изилдөөлөрүн жүргүзүүнү жана аны менен сот тутумуна сот 
практикасын жлпыланган маанилүү ишине жардам берүүнүн шарттамак. Иштин соттук актылары 
жана материалдары коомдук кызыкчылыктан жашырылбай турганы боюнча фактыны жөнөкөй 
түшүнүү иш боюнча чечим кабыл алуудагы соттордун жоопкерчилигин көп  эсе жогорулатмак. 
Бирок Кыргызстанда соттор жана сот чиновниктери жеке жашоонун сыры, тергөөнүн сыры жана 
соттук иштердин материалдарына үчүнчү жактардын жетүү мүмкүндүгүн карабайт деп көрсөткөн 
процесстик мыйзамдар менен жүйөлөп, иш боюнча тарап болуп саналбаган адамдардын сот 
актыларына, материалдарына жана архивдерине карата жетүү мүмкүндүгүн чектешет. 
 «Прецендент» Өнөктөштүк тобу ачык сот отурумдарында каралган сот материалдарына 
карата жетүү мүмкүндүгүн берүү жөнүндө өтүнүч менен сотторго бир нече ирет кайрылышкан. 
Бардык учурларда соттор бул өтүнүчтөн баш тартышкан. Сот материалдарына жана архивдерине 
карата ачык жетүү мүмкүндүгүнүн каршылаштарынын далилдери төмөндөгү эки аргументке 
негизделет: сот материалдарынын жеткиликтүү болушу жеке жашоонун сырын түзгөн 
маалыматтарды көзөмөлсүз ачыктоого алып келет; процесстик мыйзамдар менен иштин 
материалдарына карата үчүнчү жактардын жетүү мүмкүндүгү каралган эмес. Төмөндө бул 
аргументтерди жокко чыгара турган далилдерди келтиребиз: 
1.  Жеке жашоонун сыры же мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтарды ачыктоо мүмкүн болгон 
иштер боюнча сот  ишти жабык сот отурумунда кароо жөнүндө аныктама чыгарат. Эгерде иш ачык 
сот отурумунда каралса, анда каалаган адам отурумга катышып, соттун жүрүшүндө айтылгандарды 
угуп жана баарын жазып ала алат жана бул жаатта каршылаштардын далилдери ыксыз болуп 
калууда.  Сот өндүрүшү олуттуу коомдук маанидеги ачык институт болуп саналат жана жарандар 
алар ким экенине, процесстин катышуучусу же күбө экенине карабастан,  сотто процедура боюнча 
ачыктала турган кандайдыр бир маалыматты ачыктоо мүмкүндүгүнө түшүнүү менен мамиле 
кылышы керек.
2.  Ачык жетүү мүмкүндүгүнүн каршылаштары процесстик ченемдерди – алар кайсы бир 
үчүнчү жактарды жокко чыгарып, иштин материалдарына карата жетүү мүмкүндүгүпроцесстин 
катышуучулары үчүн гана каралат деген жоромолду келтирген корутундусун эске алуу менен, 
процесстик ченемдерге шилтеме кылуу туура эмес. Бирок бул процесстин катышуучуларынын 
укуктары жөнүндө процесстик ченемдер башка укуктар менен катар алар иштин материалдарына 
карата жетүү мүмкүндүгүнө укуктуу экенин белгилейт. Бул ченемдерди дайындоо кайсы бир башка 
жактардын жетүү мүмкнүдүгүн чектеп, иштин материалдарына карата жетүү мүмкүндүгүнө ээ 
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болгон адамдардын тизмесин берүүдө турбайт. Иштин материалдарына карата үчүнчү жактардын 
жетүү мүмкүндүгүнүн маселеси процесстик кодекстер менен жөнгө салынбайт жана бул масе-
лелерди кароодо маалыматка жетүүнүн жалпы мыйзамдарын колдонуу керек.

 
 Соттук материалдар эмнелерден турат

 Сот актылары
 Токтом -  материалдык-укуктук, ошондой эле процесстик маселелерди чечүүгө 
байланыштуу өкүмдүк пикирди чагылдырган жазуу түрүндө таризделген соттун акытысы. 
Жарандык процессте токтомду кассациялык жана көзөмөл инстанциясынын соту чыгарат. 
Кылмыш процессинде токтоду көзөмөл инстанциясынын гана соту чыгарат. 
 Өкүм – кылмыш ишин соттук кароонун жыйынтыгында чыгарылган, соттолуп жаткан 
адамдын күнөлүүлүгүн же күнөөсүздүгүн белгилеген жана ага жазаны же соттолуп жаткандын, 
соттолгондун күнөөсүздүгүн аныктаган биринчи, апелляциялык инстанциялардын чечими.  
 Чечим –  жарандык иш маңызы боюнча чечиле турган биринчи, апелляциялык 
инстанциялардын соттук актысы. Кылмыш процессинде чечим апелляциялык жана 
кассациялык инстанцияларда чыгарылат. 
 Аныктама – соттук териштирүүнүн жүрүшүндө чечүүнү талап кылган, бирок иш маңызы 
боюнча чечилбеген маселелер боюнча сот тарабынан чыгарылган биринчи, апелляци-
ялык, кассациялык, көзөмөл инстанцияларынын соттук актысы. 
 Сот буйругу –мыйзамдарда каралган учурларда карызкордон акча суммасын өндүрүү же 
кыймылдуу мүлктү талап кылуу жөнүндө өндүрүп алуучунун арызы боюнча сот тарабынан 
жеке кабыл алынган соттун токтому. 
 КР Конституциясынын сот чечими ачык жарыялана тургандыгы жөнүндөгү 99-беренеси 
алдын ала өкүмдүн жана чечимдин мазмунун же көчүрмөлөрүн бардык жашырууларга карата 
негиздемелерди, сыр мыйзамдары менен корголгон бардык шилтемелерди жок кылат. 
 Сот отурумунун протоколу
  - кылмыш жана жарандык иштерди териштирүүдө сот тарабынан ишке ашырылган 
процесстик аракеттердин жүрүшү жана жыйынтыктары жазуу түрүндө жазыла турган 
процесстик документ. Конституциянын 99-беренесине ылайык иштерди ачык териштирүү 
протоколдордун ачыктыгын да түшүндүрөт. 
 Тараптар берген же сот талап кылган башка документтер жана далилдер 
 Сот ишинде боло тургандын баарынын акыркы тизмесин берүүгө мүмкүн эмес, бул 
жашоонун өзү сыяктуу эле көп түрлүү, бирок негизинен бул:
 •  жарандардын, юридикалык жактардын кайрылуусу, каршылыгы;
 •  экспертизанын корутундусу;  
 •  расмий маалымат каттар, мамлекеттик органдардын, юридикалык жактардын 
документтери; 
 •  жарандардын түшүндүрүүсү, көрсөтмөлөрү; 
 •  тергөөнүн процесстик актылары; 
 •  тергөө аракеттеринин протоколдору;
 •  расмий талаптар (соттук талаптар, камалгандарды же кармалгандарды алып келүү 
тууралуу талап);
 •  өзүнчө материалдардын же жалпы иштин бир органдар башка органга коштоочу 
баракчалары.
 Сот процессинин аяктоо баскычтарында (КПК 299-берене жана ЖПК 182-берене) иштин 
материалдары иликтенет жана ачыкталат, бул материалдардын үчүнчү жактар үчүн 
жеткиликтүүлүгүн түшүндүрөт. 
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 Албетте, сот материалдарынын жана архивдеринин жеткиликтүүлүгү айрым 
тобокелдиктерди пайда кылат, бирок бардык тобокелдиктердин алдын алууга же басаңдатууга 
болот. Мисалы, алсак, сот материалдарына жана архивине ачык жетүү мүмкүндүгүндө 
материалдарды атайлап бузуу же жоготуу болушу мүмкүн. Мындайга жол бербөө үчүн, тийиштүү 
инфраструктураны түзүү зарыл, алсак, сот ишинин материалдарын жана архивин изилдөө 
процессин жазууну шарттаган видеокамералар менен жабдылган кабинеттер. Соттун калыстыгына 
тоскоолдуктарды жана таасир этүүлөрдү жаратуу максатында жетүү мүмкүндүгү укугун кыянаттык 
менен пайдаланууга жол бербөө үчүн, иштин материалдарына карата жетүү мүмкүндүгүн 
аны сотто кароо учурунда чектөө зарыл. Мындан тышкары жабык отурумда каралган иштин 
материалдарына карата жетүү мүмкүндүгүн чектөө үчүн атайын чаралар комплекси зарыл.

 Маалыматка жет мүмкүнчүлүгүнө чектөөлөрдү белгилүү мыйзамдар
 
 Мамлекеттик сырларды (мамлекеттик, аскердик, кызматтык сырлар), коммерциялык жана 
банктык сырларды коргоонун укуктук негиздери тийиштүү мыйзамдар менен аныкталган, ал эми 
аларга кол салуу кылмыш жоопкерчилигине алып келет:
 •  коммерциялык же банктык сырды түзгөн маалыматтарды мыйзамсыз алуу (КР КК 
193-берене); 
 •  коммерциялык жана банктык сырды ачыктоо (КР КК 194-берене);
 •  мамлекеттик чыккынчылык (КР КК 292-берене);
 •  шпионаж (КР КК 293-берене); 
 •  мамлекеттик сырды ачыктоо (КР КК 300-берене); 
 •  мамлекеттик сырды камтыган документтерди жоготуу (КР КК 301-берене);
 •  кызматтык сырды түзгөн маалыматтарды чет өлкөлүк уюмдарга берүү же берүү максатында 
топтоо (КР КК 302-берене). 
 Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси жарандардын жеке жашоонун сырларын 
коргоо укугун карайт (КР ЖК 20-берене). 
 Дарыгерлерлин сыры, асырап алуу сыры, кат жазышуу сыры, телефон аркылуу 
сүйөлшүүлөрдүн, почта, телеграф маалыматтарынын сыры өңдүү анын айрым түрлөрү жазык 
мыйзамдары менен да корголгон:  
 •  кат жазышуу, телефон аркылуу сүйлөшүү, телеграф же башка маалыматтардын сырын 
бузуу (КР КК 136-берене);
 •  дарыгер сырын ачыктоо (КР КК 145-берене);
 •  асырап алуу сырын ачыктоо (КР КК 160-берене).
 •  Ошондой эле мыйзам менен төмөндөгүлөргө кол салуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги 
каралган: 
 •  тергөө сыры (КР КК 333-берене);
 •  сотко жана кылмыш процессинин катышуучуларына карата көрүлгөн коопсуздук 
чаралары жөнүндө маалыматтар (КР КК 334-берене); 
 •  укук коргоо же көзөмөлдөөчү органдын кызмат адамына карата көрүлгөн коопсуздук 
чаралары жөнүндө маалымат (КР КК 344-берене).
 Салык мыйзамдары фискалдык органдардын кызматкерлерине белгилүү болгон конкреттүү 
салык төлөөчүлөргө карата маалыматтардын сырын коргойт (Кыргыз Республикасынын Салык 
кодекси 16-берене). 

 Маалымат берүүдөн баш тартуу үчүн жоопкерчиликти караган мыйзамдар

 Жаранга маалымат берүүдөн баш тартуу үчүн (КР КК 138-берене) жана адамдардын 
жашоосу же саламаттыгы үчүн коркунуч жараткан жагдайлар жөнүндө маалыматтарды жашыруу 
же бурмалоо үчүн (КР КК 257-берене) кылмыш жоопкерчилиги каралган.
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 Төмөндөгүлөр административдик жоопкерчиликке алып келиши мүмкүн: добуш 
берүүнүн жыйынтыктары же шайлоолордун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарды бербөө 
же жарыялабоо (КР АЖК 58-берене);  шайлоочулардын тизмеси менен таанышууга карата 
жарандардын укуктарык чектөө (КР АЖК 59-берене); шайлоолорду (референдумду) өткөрүү 
боюнча шайлоо комиссиясынын төрагасы тарабынан бюджет каражаттарын сарптоо жөнүндө 
отчетту жарыялабоо (КР АЖК 60-берене); жаранга анын укуктарына жана кызыкчылыктарына 
тиешелүү документтер менен таанышуу мүмкүнчүлүгүн берүүдөн негизсиз баш тартуу (КР АЖК 
63-берене).

2.3. Администартивдик сот өндүрүшү

 Эгерде бийлик сиздин сурамага, кайрылууга же сунушка жооп бербесе, же эгерде башка 
укуктарды бузуулар аныкталса, жарандар алардын аракеттерин сот тартибинде талашууга укуктуу. 
Биздин мыйзамдар мамлекеттик органдардын чечимдеринин, аракеттеринин, аракетсиздигинин 
же ченемдик аныктоолорунун мыйзамдуулугун сотто талашууну шарттайт. Мындай сот өндүрүшү 
административдик сот өндүрүшү деп аталат13. Административдик сот өндүрүшү экономикалык 
жана административдик иштер боюнча райондор аралык соттор тарабынан жүргүзүлөт.
 

 Административдик иштер боюнча соттук териштирүүлөр төмөндөгү өзгөчөлүктөрдү эске 
алуу менен, жарандык сот өндүрүшүнүн жалпы эрежелери боюнча жүргүзүлөт: 
 1.  Административдик сот өндүрүшүнө кайрылуу доо арыз эмес, жөн эле арыз, ал эми 
арызды берүүчү доогер эмес, арыз берүүчү деп аталат. 
 2.  Арызды арыз берүүчүгө анын укуктарын бузуулар жөнүндө белгилүү болгон күндөн 
баштап үч айлык мөөнөттөн кеч эмес берүү керек. Мындай жол менен, администравтидик иштерге 
карата жалпы үч жылдык мөөнөттөн айырмаланып, доонун эскиришинин атайын мөөнөтү 
белгиленген. Кечигүүнүн себептери сот отурумунда аныкталат жана эгерде сот аларды жүйөлүү 
деп эсептебесе, бул арызды канааттандыруудан баш тартуу үчүн негиз катары кызмат кылат. 
 3.  Арызды кабыл алуу тууралуу маселе калган жарандык иштер боюнча жети күндөн 
айырмаланып, үч күндүк мөөнөттө чечилиши керек. 
 4.  Арыз сот тарабынан калган жарандык иштер боюнча эки айдан айырмаланып, бир айдан 
кеч эмес мөөнөттө каралышы керек. 
 5.  Административдик сот өндүрүшүндө мамлекеттин «жазык жоромолу»  принциби боюнча 
иштейт, башкача айтканда чечимдердин, аракеттердин (аракетсиздиктин) мыйзамдуулугун 
далилдөө милдети аракети даттанылып жаткан мамлекеттик органга, кызмат адамына жүктөлөт. 
Бул принциптин мааниси мамлекеттик бийликтин үстөмдүк кылуучу күчүнө каршы турган жаран 
үчүн артыкчылык жана приоритет түзүүдө камтылган. 

Административдик сот өндүрүшү – бул мамлекеттик субъекттердин аракеттери (аракетсиздиги) 
же ченемдик аныктоолору менен, мыйзамдарды, мамлекеттик эмес субъекттердин укуктарын 
жана эркиндиктерин бузуу маселелери боюнча мамлекеттик жана мамлекеттик эмес 
субъектилердин ортосундагы талаштар боюнча сот өндүрүшү. 

13 Административдик сот өндүрүшүн административдик укук бузуу боюнча сот өндүрүшү менен чаташтырбоо керек, - Кыргызстанда 
тилекке каршы, административдик юстициянын чаташкан тутуму бар. Административдик укук бузуулар боюнча сот өндүрүшү 
Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекс менен каралган укук бузууларга байланыштуу жалпы юрисдикциянын соттору 
тарабынан жүргүзүлөт, анда айкалышпай турган нерселер бириктирилген – бир жагынан жазыксыздык жоромолу принциби 
иштей турган жеке жактардын бузуулары, башка жагынан жазык жоромолу принциби иштеши керек болгон, бийликти жүзөгө 
ашыруудагы мамлекеттик кызматчылардын мыйзамдуулукту бузуулары турат. 
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 Аракеттик кадамдык алгоритм

 Административдик иштер жарандык процесстин эрежелери боюнча каралат, ошондуктан, 
биринчи кезекте, жарандык процесстик кодекс (мындан ары текст боюнча ЖПК) сатып алгыла, ага 
өзгөртүүлөр тынымсыз киргизилгендиктен, анын акыркы басылып чыкканын сатып алгыла.
 
 1. Укуктарды жана эркиндиктерди бузуулардын мүнөзүн жана булагын талдоо. 
 Алгач төмөндөгүлөрдү аныктоо керек: а) укуктарды жана эркиндиктерди бузуу эмнеде 
камтылган: мамлекеттик органдардын аракеттеринде (аракетсиздигинде), чечимдеринде же 
ченемдиу укуктук актыларында (чуА); б)  укуктарды жана эркиндиктерди бузуулар же ченемдик 
укуктук актыларды кабыл алуу үчүн кайсы мамлекеттик орган же кайсы кызмат адамы жооптуу. 

 2. Арызды даярдоо.
 Барактын оң жаккы үстүңкү бурчунда (арыздын «шапкасы» тизмегинде) чагылдырылат:
 •  соттун толук аталышы (жоопкердин жайгашкан орду боюнча райондор аралык сот);
 •  арыз берүүчү жөнүндө маалымат – ф.а.а., байланыш маалыматтары; 
 •  эгерде катышса, арыз берүүчүнүн өкүлү жөнүндө ушундай эле маалыматтар; 
 •  жоопкер жөнүндө маалымат: эгерде бул мамлекеттик орган болсо – аталышы жана дареги; 
 •  эгерде чуА талашылып жатса – талашылып жаткан ченемдик укуктук актыны кабыл алган 
мамлекеттик органдын аталышы жана дареги.
 Арыздын тексти ырааттуулук менен төмөндөгүлөрдөн түзүлөт. Киришүү бөлүгүндө качан 
жана эмне болгону, башкача айтканда бузуу окуясы баяндалат.Жүйөлөө бөлүгүндө кайсы укук 
буулгандыгы жана кайсы мыйзам менен бул укук кепилденгени баяндалат. Эгерде бул окуяны 
сүрөттөөдө айкын болбосо, бийликтин аракеттеринин (аракетсиздигинин), чечимдеринин же чуА 
менен жеке сиз үчүн же коом үчүн (эмнени түшүндүрөт, анын ичинде сиз үчүн) пайда болгон зыяндуу 
кесепеттердин ортосундагы себеп-натыйжа байланышынын бар экени далилденет. Бийликтин 
аракетсиздигин сүрөттөөдө мамлекеттик орган же кызмат адамы тигил же бул аракеттерди 
көрүүгө милдеттүү болгонун жана мамлекеттик органдын же кызмат адамынын аракетсиздигинин 
натыйжасында арыз берүүчүнүн кайсы укуктары жана эркиндиктери бузулгандыгын негиздөө 
керек. Бийликтин аракетсиздигин талашуу бийлик тарабынан каржынын жетишсиздиги, 
мыйзамдардагы карама-каршылыктар же алардын түшүнүксүздүгү менен акталган системалуу 
бузууларда өзгөчө актуалдуу болот. Бирок бардык көйгөй чечүүнүн белгилүү деңгээлине ээ болот, 
башкача айтканда «алаканды жайбай», жок дегенде көйгөйдү билдирип жана аны чечүү үчүн 
аракеттерди көрүшү керек болгон конкреттүү мамлекеттик органдар же кызмат адамдары болот. 
Эгерде бийлик компетенттүү деңгээлде «унчукпай койсо» же көйгөйдү «жашырса», анда эгерде 
анын жыйынтыгында жарандардын укуктары жана эркиндиктери бузулган болсо, бийликтин 
аракетсиздигин талашуу үчүн бардык негиздемелер пайда болот. 
 Талап кылуу бөлүгүндө сотко карата өтүнүч баяндалат. Сиз соттонарыз берүүчүнүн 
бузулган укуктарын толук көлөмдө калыбына келтирүү үчүн мамлекеттик органды же кызмат 
адамын белгилүү аракеттерди жасоого милдеттендирүүнү же ченемдик укуктук актыны толук же 
талашылып жаткан бөлүктө иштебеген деп таанууну өтүнүңүз. Сотко карата өтүнүч сот чыгарууга 
ыйгарым укуктуу болгон чечимдердин түрлөрүнүн тизмесине так шайкеш келүүсү керек, ал эми 
сот төмөндөгү чечимдерди чыгарууга укуктуу:
 1) талашылып жаткан актыны толук же жарым-жартылай анык эмес деп таануу же эгерде 
арыз берүүчүнүн арызы негиздүү деп таанылса, даттанылып жаткан аракетке же аракетсиздикке 
жол берген органды же кызмат адамын арыз берүүчүнүн укуктарын, эркиндиктерин жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктарын жол берилген бузууларды толук көлөмдө жоюуга милдеттендирүү;
 2) эгерде мамлекеттик бийлик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, 
алардын кызмат адамдарынын актылары, аракеттери (аракетсиздиги) мыйзамга ылайык 
келээри, алардын ыйгарым укуктарынын чегинде жасалганы жана арыз берүүчүнүн укуктарын, 
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эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузбай турганы аныкталса, арыз берүүчүгө 
анын талабын канааттандыруудан баш тартуу.

 Ченемдик укуктук актыны анык эмес деп таануу жөнүндө арызды кароонун жыйынтыгында 
сот төмөндөгүдөй сесим кабыл алууга укуктуу:
 1) эгерде арыздын негиздүү экени белгиленсе, даттанылып жаткан актыны толук же жарым-
жартылай анык эмес деп таануу. Эгерде бул акты массалык маалымат каражаттары аркылуу 
жарыяланса, анда чечимдин резолютивдик бөлүгүндө бул массалык маалымат каражаты кабыл 
алынган чечим тууралуу маалыматты сот тарабынан белгиленген мөөнөттө жарыялоого милдеттүү 
экендиги тууралуу көрсөтүлөт;
 2) эгерде арыздын негизсиздиги белгиленсе, арызды канааттандыруудан баш тартуу. 

 Эгерде кошумча материалдарды тиркөө зарыл болсо, аларды арыздын текстинин 
ылдый жагында тиркемелер тизмесинде сөзсүз көрсөткүлө. Бул сиздин сурамалардын, 
башка кайрылуулардын, мамлекеттик органдардын жооп каттарынын көчүрмөлөрү, почта 
билдирмесинин көчүрмөсү, бир сөз менен айтканда, арызда сиздин далилдерди тастыктай турган 
нерселер болушу мүмкүн. Эгерде ченемдик укуктук акты даттанылып жатса, талашылып жаткан 
ченемдик укуктук актынын көчүрмөсү да тиркелет.

 3. Арызды берүү.
 Сотко, ар бир жоопкерге жана өзүңүзгө бир нускадан жеткендей санда, башкача айтканда 
үч нускадан кем эмес санда тиркелген материалдары менен арыздын көчүрмөсүн даярдоо зарыл. 
 Жоопкер үчүн арыздын нускасын почта аркылуу заказдык кат түрүндө жөнөтүңүз же 
аны жеке колуна бериңиз. Почтамтта сизге жоопкерлерге арызды жөнөтүүнү тастыктай турган 
дүмүрчөктөр берилет. Аны сот үчүн арыздын нускасына тиркеп коюу зарыл. 
 Арызды соттун канцеляриясына бериңиз. Сиздин арыздын нускасына канцеляриянын 
кызматкери тик бурчтуу штамп басып, ал жерге арызды каттоо күнүн жазып жана кол коюшу керек.
 
 4. Соттун сиздин арызга реакция кылуу варианттары. 
 Арызды сотко өндүрүшкө алуу жөнүндө маселе арыз сотко келип түшкөн күндөн баштап 
үч күндүк мөөнөттө сот тарабынан жекече чечилет (ЖПК 265-берене). Сот арызды кабыл алуу же 
кабыл албоо маселеси боюнча аныктаманы сизге жөнөтүшү керек, бирок почтаны күтүүгө убакыт 
коротпош үчүн, үч күн өткөндөн кийин жеке барып жана аныктаманы колго алуу жакшы болот. 
 Эгерде сот арызды кабыл алуу жөнүндө аныктама чыгарса жакшы жана сиз процесске гана 
даярданышыңыз керек болот. Бирок сот арызды артка кайтарып же арызды кабыл алуудан баш 
тартышы мүмкүн. Бул арыз берүүчүнүн катачылыгынан же соттун катачылыгынан улам болушу 
мүмкүн. Өзүңүздүн катаны моюнга алып жана мүмкүн болсо оңдоо керек. Соттун катачылыгын 
даттануу керек.

 4.1. Эгерде сиздин арызыңызды кабыл алуудан баш тартышса.
 Арызды кабыл алуудан баш тартуу тууралуу аныктама менен таанышыңыз. Арызды кабыл 
алуудан баш тартуунун мыйзамдуу негиздери ЖПК 135-беренесинде берилген. Административдик 
иштерге карата бул негиздемелердин бирөө гана – «эгерде арыз жарандык сот өндүрүшүнүн 
тартибинде кароого жана чечүүгө жатпаса» негиздемеси колдонулат. Мисалы, эгерде сиз 
конкреттүү кылмыш иши боюнча тергөөчүнүн, прокурордун иш-аракеттерине карата даттанып 
жатсаңыз, анда административдик сот арызды кабыл алуудан мыйзамдуу түрдө баш тартат, 
анткени мындай даттануулар, ЖПК беренелерине ылайык, жалпы юрисдикциядагы соттор 
тарабынан каралат. Же эгерде арыз берүүчү ченемдик-укуктук актынын (чуА) Конституцияга дал 
келбестигин талашып жатса, сот арыз берүүчүнү Жогорку соттун Конституциялык палатасына 
жөнөтүүгө укуктуу болот. 
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 Эгерде арыз берүүчү соттун аныктамасында соттук катачылыкты же бузууларды карап, 
соттун аныктамасы менен макул болбосо, ал анын үстүнөн апелляциялык инстанцияларда 
аныктама чыккан күндөн баштап 10 күн ичинде даттана алат. Эгерде аныктаманы арыз берүүчүгө 
кечигип тапшырышса, 10 күндүк мөөнөтаныктаманы тапшырган учурдан баштап эсептелүүгө 
тийиш, бирок даттанууну берүүдө бир эле убакытта апелляциялык даттануунун мөөнөтүн узартуу 
жөнүндө өтүнүч берүү керек. 
 Соттун аныктамасына карата даттануу «жеке даттануу» деп аталат. Соттун аныктамасына 
апелляциялык даттануулардын эрежелери ЖПК 40-бөлүмүндө баяндалган. Арыздын баш жагында 
апелляциялык инстанциянын аталышын (бул областтык соттордун жана Бишкек шаардык 
сотунун административдик жана экономикалык иштер боюнча соттук коллегиялары), ошондой 
эле арыз берүүчүнүн жана жоопкердин маалыматтарын көрсөтүңүз. Даттанууда арызды жарандык 
сот өндүрүшү тартибинде кароого жатпай тургандыгы тууралуу соттун далилдерин четке каккан 
жүйөлөрдү баяндоо керек. Талап кылуу бөлүгүндө соттон «арызды кабыл алуудан баш тартуу 
жөнүндө аныктаманы жокко чыгарууну жана ишти кароо үчүн биринчи инстанциянын сотуна 
берүүнү» өтүнүңүз. 
 Даттанууну берүүдөн мурда жеке даттанууга карата почта аркылуу жөнөтүү тууралуу 
дүмүрчөктү тиркеп, жоопкер үчүн көчүрмөнү ага почта аркылуу жөнөтүү керек. Жеке даттануу 
чечим чыгарган райондор аралык сот аркылуу берилет. Алар арызды өздөрү кабыл алат жана аны 
жогору турган инстанцияларга жөнөтүшөт.  

 4.2. Доо арызды кайтарып берүү 
 Арызды кайтарып берүү жөнүндө аныктама менен таанышыңыз. Арызды кайтарып берүүнүн 
мыйзамдуу негиздемелери ЖПК 136-беренесинде берилген. Төмөнкү учурларда сот арызды 
кайтарып берүүгө укуктуу: 1) эгерде иш бул сотко караштуу болбосо; 2) эгерде арыз тийиштүү 
эмес доогер тарабынан берилсе; 3) эгерде арыз аракетке жөндөмсүз адам тарабынан берилсе; 4) 
эгерде арыз кызыкдар адамдын атынан берилип жана ага кол коюуга жана сотко берүүгө укугу 
жок адам тарабынан кол коюлса; 5) эгерде бир эле арызда бир же бир нече адамга карата бир нече 
талаптар бириктирилсе (бул талаптар бири-бири менен байланыштуу болбогондо); 6) эгерде ишке 
катышкан жактарга арыздын көчүрмөсүн жөнөтүүнүн же берүүнүн далилдери келтирилбесе; 7) 
эгерде мыйзам менен белгиленген доонун эскирүү мөөнөтү аяктаган бузулган укукту коргоо 
жөнүндө жарандын арызына аны калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч тиркелбесе, бирок мындай 
калыбына келтирүүгө мыйзам менен жол берилсе; 8) эгерде арызды өндүрүшкө кабыл алуу 
жөнүндө аныктама чыкканга чейин арыз берүүчүдөн арызды кайтарып алуу жөнүндө арыз келип 
түшсө.
 Көрүнүп тургандай, сот оңдоого мүмкүн болгон каталар кеткен учурларда арызды кайтарып 
берет. Ошондуктан, бул учурда арыз берүүчүдө же кетирилген бузууларды жана катачылыктарды 
жоюуну, же эгерде арыз берүүчү соттун далилдери менен макул болбосо, жогоруда айтылган 
тартипте жеке даттанууну берүүнү тандоо мүмкүнчүлүгү болот.

 4.3. Ишти өндүрүшкө кабыл алуу
 Эгерде сот арыз туура берилген деп чечсе, ал доо арызын кабыл алуу жана соттук 
териштирүүнү дайындоо жөнүндө аныктама чыгарат. Бул аныктамада арызды кайсы сот карай 
турганы, соттук териштирүүнүн күнү жана убактысы көрсөтүлөт. Соттун кол тамгасы жана соттун 
мөөрү сөзсүз болушу керек. 
 Сот процесси дайындалган убакытта сот отурумунун залында башталышы керек, бирок 
көпчүлүк учурларда соттор ишти өздөрүнүн кабинеттеринде карашат, анткени сот залдары 
жетишпейт.
 Административдик иштер боюнча эң кеңири тараган көйгөй, бул - жоопкерлердин, башкача 
айтканда, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн же кызмат ээлеринин келбей коюусу болуп 
саналат. Сотто жоопкер белгиленген түрдө кабардар болгондугун тастыктоо бар экенине сөзсүз 
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кызыгып көрүңуз. Эгерде жоопкер кабардар кылынса, анда сиз ишти жоопкердин катышуусусуз 
кароону талап кылууга укуктуусуз. Бирок соттор көп учурда жоопкерди телефонограмма деп 
аталган байланыш аркылуу кабардар кылышат, бул болсо тийиштүү түрдө кабарлоо болуп 
саналбайт. Кээ бир учурда ишти сот тарабынан кабыл алуу учурунан баштап, билдирүүну жоопкерге 
тийиштүү түрдө жеткирүү жөнүндө өзүңүз кам көргөнүңүз туура болот.
 Соттук териштирүүнүн тартиби ЖПК 26-бөлүмүндө кеңири берилген. Процесс сот соттун 
курамын жарыялагандан башталат, ал тараптарга артка жылдыруу укуктарын түшүндүрөт, иш 
боюнча тараптардын өздүгүн аныктайт. Андан соң сот тараптардын процесстик укуктарын жана 
милдеттерин түшүндүрүп берет, соттук териштирүү башталганга чейин аларда өтүнүч бар же жогун 
сурайт. Андан ары арыз берүүчүдөн ал өзүнүн талаптарын колдой турганын, ал эми жоопкерден 
ал арыз берүүчүнүн талаптарын моюнга алаарын, алар жарашуу макулдашуусуна макулдугун 
сурайт жана мындай макулдашуунун укуктук натыйжаларын түшүндүрүп берет. ушундан кийин 
арыз берүүчү, анын өкүлү (эгерде болсо), алардан кийин жоопкер чыгып сүйлөйт. Тараптар чыгып 
сүйлөгөндөн кийин сот башка тарапка суроо берүү мүмкүнчүлүгүн берет, ошондой эле өзү да 
суроо берет. Тараптар чыгып сүйлөп бүткөндөн кийин сот иштин материалдарын  иликтөөгө 
киришет. Иштин материалдарын иликтөө сот иштин бардык материалдарынын мазмунун 
жарыялай турганында камтылган. Бул баскычта соттун көңүлүн айрым материалдарга бурууга 
болот. Андан ары сот тараптардан аларда иш боюнча дагы кандайдыр бир толуктоолор бар же 
жогун аныктайт. Бул маселени чечкенден кийин сот ишти маңызы боюнча кароонун аяктагандыгы 
жөнүндө жарыялайт жана тараптардын жарыш сөзүнө өтөт. Жарыш сөздө тараптар иш боюнча 
өзүнүн позициясын жүйөлөйт – алгач арыз берүүчү, андан кийин жоопкер. Андан ары тараптар 
кезек боюнча каршы тараптын далилдерин комментарийлейт, башкача айтканда реплика менен 
чыгып сүйлөшөт. Акыркы реплика укугу жоопкерге таандык. Андан ары сот иш боюнча чечим 
кабыл алуу үчүн өзүнүн кеңешүү бөлмөсүнө кете тургандыгы тууралуу жарыялайт. Сот чечимин 
жарыялоо учурунда бардык катышуучулар ордунан туруп, соттун чечимин угушу керек. Соттун 
чечими эгерде аны тараптардын бипи даттанбаса, отуз күндөн кийин күчүнө кирет. 
 Чечим чыгарылгандан кийин үч күндөн соң сотко келип жана таанышуу үчүн сот 
жыйнынын протоколун (же көчүрмөсүн) суроо керек. Ушундан кийин 3 күндүн ичинде протоколго 
эскертүүлөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү болот. Сиздин эскертүүлөрдү алгандан кийин 5 күндүн 
ичинде сот же алардын тууралыгын тастыктап, же эскертүүнү четке кагышы керек. Эгерде тарап 
протоколго эскертүү киргизүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланбаса, ал натыйжада протокол туура 
эместигин, туура эмес түзүлгөндүгүн же иштин жагдайын бурмалай турганын аныктоо укугун 
жоготот. Протоколго эскертүү киргизбеген тарап анын мазмуну менен макул деп эсептелет. 
Тилекке каршы, өлкөнүн юридикалык коомчулуктарында протоколго эскертүүлөрдү киргизүүнүн 
мындай тажрыйбасы өнүккөн эмес. Көзөмөлдүн жоктугунан протоколдор жаман, башаламан 
түзүлөт, катчылар кагазга үлгүргөн нерсесин, түшүнгөнүн гана жазат, кээде процесстеги тигил же 
бул сөздөрдү же окуяларды ашыкча өз алдынча чечмелейт. 

 5. Сот чечимдерине карата даттануу 
 Иштин маңызы боюнча райондор аралык соттун чечимине карата апелляциялык инстанцияда 
– областтык соттордун, Бишкек шаардык сотунун экономикалык жана административдик иштер 
боюнча соттук коллегиясында даттанууга болот. Даттануу мөөнөтү – акыркы түрдө чечим 
чыгарылган күндөн баштап 30 күндү түзөт. 
 Апелляциялык даттануу төмөндөгүдөй түрдө түзүлөт. Арыздын баш жагына апелляциялык 
соттун аталышын, андан төмөнүрөөк - арыз берүүчүнүн жана жоопкерлердин маалыматтарын 
жазгыла. Апелляциялык даттануунун тексти даттанылып жаткан чечим жөнүндө маалыматтарды, 
даттанылып жаткан чечимдин мыйзамдуулугуна байланыштуу далилдерди  жана сотко карата 
өтүнүчтү, башкача айтканда, же чечимди өзгөртүү, же аны толук бойдон жокко чыгаруу жана иш 
боюнча жаңы чечим чыгаруу өтүнүчүн камтышы керек. Даттанууну биринчи инстанция сотунун 
кеңсесине берүү керек, алар болсо аны тийиштүүлүгү боюнча жөнөтүшөт.  



35
ПР

ОА
КТ

ИВ
ДY

Y Ж
АР

АН
ДЫ

К К
ОЗ

ОМ
ОЛ

 Апелляциялык инстанциянын сотунда өндүрүш биринчи инстанциянын сотундагы 
өндүрүштүн эрежелери боюнча, бирок айрым өзгөчөлүктөрү менен жүргүзүлөт. Ишти үч сот 
карайт. Алардын бири төрагалык кылуучу, башкасы баяндамачы сот болот. Соттук териштирүү 
баяндамачы соттун иштин жагдайын, сот чечиминин, апелляциялык даттануунун жана каршы 
пикирлердин мазмунун баяндоосунан башталат. Андан ары апелляциялык даттануу менен ким 
кайрылса, ошондон баштап тараптардын чыгып сүйлөгөн сөздөрү угулат. ушундан соң сот биринчи 
инстанциянын сотундагыдай эле уланат, күбөлөр суралат, далилдер иликтенет ж.б. Апелляциялык 
кароонун жүрүшүндө тараптар кошумча далилдерди бере алышат. Жарыш сөздү апелляциялык 
даттанууну берген тарап баштайт.
 Апелляциялык инстанциянын соту төмөндөгүлөргө укуктуу: 
 1.  биринчи инстанциянын сотунун чечимин өзгөртүүсүз, ал эми даттанууну же көрсөтмөнү 
канааттандыруусуз калтыруу;
 2.  биринчи инстанциянын сотунун чечимин толук же жарым-жартылай өзгөртүү, же аны 
толук же жарым-жартылай жокко чыгаруу жана жаңы чечимди кабыл алуу; 
 3.  биринчи инстанциянын сотунун чечимин толук же жарым-жартылай жокко чыгаруу 
жана иш боюнча өндүрүштү  токтотуу же арызды кароосуз калтыруу. 
 Апелляциялык соттун чечими дароо күчүнө кирет.
 Эгерде кандайдыр бир себептерден улам биринчи инстанциянын сотунун чечими 
чыккандан кийин 6 айдын ичинде апелляциялык даттануу берилбесе, кассациялык даттанууну 
берүүгө болот. Кассациялык даттануу да үч сот тарабынан каралат. Баяндамачы сот иштин 
жагдайын, сот чечиминин, даттануунун жана каршы пикирлердин мазмунун баяндайт, андан соң 
тараптардын чыгып сүйлөгөн сөздөрү угулат. Андан ары апелляциялык кароодон айырмаланып, 
кассациялык инстанция иште бар документтер боюнча ишти карайт. Тараптар эгерде далилдерди 
биринчи инстанциянын сотунда көрсөтө албагандыгын далилдей албаса, жаңы далилдерди 
келтире алышпайт. 

 Кассациялык инстанция төмөндөгүлөргө укуктуу:
 1.  биринчи инстанциянын сотунун чечимин күчүндө, ал эми даттанууну канааттандыруусуз 
калтыруу; 
 2.  биринчи инстанциянын сотунун актысын толук же жарым-жартылай жокко чыгаруу жана 
ишти жаңы кароого жөнөтүү; 
 3.  райондук соттун актысын толук же жарым-жартылай жокко чыгаруу жана арызды 
кароосуз калтыруу же ишти токтотуу;
 4.  ишти жаңы кароого бербестен, райондук соттун чечимин өзгөртүү;
 5.  биринчи инстанциянын сотунун чечимин жокко чыгаруу жана жаңы чечимди кабыл 
алуу.
 Административдик иш боюнча апелляциялык жана кассациялык инстанциялардын 
чечимдерине карата сот чечими мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн баштап бир жылдын ичинде 
КР Жогорку сотунун экономикалык жана административдик иштер боюнча соттук коллегиясында 
даттанууга болот. Жогорку сотко бериле турган даттануу көзөмөл тартибиндеги даттануу же 
көзөмөлдүк даттануу деп аталат. Көзөмөл тартибиндеги даттануу даттанылып жаткан чечим 
чыгарган соттун канцеляриясы аркылуу берилет. Көзөмөлдүк даттануулар да үч сот тарабынан 
каралат. Көзөмөл тартибинде ишти кароодо Жогорку сот көзөмөл даттануусунун далилдеринин 
чегинде иштеги материалдар боюнча төмөнкү инстанциялардын соттору колдонгон укук 
ченемдеринин тууралыгын текшерет. Ошондуктан ишти Жогорку сотто кароо негизинен узакка 
созулбайт жана эреже болгондой, чечим дароо чыгарылат. 

Тажрыйбадан мисалдар

 Жогорку Кеңеш көп учурда жалпысынан керек жана жакшы мыйзамдарды кабыл алат, 
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бирок алар иштебейт, анткени бюджет менен бекемделген эмес же ички ченемдери иштелип 
чыккан эмес. Эгерде кызыкдар жарандар өздөрү ишти алдыга жылдырбаса, мындай жагдай жылдап 
уланышы мүмкүн. 
 
 1. 1999-жылы кабыл алынган КР «Психиатриялык жардам жана аны көрсөтүүдөгү 
жарандардын укуктары жөнүндө» Мыйзамынын 38-беренсине ылайык, мамлекет саламаттыкты 
сактоонун мамлекеттик органдарынан көз карандысыз, психиатриялык ооруканалардын 
бейтаптарынын укуктарын коргоо кызматын түзүшү керек болчу. Бирок бейтаптардын 
укуктарын бузуулар менен байланыштуу көптөгөн көйгөйлөргө карабастан, мыйзам кабыл 
алынгандан кийин бир нече жыл бою мындай кызмат түзүлгөн жок. КР Өкмөтүнө бир нече жолу 
жана ийгиликсиз кайрылуулардан кийин 2005-жылдын 4-октябрында психиатриялык кызматты 
пайдалануучулардын бири мыйзамдын талаптарын аткарбаган өкмөттүн аракетсиздигине 
даттанган. Талап өкмөткө жолдонгон, анткени ал аткаруу бийлигинин жогорку органы 
катары мамлекеттин милдеттемелерин аткарышы керек.   2005-жылдын 8-ноябрында сот 
N даттануусун канааттандыруу жөнүндө чечим чыгарган жана КР Өкмөтүн бейтаптардын 
укуктарын коргоо кызматын түзүү үчүн чараларды көрүүгө милдеттендирген. ушундан кийин 
үч жыл ичинде өкмөт каражат таап жана жаңы кызмат үчүн ички ченемдерди иштеп чыкты. 
Бейтаптардын укуктарын коргоо кызматы өз ишин 2008-жылы баштаган. (Арыз жана соттун 
чечими тиркемеде берилген) 
 
 2. КР «КРдагы кант диабети жөнүндө» Мыйзамы кант диабетинин алдын алуу жана 
дарылоо боюнча мамлекет тарабынан кепилденген чаралардын тутумун уюштуруу жана 
жүзөгө ашыруу тартибин жөнгө салат. Мыйзамдын 24-беренесине ылайык өкмөт мыйзам күчүнө 
кирген күндөн баштап үч айдын ичинде ченемдик укуктук актыларды бул мыйзамга шайкеш 
келтирип, мамлекеттип кепилдиктерди ишке ашыруунун механизмдерин иштеп чыгышы керек 
болчу. Өкмөттүн аракетсиздигинен улам кант диабети менен ооругандардын абалы начарлап, 
оорулууларды инсулин, шприцтер, глюкометр жана аларга карата тест-тилкелер менен 
камсыдоодо олуттуу үзгүлтүктөр болгон. 
 2007-жылдын 13-августунда кант диабети менен ооруган И.Н. Дмитриева өкмөттүн 
аракетсиздигин Бишкек райондор аралык сотунда даттанган. 2007-жылдын 2-ноябрында 
сот өкмөттү мыйзамдын 24-беренесине ылайык ченемдик актыларды иштеп чыгуу боюнча 
чараларды көрүүгө милдеттендирген жана бул үчүн үч айлык мөөнөттү белгилеген.  (арыз жана 
чечим тиркемеде берилген)

 3. КР «Персоналдык мүнөздөгү маалыматтар жөнүндө» Мыйзамынын 29-беренеси өкмөттү 
персоналдык маалыматтардын массивин жана персоналдык маалыматтар менен иштөөнү 
жүзөгө ашыруучу кармап туруучуларды эсепке алууну жүргүзүүчү «ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
органды аныктоого» милдеттендирет. Бирок Өкмөт аракетсизденип жана укуктук жөнгө 
салуу жок болгондуктан персоналдык маалыматтарды кармап туруучулар персоналдык 
маалыматтарды тийиштүү коргоону камсыздашкан эмес. Жаран Н. Токтакунов өкмөттүн 
аракетсиздигин Бишкек райондор аралык сотунда даттанган жана 2012-жылдын  1-августунда 
сот  Өкмөттү алты айлык мөөнөттө Мыйзамдын 29-беренесине ылайык ыйгарым укуктуу 
мамлекеттик органды аныктоого милдеттендирген.  (сотко арыз жана сот чечими тиркемеде 
берилген)  

 Айрым учурларда административдик сот өндүрүшүнүн мүмкүнчүлүгү сот өндүрүшүнүн 
башка түрлөрүнүн алкагындагы талаштардын жүрүшүндө талаштын ордунда болот. Мисалы, 
пенсионерка Илида Жээнеалиева 1991-жылдан баштап күйөөсүнүн өндүрүштө өлгөндүгүнө 
байланыштуу майып бала менен калып, минималдуу эмгек акынын өлчөмүнө карата эсептелген 
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багуучусун жоготуу боюнча жөлөк пул алып келген. 2007-жылдын 1-январынан баштап 
минималдуу эмгек акынын өлчөмү 100 сомдон 340 сомго көтөрүлгөн, демек жөлөк пулдун да 
өлчөмү жогорулашы керек эле. Бирок чиновниктер тийиштүү индексациялоону жүргүзүшпөйт 
жана жөлөк пулдун өлчөмү 100 сом өлчөмүндөгү эсептешүү көрсөткүчү боюнча аныктала 
турганын белгилешет. Кесиптик кошуундар федерациясы алар жүргүзгөн эсептерди анык 
эмес деп тааныгандыгына карабастан, соттор пенсионерканын талабын канааттандыруудан 
баш тартышкан. Кесиптик кошуундар федерациясынын өз алдынча позициясы бул талашты 
административдик сот өндүрүшүнүн алкагында улантуу мүмкүнчүлүгүн берет. Социалдык 
фонддун райондук башкармалыгына Кесиптик кошуундар федерациясынын эмгекти коргоо 
бөлүмү даярдаган Кесиптик кошуундар федерациясынын жөлөк пул боюнча мурдагы эсептерди 
анык эмес деп таануу жөнүндө атайын актысын жөнөтүүгө жетишүү пландалууда. Социалдык 
фонддун райондук башкармалыгы аракет көрбөгөн учурда бул аракетсиздикти райондор аралык 
сотто талашуу каралууда. 

2.4. Жарандык айыптоо

 Байыркы Грецияда каалаган эркин жаран бийликтин каалаган өкүлүнө каршы кылмышты 
жасагандыгына айыптоо менен чыгып жана бийлик төбөлүн жазалоого жетише алган. Бирок 
колдонуудагы мыйзамдар өзүнө жарандык айыптоонун институтун жаратуу үчүн бардык зарыл 
негиздемелерди камтый турганын көптөр биле бербейт. Муна бул негиздемелер: 
 1.  Кылмышты жасагандыгы тууралуу билдирүүчү кылмыштын түздөн-түз курмандыгы гана 
эмес, тийиштүү маалыматка ээ болгон каалаган жаран болушу мүмкүн. Ал бардык деңгээлдеги 
кызмат адамына каршы кылмыш иликтөөнү демилгелей алат.  
 2.  КР КП 131 жана 132-беренелерине ылайык тергөөнүн соттук көзөмөл мүмкүнчүлүгү.
 3.  Кыргыз Республикасындагы сот өндүрүшүнүн ачыктыгы жана айкындуулугу. 
 4.  Социалдык тармактардын жана заманбап технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү.

 Аракеттердин  кадамдык алгоритми

 1. Иштеп жаткан бийликтин кызмат адамынын, саясатчынынын кылмыштуу аракеттери 
жөнүндө маалыматтарды топтоо жана талдоо.

 Бул сөзсүз эле компроматты берүү сыры менен «детективдик» окуя эмес. Кылмышты 
маалыматтын ачык булактарын жана маалыматка жетүү мүмкүндүгү жөнүндө мыйзамдын 
негизинде мамлекеттик органдардан талап кылынган маалыматтарды талдоо менен аныктоого 
болот. Саясый атаандаштык социалдык тармактарда, маалымат агенттиктеринин ленталарында, 
басылма ММКда жана ачык иш-чараларда көптөгөн компроматтарды ачыктоого шарт түзөт.  
 Мисалы, КР Жогорку Кеңешинин депутаты урмат Аманбаева мамлекеттик менчикти 
натыйжалуу башкаруу боюнча конференцияда мамлекеттик органга тиешелүү болгон, шаардын 
борбордундагы 300 чарчы метр аянты менен бир мекеме болгону 19 миң сомго ижарага берилип 
жатканын маалымдады. Ижара баасы өтө арзан экенин түшүнүү менен, биз келишимдин суммасы 
менен реалдуу баанын ортосундагы айырма ижарасылар тарабынан чиновниктердин «чөнтөгүнө» 
төлөнө турганын болжолдодук. Каалаган жаран кылмыштуу схеманы аныктоо үчүн андан ары 
кылмыш ишин козгоо менен фактыларды текшерүүнү демилгелей алат. 
 Же, мисалы, «Вечерник Бишкек» маалымат агенттигинин «Кыргызалтын» ААК келишимдин 
шарттарынөзгөртүү боюнча Кыргызстандын кызыкчылыктарын көрсөтүү үчүн юридикалык 
компаниянын кызматын алдын ала сынагы жок, башкача айтканда бир булак ыкмасы менен сатып 
алгандыгы жөнүндө маалыматы. Биз кызматтын наркы канча экенин билбейбиз, бирок маселенин 
баасын билүү менен, ал 2 миллион сомдон ашык деп болжолдойбуз. Ал эми мамлекеттик сатып 
алуулар жөнүндө мыйзамга ылайык бир булактан сатып алуулар товарлардын жана кызматтардын 
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наркы 2 миллион сомго чейин болгондо гана мүмкүн болот. Демек, биз мыйзамдуулукту бузууну 
аныктадык жана жооптуу адамдаржы кылмыштык иликтөөнү демилгелей алабыз. Фактыларды 
тактоо үчүн маалыматты берүү жөнүндө расмий сурама менен кайрылууга болот. 

 2. Жосунду алдын ала квалификациялоо 

 Андан ары кайрыла турган укук коргоо органын аныктоо үчүн, сиз аныктаган кызмат 
адамынын жосунун алдын ала квалификациялоо зарыл.  Бул үчүн Кылмыш кодексин карап, 
аныкталган кылмыштуу жосундун белгилерин сүрөттөгөн беренени таап, андан соң Кылмыш-
процесстик кодекстин (мындан ары КПК) 163-беренеси боюнча бул кылмыштарды иликтөөгү 
ыйгарым укуктуу болгон органды табуу зарыл. Бул милдетти жеңилдетүү үчүн төмөндө мындай 
кылмыштарды иликтеген органды көрсөтүү менен, кызмат адамдары көп учурда жасай турган 
кылмыштардын таблицасы берилди. Эгерде берененин каршысында боштук болсо, демек КПК 
163-беренеси аларды кандайдыр бир ырааттуулукка киргизген эмес, бул мыйзам чыгаруучулардын 
катачылыгы боюнча техникалык ката болот. Бул учурларда прокуратурага кайрылуу керек, анткени 
кызмат адамдарынын кылмыштары менен прокуратура алектенет деген жалпы эреже бар. Бир 
нече органдардын ырааттуулугуна кирген кылмыштар боюнча кылмыш иштерин аларды аныктай 
турган орган иликтейт, башкача айтканда кимге кайрылууну өзүңөр тандагыла. 

КР Кылмыш кодексинин беренеси
Кайсы орган
иликтейт

126-берене. Психиатриялык стационарга мыйзамсыз жайгаштыруу ИИО

134-берене. Жарандардын тең укуктуулугун бузуу 

135-берене. Адамдын жеке жашоосунун кол тийбестигин бузуу

136-берене. Кат жазышуу, телефон жана башка сүйлөшүүлөрдүн, почталык, 
телеграфдык, электрондук же башка маалыматтардын сырын бузуу

МУКК

137-берене. Турак жайдын кол тийбестигин бузуу ИИО

138-берене. Жаранга маалымат берүүдөн баш тартуу ИИО

139-берене. шайлоо укугун ишке ашырууга же шайлоо комиссиясынын ишине 
тоскоолдук кылуу

ИИО

140-берене. шайлоочулардын добушун сатып алуу 

140-1-берене. Саясий партиянын талапкеринин шайлоо өнөктүгүн, референдум 
өткөрүү боюнча демилге тобунун ишмердүүлүгүн каржылоо тартибин бузуу

ИИО

141-берене. шайлоо документтерин, референдум документтерин бурмалоо
же добуштарды туура эмес саноо 

ИИО

141-1-берене. Добуш берүүнүн жыйынтыктарын бурмалоо ИИО

142-берене. Эмгекти коргоо эрежелерин бузуу ИИО

143-берене. Эмгек жөнүндө мыйзамдарды бузуу ИИО

144-берене. Кош бойлуу аялды, ошондой эле үч жашка чейинки курактагы 
баласы бар аялды ишке алуудан негизсиз баш тартуу же негизсиз иштен бошотуу 

ИИО

145-берене. Дарыгер сырын жарыялап жиберүү ИИО

146-берене. Абийир жана дин тутуу эркиндигине карата укукту жүзөгө ашырууга 
тоскоолдук кылуу 

146-1-берене. Кыргыз Республикасынын Омбудсменинин (Акыйкатчысынын) 
ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу

ИИО
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146-2-берене. Координациялык кеңештин мүчөсүнүн, Кыргыз Республикасынын 
кыйноолорду жана башка катаал, ырайымсыз же ар-намысын басмырлоочу 
мамилелердин жана жазалардын алдын алуу боюнча улуттук борборунун 
кызматкеринин ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу

ИИО

147-берене. Диний каадаларды аткарган жарандардын инсандыгына жана 
укуктарына кийлигишүү

ИИО

148-берене. Тынч жыйындарды өткөрүүгө же ага катышууга тоскоолдук кылуу ИИО

149-берене. Жалпы милдеттүү билим берүү жөнүндө мыйзамды аткарбоо ИИО

150-берене. Автордук, тектеш укуктарын жана патент ээлеринин укуктарын 
бузуу

ИИО жана 
ЭККМК

151-берене. Журналисттердин мыйзамдуу кесиптик ишмердүүлүгүнө 
тоскоолдук кылуу 

152-берене. Эмгек акыны, пенсияны, жөлөк пулду жана башка социалдык 
төлөмдөрдү төлөп берүү үчүн атайын акча каражаттарын пайдалануу 

ИИО

166-берене. Алдамчылык
ИИО жана 

ЭККМК

171-берене. Ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же жоготуу 
ЭККМК жана 

МУКК

178-берене. Мыйзамдуу ишкердик ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу

179-берене. Жер менен мыйзамсыз бүтүмдөрдү каттоо ЭККМК

183-берене. Кылмыштуу жолдор менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу 
(изин жашыруу) 

ЭККМК, ИИО, 
МУКК

184-берене. Насыяны мыйзамсыз берүү жана алуу ЭККМК

188-берене. Монополисттик аракеттер жана атандаштыкты чектөө ЭККМК

189-берене. Ачык сооданы, аукциондорду же тендерлерди өткөрүү тартибин 
кыянаттык менен бузуу 

ЭККМК

194-берене. Коммерциялык, банктык же башка сырларды, ошондой эле салык 
төлөөчүеүе маалыматтарын сырын жарыялоо

ЭККМК

257-берене. Адамдардын жашоосуна же саламаттыган коркунуч жараткан 
жагдайлар жөнүндө маалыматтарды жашыруу же бурмалоо 

ИИМ

303-берене. Коррупция 
Прокуратура 

жана МУКК

304-берене. Кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу 
Прокуратура 

жана МУКК

304-1-берене. Мамлекеттик көзөмөлдөөчү органдын кызмат адамы тарабынан 
мыйзамсыз текшерүүлөрдү жүргүзүү 

Прокуратура 
жана МУКК

305-берене. Кызматтык абалын жогорулатуу
Прокуратура 

жана МУКК

305-1-берене. Кыйноо
Прокуратура 

жана МУКК

305-2-берене. Кыргыз Республикасынын жер мыйзамдарын бузуу 
Прокуратура 

жана МУКК

306-берене. Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарына каршы мамлекеттик 
сатып алууларга келишимдерди түзүү 

Прокуратура 
жана МУКК

307-берене. Менчиктештирүүнү, салыктык, бажылык же лицензиялык-уруксат 
берүү ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырууда кызматтык абалын мыйзамсыз 
пайдалануу

Прокуратура 
жана МУКК
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308-берене. Бюджет каражаттарын мыйзамсыз пайдалануу 
Прокуратура 

жана МУКК

309-берене. Ишкердик ишмердүүлүгүнө мыйзамсыз катышуу 
Прокуратура 

жана МУКК

313-берене. Опузалап пара талап кылуу 
Прокуратура 

жана МУКК

313-1-берене. Пара алуу
Прокуратура 

жана МУКК

313-2-берене. Пара алууга ортомчу болуу
Прокуратура 

жана МУКК

314-берене. Пара берүү
Прокуратура 

жана МУКК

315-берене. Кызмат будамайы 
Прокуратура 

жана МУКК

315-1-берене. Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун мыйзамсыз 
берүү, Кыргыз Республикасынын жарандыгын мыйзамсыз алууга түрткөн 
документтерге жалган маалыматтарды атайлап киргизүү 

Прокуратура 
жана МУКК

316-берене. Шалакылык
Прокуратура 

жана МУКК

31-берене. Сотакыйкаттыгын жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу
Аныктаган 

орган 
иликтейт

318-берене. Тергөө жүргүзүүгө тоскоолдук кылуу
Аныктаган 

орган 
иликтейт

318-1-берене. Жактоочунун кесиптик ишмердүүлүгүнө тоскоолдук кылуу 
Аныктаган 

орган 
иликтейт

322-берене. Атайлап күнөөсүздү кылмыш жоопкерчилигине тартуу Прокуратура

323-берене. Кылмыш ишин козгоодон мыйзамсыз баш тартуу Прокуратура

324-берене. Мыйзамсыз кармоо же камакка алуу Прокуратура

325-берене. Көрсөтмө берүүгө мажбурлоо Прокуратура

326-берене. Далилдерди бурмалоо Прокуратура

328-берене. Атайлап сот акыйкатсыздыгысыз өкүмдү, чечимди же башка сот 
токтомун чыгаруу 

Прокуратура

338-берене. Соттун өкүмүн, соттун чечимин же башка сот актыларын аткарбоо ИИО
 
 3. Кылмыш ишин козгоо жөнүндө арызды даярдоо жана тариздөө 

 Барактын оң жаккы жогорку бурчуна укук коргоо органынын аталышын жазгыла. Бир 
аз ылдыйыраак өзүңүздүн фамилияңызды, атыңызды, атаңыздын атын, туулган жылыңызды, 
жашаган ордуңузду же байланыш маалыматтарды жазыңыз. «Кылмыш ишин козгоо жөнүндө 
арыз» деп тема коюңуз, бул органдарга «Жарандардын кайрылууларын кароо тартиби жөнүндө» 
Мыйзам боюнча бир ай эмес, Кылмыш-процесстик кодекси боюнча көп дегенде 10 күн ичинде 
каралышы керектигин эскертүү үчүн маанилүү. Арыз сиздин шектенүүңүздөрдүн жана алардын 
негиздүүлүгүн сүрөттөөнү камтышы керек. Арыздын акырында 5 жылга чейинки мөөнөткө 
эркинен ажыратуу жазасын караган КР КК 329-беренеси боюнча жалган билдирүү үчүн кылмыш 
жоопкерчилиги жөнүндө эскертилгениңиз тууралуу жазып коюңуз. 
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 Жаран кылмыш ишин козгоо жөнүндө арыз менен кызмат адамдары кылмыш 
жасагандыгына жоромолдор жана шектенүүлөр болгон учурда да кайрылууга укуктуу, 
ошондуктан эгерде кылмыш ишин козгоодон баш тартылган учурда, жалган билдирүү үчүн 
жоопкерчиликтен коркуунун кереги жок. Анткени документалдык жана башка түз далилдерди 
табуу үчүн жаранда укук коргоо органдарынын ыкчам ыйгарым укуктары жок, муну менен 
ыкчам-иликтөө кызматкерлери алектениши керек. Эгерде шектенүүлөр тастыкталбаган 
учурда, кылмыш ишин козгоодон баш тартуу арыз берүүчүнү жалган билдирүү үчүн кылмыш 
жоопкерчилигине тартуу үчүн негиздеме болуп саналбайт. 

 4. Арыз берүү
 
 Арыздын кеминде эки нускасын даярдаңыздар. Арызды берүүдө арызды кабыл алган 
кызматкер арыздын сиздеги нускасына арызды алгандыгы тууралуу жазуусун талап кылыңыз.  
Райондук ички иштер башкармалыгында кылмыш жөнүндө арыз кабыл алган адамды жана каттоо 
убактысын көрсөтүү менен, арыз берүүчүгө каттоо жөнүндө атайын талонду берип, кылмыштарды 
каттоо китебине катталышы керек. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй, талондор берилбейт, 
ошондуктан экинчи нусканы даярдаганды унутпагыла, анда укук коргоо органынын кызматкери 
арызды кабыл алгандыгы тууралуу кол коюшу керек. 
 Прокуратурада арызды канцелярия кабыл алышы керек, бирок, эреже болгондой, райондук 
прокуратураларда арыз берүүчүлөрдү прокурордук кезметчи жардамчысына жөнөтүшөт. Эгерде 
ал арызды кабыл алуудан баш тартса, почтага барып жана арызды заказдык кат аркылуу жөнөтүү 
керек. Үч күндөн кийин почточу алуучунун колу менен билдирме бланкын алып келип берет. 
 Арыз берүүчү атайлап жалган билдирүү берүү үчүн кылмыш жоопкерчилиги жөнүндө 
эскертилет. Арызды кароо тапшырыла турган тергөөчү үч күн ичинде, айрым учурларда он күндүн 
ичинде кылмыш ишин козгоп же кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыгарышы 
керек. Кабыл алынган чечим тууралуу ал арыз берүүчүгө билдирип жана ага кылмыш ишин козгоо 
жөнүндө же кылмыш ишин ткозгоодон баш тартуу жөнүндө токтомдун көчүрмөсүн бериши керек 
(тиркемеде КР Башкы прокуратурасынын арыз берүүчүлөргө кылмыш ишин козгоодон баш тартуу 
жөнүндө токтомду сөзсүз берүү тууралуу циркулярдык каты берилген). 

 5. Арызды бергенден кийинки окуянын өнүгүү варианттары 

 5.1. Тергөөчү же башка адам арызга көңүл бөлбөйт же жөнөкөй кат менен жооп берет 

 КПК 156-беренеси даярдалып жаткан же жасалган кылмыш жөнүндө арызды же маалыматты 
алган же түздөн-түз аныктаган ар бир учурда тергөөчү же прокурор тийиштүү текшерүүлөрдү 
жүргүзгөндөн кийин кылмыш ишин козгоп же аны козгоодон баш тарта турганын карайт. Башкача 
айтканда, эгерде сиздин арызда кылмыш жөнүндө билдирилсе, ага жөнөкөй кат менен эмес, 
процесстик чечим менен жооп берүүлөрү керек. Процесстик чечим жөнөкөй каттан эмнеси 
менен айырмаланат? Катта бул чечимдин пайдасына аргументтерсиз чечимдин маңызы жөнүндө 
билдирүүгө жардам берет. Ал эми процесстик чечимде тергөөчү токтом түрүндө кылмыш 
окуясынын бар же жогуна, адамдардын аракетиндеги же аракетсиздигиндеги кылмыштын 
курамына байланыштуу өзүнүн ой-жүгүртүүсүнүн бүтүндөй логикасын баяндашы керек. 
 Бирок айрым укук коргоо органдарында кылмыштар жөнүндө маалыматты камтыган 
арыздарды кылмыштарды каттоо китебине эмес, жарандардын кайрылууларын кабыл алуунун 
жалпы тартибине ылайык, кирүү корреспонденциясынын башка журналдарына каттоонун 
мыйзамсыз тажрыйбасы жайылган. Процедураны алмаштыруу арызды КПКга ылайык эмес, КР 
«Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Мыйзамына ылайык алда канча 
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узак кароону шарттайт жана кароонун жыйынтыктары боюнча токтом чыгаруу зарылчылыгынан 
ажыратат. 
 Мындай аракеттерди даттанууларды жана арыздарды берүүнүн жалпы тартибине 
ылайык, жогору турган органда же прокуратурада, же Кылмыш-Процесстик Кодексинин 
131-132-беренелеринин тартибинде сотто даттануу керек (Үлгүлөрү тиркемеде берилген). 
 
 5.2. Тергөөчү кылмыш ишин козгоодон баш тартат 
 
 Кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө токтомду Кыргыз Республикасынын Кылмыш-
Процесстик Кодексинин 131-132-беренелерине ылайык сотто даттанууга болот.
 Барактын оң жаккы жогорку бурчуна соттун аталышын жазгыла. Арыз аймагында ишти 
токтоткон тергөөчүнүн жумушчу орду жайгашкан райондун сотуна берилет. Бир аз ылдыйыраак 
өзүңүздүн фамилияңызды, атыңызды, атаңыздын атын, жашаган ордуңузду же байланыш 
маалыматтарын жазыңыз. «Тергөөчү Nдин кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө “дата” 
чечимине карата даттануу» деген аталыш койгула. 
 
 Даттануу төмөндөгүлөрдү камтышы керек:
 •  киришүү бөлүгүндө кылмыш ишин козгоо жөнүндө арыз менен сиз качан, кайда жана 
кайсы негизде кайрылганыңызды жана качан, ким тарабынан кылмыш ишин козгоодон баш 
тартылгандыгын сүрөттөңүз;
 •  сүрөттөө-жүйөлөө бөлүгүндө тергөөчүнүн далилдерин жана андан кийин тергөөчүнүн 
далилдерин кезеги менен жокко чыгарган өзүңүздүн далилдерди баяндагыла; 
 •  талаптар бөлүгүндө сиз соттон кандай чечимди күтө тургандыгыңыз боюнча сиздин 
өтүнүчтү жазыңыз, башкача айтканда: «Тергөөчүнүн кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө 
чечимин мыйзамсыз деп таанууну жана ишти мыйзамдуу чечим кабыл алуу үчүн (прокурорго же 
түздөн-түз чечимди кабыл алган органга) жөнөтүүнү» өтүнүңүз.

 Даттанууну соттун канцеляриясына берүү керек. Ал жерде сиздин нускада арызды кабыл 
алуу жөнүндө белги коюлушу керек. Көпчүлүк соттордо кезметчи соттун визасын алгандан кийин 
гана арызды кабыл алуу тажрыйбасы жайылган. Жалпысынан бул мүмкүн болуучу кемчиликтерди 
жоюу үчүн пайдалуу, бирок эгерде сиз кезметчи соттун эскертүүлөрү менен макул болбосоңуз, 
канцелярия даттанууну кабыл алуудан баш тартууга укуксуз.  
 
 Даттануу кайрылган күндөн баштап 5 суткадан кеч эмес каралышы керек. Ишти кароонун 
жүрүшүндө сот сизди, андан соң ишти токтотуу жөнүндө чечим кабыл алган  тергөөчүнү же 
прокурорду угат. Сот тараптарга бири-бирине суроо берүү мүмкүнчүлүгүн берет, ошондой эле 
өзү да суроо берет. ушундан кийин сот  иштин материалдарын изилдейт, бул процессте соттун 
көңүлүн тигил же бул материалдарга буруу же сизги белгисиз болгон материалдарды жарыялоону 
өтүнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Иштин материалдарын изилдеп, сот кеңешме бөлмөсүнө кетет, 
чечим чыгарат жана аны жарыялайт. 

 Тергөөчүлөр көп учурда Кылмыш-процесстик кодексинде түз талаптын жоктугуна 
шилтеме кылуу менен, арыз берүүчүлөргө кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө 
токтомду беришпейт, болгону аларды өздөрүнүн чечимдери туурауу кабарлашат. Ушуга 
байланыштуу «Прецендент» Өнөктөштүк тобу башкы көзөмөл органы тергөө органдарына 
расмий түшүндүрүү бериши үчүн Башкы прокуратурага атайын кайрылган. Башкы прокурор 
Аида Салянова прокуратуранын тергөө органдарына милдеттүү тартипте арыз берүүчүлөргө 
кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө токтомду берүүнү жүктөгөн атайын циркулярдык 
катты чыгарат (Циркулярдык кат тиркемеде берилген). Эгерде тергөөчү токтомду берүүдөн баш 
тарткан учурда ага бул катту көрсөтүү жетиштүү болот. Бирок эгерде бул жетишсиз болсо, анда 
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сиз токтомду «көз жумуп» даттана аласыз. Сот алдында ишти кароо алдында «баш тартылган» 
материалдарды талап кылуу жөнүндө өтүнүч билдирүү керек болот. 

 5.3. Тергөөчү кылмыш ишин козгойт жана тергөөнү создуктурат. 

 Кылмыш иштеринин башаламандыгы тергөө органдарында кеңири жайылган бузуу. 
Процесстик мөөнөттөр тергөөнү создуктуруунун алдын алуу үчүн атайын белгиленген, бирок 
тажрыйбада тергөөчүлөр процесстик мөөнөттөрдү артка калтырууга үйрөнүшкөн. негизинен 
тергөөчүлөр КР КПК 221-беренесинде каралган негиздемелердин бирине формалдуу түрдө 
шилтеме кылуу менен, ишти убактылуу токтотушат: 
 1.  айыпталуучунун жүргөн жерин аныктабоо; 
 2.  мамлекеттик медициналык мекемеде иштеген дарыгер тарабынан күбөлөндүрүлгөн 
айыпталуучунун психикалык же башка оор оорусу; 
 3.  айыпталуучу катары тартууга жаткан адамсды аныктабоо; 
 4.  айыпталуучунун жүргөн жери белгилүү болуп, бирок айыпталуучуну иммунитеттен 
ажыратуу же аны чет мамлекетке берүү жөнүндө маселени чечүүгө байланыштуу анын ишке 
катышууга реалдуу мүмкүнчүлүгү жок болгондо. 

 Тергөөнү убактылуу токтотуу жөнүндө токтомду сиз КР КПК 131-132-беренелеринде 
каралган тартипте даттана аласыз. Арызда ишти убактылуу токтотууга негиздемелер жоктугун 
негиздеп жана соттон ишти убактылуу токтотуу жөнүндө токтомду жокко чыгарууну жана тергөөнө 
калыбына келтирүүнү өтүнүү керек. Болжолдуу үлгүсү тиркемеде берилген. 

 5.4. Тергөөчү иш козгойт, тергөө жүргүзөт жана аны токтотот. 

 Кылмыш ишин токтотууну арыз берүүчү КПК 131 жана 132-беренелеринде каралган 
тартипте даттана алат (беренелердин тексти тиркемеде берилген). Алдын ала тергөөчүдөн ишти 
токтотуу жөнүндө токтомду талап кылуу зарыл. Эгерде тергөөчү документти бербесе, андан ары 
токтомду берүүдөн баш тартууну даттануу үчүн, кат түрүндө кайрылууга туура келет. 
 Барактын оң жаккы жогорку бурчуна соттун аталышын жазгыла. Арыз ишти токтоткон 
тергөөчүнүн жумушчу орду жайгашкан райондун сотуна берилет. Бир аз ылдыйыраак өзүңүздүн 
фамилияңызды, атыңызды, атаңыздын атын, туулган жылыңызды, жашаган ордуңузду же байланыш 
маалыматтарды жазгыла. «Тергөөчү Nдин кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө “дата” 
чечимине карата даттануу» деген аталыш койгула.
 
 Даттануу төмөндөгүлөрдү камтышы керек:
 •  киришүү бөлүгүндө кылмыш ишин козгоо жөнүндө арыз менен сиз кайсы негизде 
кайрылганыңызды, кылмыш иши качан козголгондугун жана ал качан токтотулгандыгын 
сүрөттөңүз;
 •  сүрөттөө-жүйөлөө бөлүгүндө тергөөчүнүн далилдерин жана андан кийин тергөөчүнүн 
далилдерин кезеги менен жокко чыгарган өзүңүздүн далилдерди баяндагыла; 
 •  талаптар бөлүгүндө сиз соттон кандай чечимди күтө тургандыгыңыз боюнча сиздин 
өтүнүчтү жазыңыз, башкача айтканда: «Тергөөчүнүн кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө 
чечимин мыйзамсыз деп таанууну жана ишти мыйзамдуу чечим кабыл алуу үчүн  жөнөтүүнү» 
өтүнүңүз.
 
 Даттануу кайрылган күндөн баштап 5 суткадан кеч эмес каралышы керек. Ишти кароонун 
жүрүшүндө сот сизди, андан соң ишти токтотуу жөнүндө чечим кабыл алган  тергөөчүнү же 
прокурорду угат. Сот тараптарга бири-бирине суроо берүү мүмкүнчүлүгүн берет, ошондой эле 
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өзү да суроо берет. ушундан кийин сот  иштин материалдарын изилдейт, бул процессте соттун 
көңүлүн тигил же бул материалдарга буруу же сизги белгисиз болгон материалдарды жарыялоону 
өтүнүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Иштин материалдарын изилдеп, сот кеңешме бөлмөсүнө кетет, 
чечим чыгарат жана аны жарыялайт.

 5.5. Тергөөчү кылмыш ишин козгойт, айып тагат, ишти сотко жөнөтөт.

 Кылмыш иши козголгон учурда арыз берүүчүнүн кылмыш процессине андан ары 
катышуусу ал «жабырлануучу» болуп саналаарынан, башкача айтканда, ага кылмыш менен 
түздөн-түз зыян келтирилгендигинен көз каранды болот. Эгерде ал жабырлануучу болуп саналса, 
кылмыш процессинин жүрүшүндөгү анын ыйгарым укуктары КПК аркылуу аныкталат. Эгерде 
арыз жарандын коомдук демилгеси катары берилсе, кылмыш иши козголгондон кийин, ал 
тергөөнүн жүрүшүнө катыша албайт, болгону күбө катары катышат. Бирок соттун териштирүүнүн 
баскычында ал соттук процесске байкоо сала алат Процесске байкоо салуунун маалыматтык 
технологиялар жана социалдык тармактардын мүмкүнчүлүктөрү менен биригүүсү аудиторияны 
сот процессинин кокустугу жөнүндө кабардар кылууну шарттайт. Сиздин сүйлөгөн сөзүңүз жана 
материалдар канчалык жөнөкөй, кызыктуу жана ишенимдүү болгондугуна жараша коомдук 
резонанс ошончолук кеңири болот. Дискуссия сот залынан коомдук мейкиндикке өткөндө сот 
ишке жана өзүнүн актыларынын негиздүүлүгүнө алда канча дыкат көңүл бурат. 

Тажрыйбадан мисалдар

 Алгач окурмандардын көңүлүн катаал өкүм менен аяктабаса да, айрым жарандардын 
мүмкүнчүлүгүн көрсөткөн кызмат адамдарын кылмыш иликтөөнүн эки аракетине бурабыз. Бул 
бирдиктүү коррупциялык-бийлик иерархиясы иштеп турган учурда болгонун эске алуу керек, бүгүн 
болсо атаандаштык чөйрөдө жарандардын мүмкүнчүлүктөрү көп эс жогорулады.  

 1. 2005-жылдын 30-январында Башкы прокуратурага мурда берилген сурамага жооп 
катары саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан берилген маалыматтын негизинде 
кылмыш ишин козгоо жөнүндө арыз берилген. Саламаттыкты сактоо министрлиги «Ош, Жалал-
Абад, Баткен областтарындагы психикалык саламаттык кызматынын абалы жана кызматтын 
уюштуруу-методикалык борбору катары РПСБ ишмердүүлүгү жөнүндө» маалым кат берген. 
Маалым кат баарынан мурун РПСБ №1 филиалында (мурда чымкоргон айылындагы Республикалык 
психиатриялык оорукана) өлүм көрсөткүчтөрүн азайтуу, өлүктөрдү ачпастан көмүү, өлүктөрдү 
ачпастан КММА кафедрасына жөнөтүү, өлгөн бейтаптардын оору баянын толтуруу эрежелерин 
бузуу, өлгөн бейтаптарды мурда чыгып кеткен катары тариздөө, өлгөн бейтаптар тирүүк атары 
эсептелген шартта өлүм тууралуу дарыгердин тастыктоосунун жоктугу, өлгөн бейтаптарды 
көмүү үчүн арналган акчаны кириштебөө фактылары аныкталгандыгын ачыктаган. Аныкталган 
бузуулардын олуттуу экенине карабастан, жооптуу адамдарга карата дисциплинардык 
мүнөздөгү гана чаралар көрүлгөн. 
 Башкы прокуратурага арызда биз оорукананын кызматкерлеринин аракеттеринде КР КК 
304,  315, 316-беренелеринде, ошондой эле КР КК  119 – 121-беренелеринде каралган кылмыштардын 
белгилери бар экени туурадуу өз пикирибизди билдиргенбиз. 
 18-январда Кемин прокуратурасынан жооп алынган, анда кылмыш иши финансылык 
бузуулар фактысы боюнча гана козголгондугу, ал эми өлүм статисткасын бурмалоо фактысы 
көңүлгө алынбагандыгы көрүнүп турат. чым-Коргон ооруканасынын кызматкерлеринин бирине 
КР КК 171 жана 304-беренелеринде каралган кылмыштарды жасагандыгына айып тагылган. Бирок 
натыйжада бул фактылар С. Назаркуловду Республикасын психикалык саламаттык борборунун 
башкы директорлук кызматынан алуунун себептеринин бири болуп калды. 
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 Белгилей кетсек, бул иш биздин учурда уланып – Назаркулов «Прецендент» Өнөктөштүк 
тобуна карата доктор Хагенске өлүктөрдү сатуу жөнүндө маалыматты жайылткандыгы үчүн 
сотко берген. Эми «Прецендент» өлүктөрдү сатуу жана өлүү фактыларын жашыруу бөлүгүндө 
кылмыш ишин токтотуу фактысын талашуу үчүн кылмыш ишин кайрадан көтөрүүгө аргасыз. 

 2. Республикалык психикалык саламаттык борборунун (РПСБ) башкы директору С.Д. 
Назаркулов 2005-жылдын 24-июлунда Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотуна «Психикалык 
саламаттык жана коом», «ювентус» жана «Май күнү» коомдук уюмдарына карата ар-намысын, 
кадырын жана ишкер беделин коргоо жөнүндө доо арыз менен кайрылган. Арызга С.Назаркуловдун 
октябрь райондук сотуна психиатриялык стационаргаыктыярсыз тартипте  К. жаткыруу 
жөнүндө арызы тиркелген. Арызда Кнын психикалык бузулуударынын мүнөзү жана анын оорусунун 
кыскача баяны баяндалат. Мындай маалыматтар КР «КРда жарандардын саламаттыгын коргоо 
жөнүндө» Мыйзамдын 91-беренесине ылайык, дарыгердин сырын түзөт. 
 2005-жылдын 13-июлунда жаран Н. Токтакунов К. кызыкчылыгында Свердлов 
прокуратурасына дарыгердин сырын ачыктагандыгы үчүн КР КК 145-беренесинин 1-бөлүгү 
боюнча кылмыш ишин козгоо жөнүндө арыз берген. 2005-жылдын 22-июлунда прокуратура 
кылмыш ишин козгоодон баш тартат. чечим КР КПК 132-беренесинин тартибинде Свердлов 
сотунда даттанылган. Свердлов соту прокуратуранын чечимин күчүндө калтырган. Свердлов 
сотунун чечими апелляциялык тартипте даттанылган. Бишкек шаардык соту ишти жаңы 
кароого жөнөткөн. 2006-жылдын 13-январында ишти карап, Свердлов соту биздин талаптарды 
канааттандырып жана иштин материалдарын прокуратурага мыйзамдуу чечим кабыл алуу 
үчүн жөнөткөн. 
 21-февралда Свердлов прокуратурасы тарабынан КР КК 145-беренеси боюнча кылмыш 
иши козголгон. Назаркулорвго КР КК 145-беренесинде каралган кылмышты жасагандыгына айып 
тагылган, кылмыш иши сотко жөнөтүлгөн. ушул учурда Жогорку сотто баягы Назаркуловдун 
жарандык доосу каралып жаткан, ал ага Кны ыктыярсыз жаткыруу жөнүндө арызды тиркеген. 
Доону кароонун жүрүшүндө сот ыктыярсыз ооруканага жаткыруу жөнүндө арыз иштен жоголуп 
кеткенин билдирет. Жыйынтыгында кылмыш ишин козгоого негиз болгон документтин түп 
нускасы изи жок жоголуп кеткендигине байланыштуу Назаркулов акталган. Ошентсе да, башкы 
директорду кылмыш иликтөөнү демилгелеген жарандык активисттер үчүн Назаркулов укук 
коргоочуларга карата доо арызын артка кайрып алгандыгы, муну менен анын жараксыздыгын 
таануу жыйынтык болуп калды.
 
  
 3. Укук коргоо органдарынын кеңири жайылган укук бузууларынын бири кылмыш ишин козгоо 
жөнүндө каралып жаткан арыз болуп саналат, алар ага процесстик чечим менен эмес, жөнөкөй 
кат менен жооп беришет. Адвокат Н. Токтакуновдун Башкы прокуратурага берилген анын 
жактоосундагы Аскаровго карата кыйноолор фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо жөнүндө 
арызына дал ушундай жооп беришкен. Биринчимай райондук соту маанилүү преценденттик 
мааниге ээ болгон чечим чыгарат – сот Башкы прокуратураны процесстик чечим чыгарууга 
милдеттендирет. Арыз жана сот чечими тиркемеде берилген. 

 4. Кылмыш иштеринин башаламандыгы – кеңири жа ылган көрүнүштөрдүн бири, көп 
учурда бул жабырлануучулардын кызыкчылыгына гана эмес, шектүүлөрдүн, айыпталуучулардын 
кызыкчылыгына зыянын тийгизет, алар тергөөнүн создуктурулушунан улам белгисиздик 
абалында болушат. Алсак Биринчимай райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 
К.га карата косметологиялык салондо денеге жаракат келтирүү фактысы боюнча кылмыш 
иши козголгон. Жаран К. кылмыш окуясынын болгондугун четке каккан, анын айтканы бардык 
күбөлөрдүн айткандары менен далилденген. Кылмыш жасагандыгына карата кандайдыр бир 
далилдердин жоктугуна карабастан, тергөөчү кылмыш ишин токтотуунун ордуна, негизсиз аны 
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убактылуу токтоткон. Жаран К. тергөөнү калыбына келтирүү коркунучу астында белгисиздик 
абалында болгон. 2013-жылдын 15-январында Биринчи май райондук сотунда тергөөчүнүн КР 
КПК 166-беренесин (тергөө мөөнөтү) бузгандыгы даттанылган, ал эми 21-январда Биринчимай 
соту тергөөчүнү жол берилген бузууларды жоюуга милдеттендирген. Окуя уланып отурган – 
анткени тергөөчү тараптардын жарашуусуна байланыштуу бул ишти токтоткон, бирок К. 
эч ким менен жарашпагандыгын билдирген, анткени эч нерсеге күнөөлүү эмес жана кылмыштын 
курамы жок болгондуктан ишти токтотууну талап кылган. Кайрадан Биринчимай райондук 
сотуна тараптардын жарашуусунан улам кылмыш ишин токтотуунун мыйзамсыздыгы жөнүндө 
даттануу берилген жана Биринчимай соту ишти кайрадан мыйзамдуу чечим кабыл алуу үчүн 
жөнөткөн. Арыз жана сот чечими тиркемеде берилген. 
 
 5.  2012-жылдын 17-майында МуККга Баткен областы боюнча 21 миң катталбаган 
паспортторду берүү фактысы боюнча кылмыш ишин козгоо жөнүндө арыз берилген. Бул 
маалыматтар Социалдык фонддун, Борбордук шайлоо комиссиясынын жана мамлекеттик 
каттоо кызматынын статистикалык маалыматтарын салыштыруунун жыйынтыгында 
аныкталган жана парламенттик шайлоонун алдында Борбордук шайлоо комиссиясынын 
отурумдарынын биринде айтылган. Арызга жооп алынбагандыгына байланыштуу 2012-жылдын 
6-июлунда Биринчимай райондук сотуна МуКК аракетсиздигин мыйзамсыз деп таануу жана жол 
берилген бузууларды жоюуга милдеттендирүү жөнүндө даттануу жөнөтүлгөн. Негизинен, мурда 
жөнөтүлгөн арыз боюнча процесстик чечим, же кылдмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө  
токтом, же кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом чыгаруу каралган. 
 2012-жылдын 19-июлунда Биринчимай райондук сотунун судьясы А.А. Субанкулов 
тарабынан даттанууну канааттандыруу жана МуКК аракетсиздигин мыйзамсыз деп таануу 
жөнүндө токтом чыгарылат. 2012-жылдын 1-сентябрында КР МуКК ТК Б. Жээналиев тарабынан 
кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө токтом чыгарылат. 2012-жылдын 6-сентябрында 
кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө тергөөчүнүн токтому жокко чыгарылат 
жана материалдар кошумча текшерүүнү уюштуруу үчүн МуКК ТК жөнөтүлөт. 2013-жылдын 
12-апрединде МуКК иштин материалдары маңызы боюнча чечим кабыл алуу үчүн аймактыгы 
боюнча Баткен областык прокуратурасына жөнөтүлгөндүгүн билдирет. Азыркы убакка чейин 
Баткенден эч кандай жаңылык жок. Башкы прокуратура жана МУКК бул ишти жооптуу адамдарды 
жоопкерчиликке тартууга чейин жеткире алышкан жок, ошондон улам бул прецендент уланууда. 
Арыз, сот чечими жана тергөөчүнүн токтому тиркемеде берилген.

2.5. Конституциялык сот өндүрүшү

 Конституция маалыматка жетүү укугун, кайрылуу укугун жана республикалык жана 
жергиликтүү маанидеги чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга катышуу укугун кепилдеген 
жобону камтыйт. 

 Конституциянын 33-беренеси
 
 1.  Ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана аны 
оозеки, жазуу же башка жолдор менен жайылтууга укуктуу. 
 2.  Ар бир адам мамлекеттик бийлик органдарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарында, мекемелерде жана уюмдарда өзү жөнүндө маалыматтар менен таанышууга 
укуктуу. 
 3.  Ар бир адам мамлекеттик бийлик органынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органынын жана алардын кызмат адамдарынын, мамлекеттик бийлик органынын, жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органынын катышуусу менген юридикалык жактардын, ошондой эле
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 Эгерде мыйзамдын же башка ченемдик укуктук актынын ченеми Конституциянын 
ченемдерине карама-каршы келсе же аларды жүзөгө ашырууга тоскоолдук кылса, анда жаран 
КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасына мыйзамды же башка ченемдик укуктук 
актыны конституциялык эмес деп таануу жөнүндө өтүнүч менен кайрыла алат. Азырынча 
Кыргызстандын Конституциялык сотунда мыйзамдардын кайрылууга, маалыматка жетүүгө жана 
жалпы республикалык же жергиликтүү маанидеги чечимдерди талкуулоого катышууга карата 
конституциялык укуктарга дал келбестиги жөнүндө өтүнүчтү териштирүү тажрыйбасы боло 
элек. Кайрадан шайланган КР Жогорку сотунун Конституциялык палатасы бул окуу куралын 
жазуу учурунда өз ишин баштай элек болчу. Бирок азыр парламенттик конвейер адистешкен 
экспертизаларды өткөрбөстөн көптөгөн мыйзамдарды берүүдө, ошондой эле өкмөттүк органдар 
да өзүнүн ченем чыгаруу ишмердүүлүгүндө бул талапты сактабастан, күнөө кылышууда. 
Мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды Конституция менен дал келтирүү Кыргызстанда 
жарандык көзөмөлдүн мүмкүнчүлүктөрүн олуттуу түрдө күчөтмөк.  
 Конституциялык палатада өтүнүчтү кароо тартиби «КР Жогорку сотунун конституциялык 
палатасы жөнүндө» конституциялык мыйзамы менен белгиленет. 

 Жогорку соттун Конституциялык палатасына карата өтүнүчтө төмөндөгүлөр көрсөтүлүшү 
керек: 
 1.  конституциялык органдын аталышы;
 2.  кайрылгандын аталышы, жайгашкан орду, дареги жана башка зарыл маалыматтары;
 3.  кайрылгандын өкүлүнүн аталышы, дареги жана башка маалыматтары жана кызматы 
боюнча өкүлчүлүк учурларынан тышкары, анын ыйгарым укуктары;
 4.  конституциялуулугу текшерүүгө жаткан ченемдик актыга кол койгон же чыгарган 
мамлекеттик органдын, кызмат адамынын аталышы, жайгашкан орду жана дареги; 
 5.  тарап өзүнүн талабын негиздеген жагдайлар жана тарап баяндаган фактыны тастыктай 
турган далилдер; 
 6.  талашылып жаткан ченемдик актынын так аталышы, номери, кабыл алуу күнү, жарыялоо 
булактары жана башка реквизиттери; 
 7.  талашылып жаткан ченемдик актынын конституциялуулугуна байланыштуу конкреттүү 
негиздеме; 
 8.  талаптын маңызы;

республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден каржыланган уюмдардын ишмердүүлүгү 
жөнүндө маалымат алууга укуктуу.
 4.  Ар бир адамга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын жүргүзүүсүндө турган маалыматтарга жетүү 
мүмкүндүгү кепилденет. Маалыматты берүү тартиби мыйзам менен аныкталат. 

 Конституциянын 41-беренесинин 1-пунктту 
 Ар бир адам мамлекеттик бийлик органына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына 
жана алардын кызмат адамдарына кайрылууга укуктуу, алар мыйзам менен белгиленген 
мөөнөттө негиздүү жооп берүүгө милдеттүү. 

 Конституциянын 52-беренесинин 1-пунктунун 1-подпунктту 
 Жарандар республикалык жана жергиликтүү маанидеги мыйзамдарды жана чечимдерди 
талкуулоого жана кабыл алууга катышууга укуктуу; 
 Конституциянын 52-беренесинин 3-пункту
 Жарандар республикалык жана жергиликтүү бюджеттерди түзүүгө катышууга, ошондой 
эле бюджеттен иш жүзүндө сарпталган каражаттар жөнүндө маалымат алууга укуктуу. 
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 9.  Конституциялык сотко кайрылуу укугун берген Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынын жана мыйзамдарынын ченемдери;
 10.  тиркелген документтердин тизмеси жана Конституциялык сотко чакырууга жаткан 
адамдардын тизмеси, алардын даректери. 
 Келип түшкөн кайрылууну Конституциялык палатанын төрагасы кайрылууну өндүрүшкө 
алуу жөнүндө маселени чечүү үчүн Конституциялык палатанын үч сотунан турган коллегияга 
берет. чечим каттоо учурунан баштап отуз жумушчу күнүнүн ичинде кабыл алынышы керек. 
 Кайрылууну жана ага тиркелген документтерди текшерүү коллегиянын сотторунун 
бирине тапшырылат. Кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө же аны кабыл алуудан баш 
тартуу жөнүндө аныктама коллегия тарабынан көпчүлүк добуш менен кабыл алынат. Кайрылууну 
өндүрүшкө кабыл алуу учурунда мындан ары баяндамачы-сот деп аталган, кайрылууну текшерүү 
тапшырылган сот ишти отурумга даярдоону жүргүзөт, аны кабыл алуудан баш тартылган учурда 
материалдарды арыз берүүчүгө кайтарып берет. 
 Кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу же аны кабыл алуу жөнүндө аныктама 
тараптар тарабынан Конституциялык палатада даттанылышы мүмкүн. Бул маселени кароонун 
жыйынтыктары боюнча Конституциялык палата тарабынан өзүнчө токтом кабыл алынат. 
 Конституциялык палата өндүрүшкө кабыл алынган кайрылууну аны өндүрүшкө кабыл 
алган күндөн баштап беш айдын ичинде карайт жана ал боюнча акты кабыл алат. Бул мөөнөт 
Конституциялык палатанын төрагасынын чечими боюнча бир айга узартылышы мүмкүн. 
 Ишти Конституциялык палатада кароо Конституциялык палатанын төрагасынын төрагалыгы 
астындага, ал эми ал жок болгондо анын орун басары же катчы сот тарабынан алмаштырылган 
отурумда жүргүзүлөт. 
 Ишти кароо жана ал боюнча чечим кабыл алуу Конституциялык палатада коллегиалдуу 
түрдө жүргүзүлөт. Конституциялык палата он бир соттон турат: Конституциялык палатанын 
төрагасы, төраганын орун басары жана тогуз соту. Конституциялык палата өзүнүн ишмердүүлүгүн 
анын курамында Конституциялык палатанын сотторунун жалпы санынын үчтөн экиси болгондо 
жүргүзөт. 

 Ишти маңызы боюнча кароону баштаганга чейин төрагалык кылуучу: 
 1.  Конституциялык палатанын отурумун ачат жана кароого жаткан ишти жарыялайт; 
 2.  Конституциялык палатанын курамын жарыялайт; 
 3.  Отурумдун чакыоылган катышуучуларынын, күбөлөрдүн, эксперттердин, зарыл болгондо 
котормочунун катышуусу жөнүндө жана жок адамдардын келбей калуу себептери жөнүндө 
баяндама үчүн сот отурумунун катчысына сөз берет. Тараптын же анын өкүлүнүн Конституциялык 
палатанын отурумуна келбей калуусу тарап ишти анын катышуусу менен кароо жөнүндө өтүнүч 
билдирген жана өзүнүн жок болуусунун жүйөлүү себептерин далилдеген учурдан тышкары, ишти 
кароого тоскоолдук кылбайт;
 4.  тараптардын ыйгарым укуктарын текшерет;
 5.  тараптарга алардын укуктарын жана милдеттерин, ал эми чакырылган адамдарга 
алардын милдеттерин жана жоопкерчилигин түшүндүрөт;
 6.  отурумдун катышуучуларынан аларда кошумча күбөлөрдү, эксперттерди чакыруу 
жөнүндө, кошумча далилдерди талап кылуу жөнүндө, отурумдун жүрүшүндө пайда болгон башка 
маселелер боюнча өтүнүч бар же жогун сурайт, аларды соттун чечүүсүнө коет;
 7.  күбөлөрдү, экспертерди сот залынан чыгарат; 
 8.  ишти маңызы боюнча кароонун башталышы жөнүндө жарыялайт. 
 
  Ар бир ишти кароодо: 
 1.  иштин маңызын, аны кароо үчүн жүйөнү жана негиздемени, колдо бар материалдардын 
мазмунун баяндай турган жана Конституциялык палатанын сотторунда пайда боло турган 
суроолорго жооп бере турган баяндамачы-соттун сөзү угулат;
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 2.  ар бир тараптын түшүндүрмөсү угулат; 
 3.  тараптарга бири-бирине  жана процесстин башка катышуучуларына суроо берүү мүм-
күнчүлүгү берилет, андан соң Коснтитуциялык палатанын соттору суроо беришет. Сот отурумунун 
жүрүшүндөгү коюлган суроолордун жол берилүүсү Конституциялык палата тарабынан чечилет; 
 4.  күбөлөрдүн, эксперттердин көрсөтмөлөрүн угуудан мурун төрагалык кылуучу алардын 
өздүгүн белгилейт жана жазуу түрүндө аларды көрсөтмө берүүдөн баш тартуу үчүн жана атайлап 
жалган көрсөтмө же корутунду берүү үчүн мыйзам менен каралган кылмыш жоопкерчилиги 
жөнүндө эскертет, котормочу атайлап жалган которуу үчүн жоопкерчилик жөнүндө эскертилет; 
 5.  сот отурумунда сотко берилген документтер жарыяланып же таанышуу үчүн 
таратылышы мүмкүн. Аныктыгы шектенүүнү жараткан документтер жарыялоого жана таанышууга 
жатпайт. Изилдөө документтери Конституциялык палатанын чечими боюнча түп нускасында же 
күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүндө иштин материалдарына тиркөөгө жатат; 
 6.  иштин материалдарын изилдөөнү аяктагандан кийин Конституциялык палата 
тараптардын жыйынтыктоо сөзүн угат, төрагалык кылуучу иш боюнча териштирүү аяктагандыгы 
жана соттордун кеңешме бөлмөсүнө кетүүсү жөнүндө жарыялайт. 
 Кеңешме бөлмөсүндө чечим бардык сотторду сурамжылоо жолу менен ачык добуш берүү 
аркылуу кабыл алынат. Кеңешүнүн жүрүшүндө соттор каралып жаткан маселе боюнча жеке 
позициясын эркин баяндап жана башка соттордон алардын позициясын тактоону өтүнө алышат. 
чыгып сүйлөөлөрдүн саны жана узактыгы чектелбейт. Конституциялык палатанын актысы эгерде 
ага отурумга катышкан соттордун көпчүлүгү добуш бергенде кабыл алынды деп эсептелет. Бир 
да сунуш көпчүлүк добушту топтой албаган учурда төрагалык кылуучу көп добуш топтогон эки 
сунушту кайталап добуш берүүгө коет. Эгерде чечимди же корутундуну кабыл алууда добуштар 
тең бөлүнсө. Анда чечим же корутунду талашылып жаткан актынын конституциялуулугунун 
пайдасына кабыл алынат. Башка актыларды кабыл алууда добуштар тең болгондо төрагалык 
кылуучу добуш берген акты кабыл алынды деп эсептелет. Конституциялык палатанын чечими жана 
корутундусу толук көлөмдө Конституциялык палатанын ачык отурумунда ага кол койгондон кийин 
дароо жарыяланат. Айрым учурларда өзгөчө татаал иштер боюнча чечимдин же корутундунун  
жүйөлөө бөлүгүн түзүү он күндүк мөөнөткө чейин артка калтырылышы мүмкүн, бирок алардын 
резолютивдик бөлүгү ошол эле отурумда жарыяланат. 
 Конституциялык палатанын актылары кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө же аны 
кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө аныктамадан тышкары, акыркы болуп саналат жана даттанууга 
жатпайт. Конституциялык палатанын чечими жана корутундусу жарыяланган учурдан баштап 
күчүнө кирет. ченемдик укуктук актыны же анын бөлүгүн конституциялык эмес деп таануу жөнүндө 
чечимдин юридикалык күчү ушундай эле мазмундагы ушул эле ченемдик укуктук актыны же анын 
бөлүгүн кайталап кабыл алуу менен артка калтырылбайт. 
 Конституциялык палатанын актылары бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, юиридикалык жана жеке 
жактар үчүн милдеттүү жана республиканын бардык аймагында аткарууга жатат. 
 Конституциялык палата тарабынан мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук 
актылардын же алардын жоболорунун конституциялык эместигин аныктоо тийиштүү мамлекеттик 
органдарды жана кызмат адамдарын сот актыларынан тышкары, алар чыгарган ченемдик укуктук 
актыларды Конституцияга жана Конституциялык палатанын актыларына ылайык келтирүү 
милдеттендирет. Аларды ылайык келтирүүгө же жокко чыгаруугу чейин Конституция, ошондой 
эле Конституциялык палатанын чечими колдонулат. 
 Конституциялык эмес деп таанылган мыйзамдардын жана башка ченемдик актылардын 
ченемдерине негизделген сот актылары укуктары жана эркиндиктери бузулган жарандардын 
даттануулары боюнча ар бир конкреттүү учурда бул актыны кабыл алган сот тарабынан кайра 
каралат. 
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2.6. Даттанууларды БУУнун Адам укуктарды боюнча комитетинде кароо

 Кыргыз Республикасынын Конституциясы,41-берене, 21-пункт

«Эл аралык келишимдерге ылайык, ар бир адам бузулган укуктарын жана эркиндиктерин 
коргоо үчүн адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Бул органдар 
тарабынан адамдын укуктары жана эркиндиктери бузулгандыгы таанылган учурда КР 
аларды калыбына келтирүү жана/же зыяндын ордун толтуруу боюнча чараларды көрөт».

 Кыргызстан үчүн квазисоттук орган, жөнөкөй тил менен айткандай, «эл аралык сот» (адам 
укуктары боюнча) болуп Женевадагы Буунун Адам укуктары боюнча комитети (АУК) саналат. 
Көптөгөн юристтер жана укук коргоочулар АУК чечимдери сунуштама деп аталгандыгына 
байланыштуу бул эл аралык процедураларга скептикалык мамиле кылышат. Бирок  бул 
сунуштамалар мамлекет ЖСУЭП боюнча эл аралык келишимге кол койгондуктан, милдеттүү 
мүнөзгө ээ болот. Аткарылбаган чечимдердин массасынын топтолуусу саясый санксияларга 
алып келет, ошондуктан өзүнүн саясый реномесине кам көргөн мамлекет эртеби же кечпи Буу 
сунуштарын аткарууга киришет. 

 Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө Эл аралык пакты жөнүндө

 Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө Эл аралык пакт (мындан ары ЖСУЭАП) 1966-жылы 
БУУнун Башкы Ассамблеясы тарабынан кабыл алынган жана 1976-жылы күчүнө кирген. Анын 
катышуучусу болуп 140тан ашык мамлекет саналат. 
 ЖСУЭАП Адам укуктарынын жалпы декларациясы менен таанылган жарандык жана саясый 
укуктарды кеңейтет жана аларды катышуучу-мамлекеттердин аткаруусу үчүн милдетттүү болгон 
келишим түрүндө системалаштырат. 
 ЖСУЭАП 18 эксперттен турган курамда көзөмөлдөөчү органды – Адам укуктары боюнча 
комитетти негиздейт. 
 Комитет жеке жактардан алар Пактыда бекитилген кайсы бир укуктарды бузуунун 
курмандыгы болуп саналаарын тастыктаган маалыматтарды кабыл алуу жана кароо мүмкүнчүлүгүнө 
ээ болуусу үчүн Факультативдик протокол деп аталган макулдашуу даярдалган. Бул протокол 
Комитетке катышуучу-мамлекеттин жарандарынан келип түшкөн жеке маалыматтарды кароо 
укугун берет. 
 Экинчи Факультативдик протокол – бул өлүм жазасын жооко чыгаруу жөнүндө макулдашуу. 
Бүгүнкү күндө ага 100 мамлекет кол койду. Кыргызстан экинчи Факультативдик протоколго 2010-
жылы кол койгон. 
 Комитет катышуучу-мамлекеттердин «Пактыда таанылган укуктарды жашоого ашыруу 
боюнча алар тарабынан көрүлгөн чаралар жөнүндө жана бул укуктарды пайдалануудагы 
жетишилген прогресстер жөнүндө» баяндамаларын карайт. Баяндамаларды изилдеп, ал 
катышуучу-мамлекеттерге өзүнүн баяндамаларын жана жалпы тартиптеги эскертүүлөрүн берет. 
Жалпы тартиптеги эскертүүлөр ЖСУЭАП чечмелөө боюнча беделдүү колдонмону түшүндүрөт. 
 Мындан тышкары Комитет кызыкдар катышуучу-мамлекеттер бул маселеде Комитеттин 
компетенттүүлүгүн расмий түрдө тааный тургандыгынын шартында бир катышуучу-мамлекеттин 
башкага карата даттанууларын карай алат. 
 Комитеттин түзүмү, шайлоо, эрежелери, процедуралары жана практикалык 
ишмердүүлүгүнүн башка меселелери  ЖСУЭАП 4-бөлүгүндө жана «Комитеттин эрежелери жана 
жол-жоболору» деп аталган атайын документте жазылган. 
 Комитеттин мүчөлөрү БУУнун Башкы катчысы тарабынан чакырылган пактка катышкан 
мамлекеттердин жыйынында мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн, ЖСуЭАП катышуучу-мамлекеттин 
жарандарынын ичинен төрт жылдык мөөнөткө шайланат. Комитеттин мүчөсүнө шайлоодо 
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мүчөлөрдүн акыйкат географиялык жайгашуусу жана цивилизациянын жана юридикалык 
тутумдардын түрдүү формаларынын өкүлчүлүгү көңүлгө алынат. 
 Комитет өзүнүн мүчөлөрүнүн ичинен Төраганы, Төраганын орун басарларын жана 
баяндамачыны шайлайт. 
 Комитеттин процедуралар эрежеси Комитет тарабынан белгиленет, бирок ЖСУЭАП 
39-беренеси Комитеттин он эки мүчөсү кворумду түзө турганын аныктайт; Комитеттин токтому 
катышкан мүсөлөрдүн көпчүлүгү тарабынан кабыл алынат. 
 Комитет иштерди эреже болгондой,  жылына 2 жолу өткөрүлө турган сессияларда ка-райт, 
бирок кезексиз атайын сессиялар да чакырылышы мүмкүн. 
 Комитеттин расмий тили англис, араб, испан, кытай, орус жана француз тилдери болуп 
саналат. Кытай тилинен башка бардык бул тилдер Комитеттин жумушчу тили да болуп саналат. 
 
 БУУнун Адам укуктары боюнча комитетине жеке даттанууну кантип жазу керек?

 Комитет сиздин кайрылууну кабыл алыш үчүн, төмөндөгүлөр зарыл: 
 •  ал анонимдүү болбошу керек; 
 •  ал кайрылуу мүмкүнчүлүгүн кыянаттык менен пайдалануу болбошу керек;
 •  сиздин укуктарлы бузуу фактысы боюнча улуттук мыйзамдардын бардык мүмкүнчүлүктөрү 
жокко чыгарылышы керек; 
 •  бул маселе башка эл аралык процедурага ылайык каралбашы кеорек.
 Даттануу 5 бөлүктөн турушу керек. Биринчи бөлүктө маалыматтын автору жөнүндө 
кеңири маалымат берилет. Экинчи бөлүктө бузуунун болжолдуу курмандыгы тууралуу маалымат 
баяндаоат. Эгерде маалыматтын автору курмандык да болсо, анда экинчи бөлүктө маалыматтын 
автору бузуунун болжолдуу курмандыгы болуп санала тургандыгы жазылат. Үчүнчү бөлүктө 
маалымат ага каршы жөнөтүлгөн мамлекеттин аталышы;  алардын ЖСУЭАП ратификациялоо же ага 
кошулуу күнү; бузулду деген ЖСУЭАП беренеси көрсөтүлөт жана улуттук мыйзамдардын бардык 
мүмкүнчүлүктөрү жокко чыгарылган аракеттер кыскача сүрөттөлөт же эмне үчүн алар жокко 
чыгарылбагандыгы түшүндүрүлөт. Төртүнчү бөлүктө бул факты башка эл аралык процедурага 
ылайык кароого берилгендиги көрсөтүлөт. Эң маанилүү бешинчи бөлүктө алгач хронологиялык 
ырааттуулукта жана баалоо сыны жок фактылар кеңири сүрөттөлөт. Андан соң маалыматтын 
авторунун ал сүрөттөгөн мамлекеттик органдардын аракети же аракетсиздиги ЖСУЭАПда 
бекитилген курмандыктын укуктарын буза тургандыгы тууралуу пикири негизделет. 
 Даттанууга даттанууда келтирилген фактыларды тастыктаган документтердин жана алар 
тиешелүү болгон улуттук мыйзамдардын ченемдеринин көчүрмөлөрү тиркелет. 

 Жеке даттанууну кароо тартиби

 Маалыматты алгандан кийин Комитет катышуучу-мамлекеттен келип түшкөн даттанууга 
байланыштуу жана эң башкысы анын алгылыктуулугу боюнча өзүнүн пикирин берүүнү өтүнөт. 
Алты айлык мөөнөттө катышуучу-мамлекет Комитетке өзүнүн жообун бериши керек, жоопто ал 
даттануунун алгылыктуулугу боюнча пикирин билдирип жана ошондой эле даттануунун маңызы 
боюнча да оюн билдире алат. Катышуучу-мамлекет алгылыктуу эместиктин негиздемелерин 
көрсөтүү менен, даттануунун алгылыктуу эмес катары жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүч билдире 
алат. 
 Комитет тараптардан кошумча маалыматтарды сурашы мүмкүн. Ар бир тарапка карама-
каршы тараптын пикирин комментарийлөө мүмкүнчүлүгү берилет. 
 Алгылыктуулугу жөнүндө чечим кабыл алынганган кийин, бул тууралуу катышуучу-мамлекет 
жана маалыматтын автору кабардар кылынат, маңызы боюнча кароо процедурасы башталат. 
 Даттануунун алгылыктуу деп таануу жөнүндө маалыматты алып, катышуучу-мамлекет иштин 
маңызы боюнча же бузулган укуктарды калыбына келтирүү боюнча көрүлгөн чаралар тууралуу 
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өзүнүн пикирин бериши керек. Бул пикирлерди алгандан кийин Комитет аларды даттануунун 
авторуна жөнөтөт, ал кошумча материалдарды берип жана мамлекеттин жообун комментарийлей 
алат. 
 Маңызын кароодо Комитет катышуучу-мамлекет берген маалыматтар боюнча 
алгылыктуулук жөнүндө өзүнүн чечимин кайра карашы мүмкүн. ушундан соң Комитет даттануунун 
ага катышуучу-мамлекет жана даттануунун автору берген бардык жазуу түрүндөгү маалыматтар 
боюнча карайт. 
 Даттанууну карап, Комитет катышуучу-мамлекетке жана даттануунун авторуна өзүнүн 
пикирин билдирет. 
 Эгерде Комитет өзүнүн пикиринде сиздин укуктар чындыгында эле бузулган деген тыянакка 
келсе, анда ЖСУЭАП 2-беренесине ылайык, катышуучу-мамлекет «бул бузуу расмий негизде 
аракеттенген адамдар тарабынан жасалса да, укуктук коргоонун натыйжалуу каражаттарын 
камсыздоого» милдеттүү болот. 
 ЖСУЭАПнын кургак расмий тилинен которгондо бул мамлекет бузулган укуктарды 
калыбына келтирүү үчүн чараларды көрүүгө милдеттүү экенин түшүндүрөт. 
 Андан ары Комитет Комитеттин сунуштамаларын аткарууга байкоо сала турган, кийинки 
ишмердүүлүк боюнча атайын баяндамачыны дайындайт. 

 Тиркемеде ЖСУЭАП катышуучу-мамлекеттин ЖСУЭАП 19-беренесин бузуулары жөнүндө 
жеке маалыматты жазуунун болжолдуу үлгүсү, ошондой эле даттануулардын бири боюнча 
БУУнун Адам укуктарын коргоо комитетинин чечимдеринин бири берилген. 
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3. Жарандык таасирдин коомдук-саясый ыкмалары

 Эгерде бийлик укук каналдары боюнча жарандардын белгилерине жооп кылбаса, бийликке 
таасир этүүнүн коомдук-саясый ыкмалары актуалдуу болуп калат. Коомдук-саясый ыкмалар 
«саясатчылардын арасынан өнөктөштөрдү издөөгө жана зомбулукту пайдаланбастан жарандык 
акциялар түрүндө бийликке уюшкан, көп учурда жамааттык таасирдин түрдүү формаларын 
колдонууга» негизденет14.
 Жарандык коом тарабынан бийликке таасир этүүнүн коомдук-саясый ыкмаларын 
колдонуусунан улам айрым саясатчылар саясый ишмердүүлүк менен алекетенүүгө карата өкмөттүк 
эмес уюмдар үчүн атайын тыюу салуу жөнүндө маселени көтөрүп келишет. Бирок жарандардын 
таасир этүүнүн коомдук-саясый ыкмаларды колдонуусу сөзсүз саясый ишмердүүлүктү 
түшүндүрбөйт. Муну чечмелөө үчүн саясый ишмердүүлүк деген эмне экенине жана ал жарандык 
коомдук ишмердүүлүгүнөн эмнеси менен айырмалана турганына аныктама берүү керек?

 Саясий ишмердүүлүк – саясий мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдардын жана 
топтордун натыйжалуу мамлекеттик башкарууга жана мамлекеттик бийликтин 
жападан-жалгыз булагы катары элдин ишенимин кармап турууга багытталган 
ишмердүүлүгү, ошондой эле иштеп жаткан саясый бийликке караганда алда канча 
натыйжалуу башкара алабыз деп белгилеген башка адамдардын жана топтордун элдин 
ишенимин алууга жана саясый мамлекеттик кызматтарга жетишүүгө багытталган 
ишмердүүлүгү. 
 Жарандык коомдун ишмердүүлүгү инсандын кызыкчылыктарын өнүткүрүүгө 
жана зарыл болгондо аларды мамлекеттик бийликтин үстөмдүк кылуучу күчүнүн 
алдында коргоого багытталган. Жарандык коом саясый бийликке жетүү максатында 
бийликке каршы чыкпайт, ал бийлик төбөлдөрүнө адамдын эркиндиктерин чектөөгө, 
мыйзамдарды бузууга жана уурдоолорду жасоого оор болгон атмосфераны түзүү 
максатында «жалпы бийликке» каршы чыгат. 

 Ишмердүүлүктүн түрдүү өзгөчөлүктөрү иштин түрдүү ыкмаларын пайда кылат. Саясий 
партиянын мүчөсү үчүн саясий максатка ылайыктуулук кызыкчылыгы кайсы бир көйгөйлүү 
маселелерди көз жаздымда калтыруу үчүн жетиштүү актоо болуп саналат, ал эми жарандык 
коомдун өкүлү «күзөтчү иттин» функциясын аткаруу менен саясий максатка ылайыктуулук 
кызыкчылыктарынан көз карандысыз, бардык көйгөйлүү түйүндөрдү ачык жарыялайт. 
 Жарандык талаптарды чектүү жүзөгө ашыруу болуп нааразылык мүнөзүндөгү тынч 
чогулуштар саналат. Тынч чогулуштарга болгон укук жарандарга жеке же жамааттыку пикирди 
билдирүү, бийликтин көңүлүн коомдук маанилүү көйгөйгө буруу же бийликке тигил же бул 
чакырыктар жана талаптар менен кайрылуу мүмкүнчүлүгүн берет. Бирок адамдардын көп 
топтолуусу коомдук коопсуздукка коркунуч болуп саналаарын эске алуу керек жана саясий 
оюнчулардын колунда сокур куралга айланбаш үчүн жөнөкөй эрежелерди сактоо керек. 
Мыйзамдуулукту калыбына келтирүүнүнү бардык укуктук мүмкүнчүлүктөрү толук жокко 
чыгарылганда гана массалык мүнөздөгү нааразылык акцияларына чыгуу керек. 
 Эгерде жарандар мыйзамдуулукту колдонуудагы жол-жоболор аркылуу калыбына 
келтирүүгө аракет кылбай туруп, нааразылык акцияларына чыкса, бул мындай акцияга опузалоо 
мүнөзүн берет жана эреже болгондой, саясатчылар тарабынан тар топтун кызыкчылыгында 
пайдаланылат. Эгерде жарандар алдын ала мыйзамдуулукту калыбына келтирүүнүн бардык 
укуктук ыкмаларын толук жокко чыгаруу менен, кандайдыр бир бузууларга каршы же мыйзамды 
аткаруу боюнча кандайдыр бир аракеттерге карата чакырыктар менен нааразылык акцияларын 
уюштурса, анда ал түздөн-түз элдин талабы менен 

14 Марек Новицкийдин «Адам укуктарына байкоо жүргүзүү» китебинде берилген аныктама (Варшава, 2001-ж.)
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байланыштуу болот жана таасир этүүнүн укуктук ыкмаларынын уландысы болуп калат.
 
 Кыргыз Республикасын Конституциясы, 34-берене

«1. Ар бир адам тынч чогулуштарга катышуу укугуна ээ. Эч ким чогулушка катышууга 
мажбурланбашы керек. 
2.  Тынч чогулуштарды өткөрүүнү камсыздоо максатында ар бир адам мамлекеттик 
бийлик органдарына өтүнмө берүүгө укуктуу.  
Тынч чогулушту өткөрүүгө тыюу салууга жана чектөөгө, ошондой эле тынч чогулуш 
өткөрүү жөнүндө өтүнмөнүн жокутугуна, эскертүү берүүнүн формасын сактабай коюу, 
анын мазмунуна жана тапшыруу мөөнөтүнө байланыштуу анны тиешелүү түрдө 
камсыздоодон баш тартууга жол берилбейт. 
3.  Тынч чогулуштардын уюштуруучулары жана катышуучулары тынч чогулуш өткөрүү 
жөнүндө эскертүүнүн жок болгондугу, эскертүүнүн формасы сакталбагандыгы жана анын 
мазмуну жана тапшырылган мөөнөтү үчүн жооп беришпейт».

 
 Каршылык мүнөзүндөгү тынч чогулуштарды уюштуру боюнча сунуштар

 Эреже катары, нааразылык акциялар көбүрөөк же азыраак массалык мүнөзгө ээ, бирок 
принцибинде мындай акцияны бир эле адам дагы өткөрө алат.
 Конституциянын 34-беренесинин 3-пункту алдын ала эскертүү берүүнүн милдеттүү эмес 
мүнөздө эендигин көрсөтүп турганы менен, бары бир жергиликтүү бийликтерге пландалган иш-
чаралар жөнүндө алдын ала эскертүүнү сунуш кылат. Эскертүү берүүнүн мааниси жергиликтүү 
бийликтер иш-чаранын коопсуздугун камсыздоо үчүн чараларды көрүүгө шарт түзгөндүгүндө.
 Сиздин мындай акцияңызды милиция тарабынан токтотулуп, ал эми сот сизге 15 суткага 
чейин камоо түрүндөгү алминистративдик жаза чарасын колдонуусу мүмкүн. Ошондуктан, 
каршылык акцияларына кемсинтүүчү кармоо процедураларына даяр болгондо  жана соттун 
чечимине, ал тургай эркинен ажыратуу тууралуу чечимине баш ийүүгө даяр болгондо гана 
чыгыңыз.
 
 Акциянын алдында

 Алдын ала, бир күн мурда жергиликтүү бийликтерге пландалган акция тууралуу маалымат 
бериңиз, же сиз катыша турган акциянын уюштуруучулары эскертүү баргендигин билиңиз. 
Эскертүүнү оозеки же телефон аркылуу дагы берүүгө болот, бирок аны кийин эскертүү берилгендиги 
тууралуу далилдерди көрсөтүүгө, мисалы, кабыл алган органдын белгиси бар эскертүүнүн текстти 
көрсөтүүгө мүмкүн болгондой жасоо сунушталат. Конституцияга ылайык эскертүү берүү милдеттүү 
түрдө эмес, бирок тынч акцияларды өкөрүүнү пландап жаткан жарандарга акция өтүүчү орунду 
жана убакытты жашыруунун кажети жок, тескерисинче, алар бийликтерге өткөрүлүүчү акциялар 
тууралуу алдын ала маалымат берүүгө кызыкдар болуусу керек.
 Сиз узак мезгилге жок болуп калган учурда балдарыңыз жана мүлкүңүз кароосуз калбай 
тургандыгына кам көрүңүз. 
 Катышуу ниетиңиз жана мүмкүн болуучу тобокелчиликтер тууралуу туугандарызыга, 
досторуңузга, кесиптештериңизге жана адвокатыңызга, эгер ал бар болсо маалымат бериңиз. 
 Жаныңызга калем сап, таза дептер жана көчүрүүчү кагаздын бир барагын салып жүрүңүз. 
Дептердин барактары жана көчүргүч сизге эки нускада (экинчи нускасы өзүңүз үчүн) арыз, 
даттануу  жазууга жана күндөлүк жазууга кереги тиет.
 Жаныңызга ири суммадагы акча жана чөнтөк телефонуңуздан тышкары баалуу буюмдарды 
албаңыз.
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 Акция учурнда жана кармоо учурунда

 Сиз катышкан акция милиция тарабынан токтотулуусу мүмкүн экендигине даяр болуңуз. 
Милиция менен байланыш болгон учурда өзүңүздү кармап анна үнүңүздү көтөрбөңүз. Эгер 
милиция кызматкерлери акцияны токтотуу талабын койсо, өзүңүздүн тынч чогулуштарга катышу 
укугуңуз жөнүндө айтыңыз. Бирок милиция кызматкерлери мажбурлоо чарасын көрө баштаар 
замат баш ийиңиз. Эч качан физикалык каршылык көрсөтпөңүз, анткени сизге кылмаш жасаган 
катары айып тагылуусу мүмкүн. Мажбурлоо чарасы көрүлө баштаган убакытты эстеп калыңыз – 
ушул учурдан баштап сизди иш жүзүндө кармаган мөөнөттүн эсеби башталат. Кармоо мөөнөтү 
эреже бузган адамды протокол түзүү үчүн жеткирилген учурдан баштап үч саатан ашпоосу керек, 
жеткирүү кыска мөнөттүн ичинде жүргүзүлүүсү керек. Бул болсо милиция кызматкерлери үч саатын 
ичинде зарыл болгон процедуралардын баарын бүтүрүп жана сизге сот болгонго чейин эркиндик 
берүүсү керек экендигин билдирет. Үч сааатан ашык мөөнөткө кармоо КР Кылмыш кодексинин 
305-беренесинде каралган кызматтык ыйгарым укуктардан ашып кетүү болуп эсептелет.
 Кармоо учурунда акция өткөрүлгөн жерде административдик укук бузу тууралуу протокол 
(мындан ары АуБ жөнүндө протокол)түзүүнү талап кылыңыз. Мыйзам боюнча АУБ жөнүндө 
протоколду ордуна түзүүгө мүмкүн болбогон учурда башка жерден түзүүгө болот.
 Акция учурунда сиз колдонгон буюмдарды алып коюу жөнүндө протокол түзүүнү талап 
кылыңыз. Бул колдонмону милициянын алып коюуга укугу жок, анткени ал сиздин укуктарыңызды 
түшүндүргөн документ болуп эсептелет. 

 Адвокат

 Иш жүзүндө кармаган учурдан баштап квалификациялуу юридикалык жардамды 
камсыздоону талап кылыңыз. Эгер сиздин өзүңүздүн адвокатыңыз болсо, сизге так ошол адвокаты 
киргизүүнө талап кылыңыз. Эгер сиздин адвокатыңыз жок болсо, же ал бош эмес болсо, же сиздин 
юридикалык кызматтарга төлөө үчүн каражатыңыз жок болсо сизге мамлекеттин эсебинен 
юридикалык жардамды камсыздоону талап кылыңыз. Эгер сиз дайындалган адвокатка ишенбөө 
сезими пайда болсо, же сизге коргоону такыр камсыздалбаса, мында кийинки сунуштамалар сизге 
өз алдыңызча коргонууга жардам берет.

 Административдик укук буузу жөнүндө протоколду тариздөө

 Административдик укук бузу жөнүндө протокол түзүлүп жаткан учурда сизге түшүндүрмө 
берүү үчүн мүмкүнчүлүук берилүүсү керек. АуБ жөнүндү протоколдун стандарттуу бланкында 
укук бузуучунун түшүнүгү үчүн 10 сап бөлүнгөн. Биррок сиз кененирээк түшүндүрмө берүүнү 
кааласаңыз, аларды кошумча барактарга жаза аласыз. Алар ротоколго тиркелүүсү керек.  Бирок 
түшүндүрмө берүүгө киришүүнүн алдында, сизге кандай укук бузуулар тууралуу айып тагылып 
жаткандыгын билиңиз. Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекстин (АЖжК) текстин 
берүүнү талап кылыңыз жана сизге коюлуп жаткан берене менен таанышыңыз. 
 Көбүнчө сиз чогулуштарды, митингдерди, көчө жүрүштөрүн, демонстрацияларды 
уюштуруунун, өткөрүүнүн белгиленген тарибин бузууга (АЖжК 392-беренеси) айыптылышыңыз 
мүмкүн. Мындан тышкары акцияны токтотуу тууралуу оозеки талапты аткаруудан баш 
тарткандыгыңыз үчүн сизге АЖжК 371-беренеси колдонулушу мүмкүн (ИИБ кызматкеринин 
мыйзамдуу буйругуна же талабына баш ийбей коюу). 
 Милиция кызматкерлерине сизге майда хулигандык жасоого (АЖжК 364-беренеси)
айыптоого шылтоо болбосун үчүн бийлик өкүлдөрү менен байланыш болгон учурда өзүңүздүн 
эмоционалдык реакцияларыңызды көзөмөлдөнүз. 
 Административдик укук бузуу жөнүндө Протокол түзүлүп жаткан учурда сизге АЖжК 
570-беренесинде каралган укуктарыңызды жана милдеттериңизди түшүндүрүүсү керек. Мындай 
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түшүндүрмөнү жана бул укуктарды камсыздоону талап кылыңыз. 
 Айрым учурларлда түшүнүк берүүдөн баш тартуу керек, мисалы. Эгер сизге юридикалык 
жардам берүүдөн баш тартылган учурда. Мындай учурда АБ жөнүндө протоколго түшүнүк 
берүүдөн баш тартуунун себептерин жазып коюу керек. 
 Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча топтолгон материалдардын баары 
менен таанышуу үчүн берүүнү талап кылыңыз. Административдик иш номерленип, тигилип жана 
тизимделген болуусу керек. Тизими менен номерлердин иш жүзүндөгү иштин мазмунуна дал 
келүүсүн текшериңиз.
 АБ жөнүндө протокол милициянын канцеляриясы аркылуу соттун канцеляриясына 
жөнөтүлүүсү керек.  

 Иштии сотто кароо

 Эреже катары, администртативдик иш сотко берилген учурда үч саатык кармоо мөөнөтү 
өтүп кеткен болот. Андан соң милициянын сзди конвой алдында кармоого укугу жок болот. Сабаттуу 
соттор мындай жагдайда  ишти кароону кийинки күнгө дайындашат, анткени милдетүү даярдоочу 
иш-чараларды аткаруу үчүн кандайдыр бир мезгил талап кылынат. Биок административдик 
материалды ошол эле күнү кароого умтулган соттор дагы бар. Натыйжада кармалгандар милиция 
бөлүмүндө кармалган сааттардан тышкары, сот отурумун күтүп, дагы бир нече саат милициянын 
кайтаруусу алдында отурууга мажбур болушат.  Кармоо мөөнөтүн мындайча узартып жиберүү 
мыйзамсыз жана аны кийин даттанууга болот. Бирок билип алыңыз, эгер сизге майда бейбаштык 
айыбы тагылган болсо, анда сизди ишти сот караганга чейин 48 саатка чейинки мөөнөткө 
кармоосу мүмкүн.  Эгер сот административдик камак койсо, аппеляциялык даттануу берүү 
административдик жаза чарасын аткарууну убактылуу токтотот. Ошондуктан эгер сот сизге жаза 
катары административдик камак колдонгон учурда, сиз апелляциялык даттанууну колдонууга даяр 
болушуңуз керек. Эгер соттун токтому угузулуп жаткан учурда соттун канцеляриясы иштебесе же 
сот соттун имаратынан тышкары жерде өтүп жатса, ал соттун өзүн административдик даттануунун 
кабыл алуусун талап кылыңыз. Эгер ал баш тартса, анда даттанууну кабыл алууну сиз жаза өтөгөн 
мекеменин администрациясынын кабыл алуусун талап кылыңыз.
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4. Жарандык агартуу

 Проактивдүү саясатчынын турмуштук позициясы аны агартуучулук ишмердүүлүк менен 
алектенүүгө мажбурлайт, же өлкөдөгү мамлекеттик бийликтин сапатын жакшыртуу үчүн аң-
сезимдүү жарандардын белгилүү салмактуу массага жетүүсү зарыл. 
 2010-жылдын апрель айында авторитардык режимди күч колдонуу менен кулаткандан 
бери 3 жыл өттү жана коомдо кайрадан бийликтин бутактарына нааразылыктар бышып 
жетилүүдө. Бийликтин ак ниеттүү эместигине, компетентсиздигине жана натыйжалуу эместигине 
нааразычылыктар демейде «жакшы» бийликтин келүүсү пассивдүү күтүү же бийликти кулатууга 
болгон аракеттерден көрүнөт, натыйжада укуктук талаанын бузулуусуна алып келет. Мындай 
процесстер чыңалууну кайрадан күчөтүүгө алып келүүсү мүмкүн, деструктивдүү күчтөр бийликти 
дагы бир жолу кулатуу үчүн пайдаланып калуусу мүмкүн.
 Зомбулук сценарийине жол бербөө үчүн жарандардын аң-сезиминин деңгээлин 
жогорулатуу керек жана бийликке болгон нааразылык энергиясын укуктук нукка багытоо зарыл. 
Бир гана социалдык-укуктук активдүүлүк жана жарандардын аң-сезимдүүлүгү бийлик өкүлдөрүнө 
кызматынан кыянаттык менен пайдаланууга жана мыйзамдырда бузууга оорураак боло турган 
шарттарды түзүп берет, натыйжада ак ниеттүүрөөк башкаруучлар үчүн жагымдуураак шарттар 
түүлүп жана акырындап мамлекеттик бийликтин сапаты жакшыра баштайт. Демек, мамлекеттик 
башкаруунун ак ниеттүүлүгүнө жетишүү үчүн күч-аракеттердин баарын жарандык калкты 
социалдык-укуктук активдештирүүгө багыттоо зарыл. 
 Проактивдүү жарандар калкты бийликти жарандык көзөмөлгө алуу боюнча практикалык 
билимдерге окутуу керек, бирок буга чейин жасалып келген форматтардан башкача болуусу 
зарыл. Окутуучу иш-чараларды өткөрүү боюнча колдонуудагы тажрыйба негизинен 30-50 
адамдан турган аудиторияны чогулткан окуу семинарларын, тренингдерди  өткөрүү менен 
чектелип келет. Эреже катары окутуу 1-3 күн аралыгында жүргүзүлөт (кээде узагыраак) , андан 
кийин катышуучулар өздөрүнүн күнүмдүк жумуштарына кайтып кетишет. Мында уюштуруучулар 
тренингдин катышуучуларынын алган билимдерин тажрыйбада колдонуп жаткандыгына көз 
салышпайт. Көз салып, байкоо жүргүүлгөн учурларда демейде, окутулган жүздөгөн адамдардын 
ичинен бирөө гана алынган билимдерин тажрыйбада колдоноору белгилүү болду. 
 Колдо бар тажрыйбаны эске алуу менен жарандык билим берүүнү бир аз башкача форматы 
натыйжалуу көрүнөт, анда катышуучу конкреттүү иштин, демигенин мисалында окутулат жана 
аны катышуучу өз алдынча логикалык жыйынтыгына чейин жеткирет. Окутулган активисттер 
мамлекеттин иштерине жарандык таасир берүүнүн прецеденттерин түзүшөт жана башка 
активисттерге аны үйрөтүшөт, алар өз кезегинде тажрыйбаларын башка адамдарга өткөрүп 
беришет. 
 Мындай форматта  тигил же бул себептер менен жүрүм-турумдун проактивдүү стилин 
тандап алган катышуучуларды алдан ала жана дыкат тандап алуу маанилүү. Мындай тренинг 
эки же үч күндө өтпөйт, прецедентти алып баруунун жүрүшүндө устаттар менен шакирттеринин 
байланышта болуусуна негизделген. Окутуу катышуучу өз алдынча кандайдыр-бир прецедентти 
(маалымат сурап алуу, калыптанган тажрыйбаны өзгөртүү, соттук талаш-тартыш же кылмыш 
жазасын демилгелөө) логикалуу соңуна чейин жеткирген учурда аяктайт.  Бул учурда аймактардан 
келген катышуучуларды окутуу үчүн маалыматтык технологиялардын жетишкендиктерин 
(видеоконференция, электрондук почта, мобилдүү байланыш) колдонуу зарыл, бул болсо демейде 
унаа жана жашоого сарпталуучу каражаттарды үнөмдөөгө шарт түзөт. Бул колдонмонун түзүмүнө 
ылайык, окутуунун төмөнкү багыттары сунушталат: 
 1.  бийликтин аракеттерине же аракетсиздигине даттануу, анын ичинен соттук тартипрте 
даттануу (административдик сот өндүрүшү); 
 2.  мамлекеттин же жергиликтүү бийликтердин карамагындагы маалыматтарды мажбурлап 
алуу; 
 3.  мамлекеттик органдардын ишиндеги тигил же бул кемчиликтерди жоюу жөнүндө, 
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ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү же рационалдуу жана натыйжалуу тажрыйба жүргүзүүнү 
киргизүү жөнүндө сунуштарды жылдыруу;
 4.  кызмат адамдарынын кыянаттык менен пайдалангандыгы же мыйзамдарды бузгандыгы 
үчүн кылмыш иликтөө жүргүзүүнү демилгелөө. 

Методология

 Окутуу «Прецедент» өнөктөштүк тобу тарабынан юридикалык факультеттердин 
бүтүрүүчүлөрүн мамлекеттин иштерине жарандык катышууну үйрөтүү учурунда сыналган 
методика боюнча жүргүзүлөт. Төмөндө методиканыны болжолдуу берилиши келтирилген.
 1.  Практиканттарды тандап алуу – окутуунун эң маанилүү баскычы. чоң аудиторияларга  
ушул «Проактивдүү жарандык көзөмөл» окуу куралынын бетачары болот. Беачардан кийин 
аудиторияга бийликти жарандык көзөмөлдөөнү күчөтүүгө бгытталган демилгелерге катышуу 
сунушталат. Кызыгуусун билдирген адамдар менен маектешүү жүргүзүлөт. Тандап алуу процесси 
алынган билимдерин тажрыйбада колдонууга жөндөмдүү жана колдонууга ниеттенген адамдарда 
тандап алууга багытталган.
 2.  Алдын ала таасир берүүнүн ар кандай механизмдери боюнча  бир күндүк тренинг 
өткөрүлөт, анын натыйжасы боюнча практиканттар өздөрү демилге көтөрө турган прецедент 
тууралуу билдиришет. Прецедент катары  мурда колдонулбаган же кеңири жайылтылбаган 
мыйзамдардын механизмдерин колдонуу аркылуу калыптанып калган жаман тажрыйбаны 
өзгөртүү жана тажрыйбаны кийин жайылтуу эсептелет.
 3.  Негизги окутуу процесси (стажировка) 3-5 практиканттан турган чакан топтордо өтөт. 
Устаттар – тажрыйбалуу юристтер же адвокаттар практиканттарды багыттап турушат, аларда 
пайда болгон тажрыйбалык жана теориялык маселелер боюнча кеңеш беришет. Практиканттар 
баштапкы нускамаларды алышат жана өздөрүнүн прецедентин өз алдынча жүргүзүшөт.
 4.  Окуулар белгилүү мезгилдүүлүк боюнча жүргүзүлөт, бирок практиканттар үчүн устаттар 
окутуунун бардык  мезгилинде жеткиликтүү болушат. Окуу учурунда практиканттартоптун алдында 
өз прецедентин жүргүзүү учурунда капташкан тажрыйбалык көйгөйлөрдү презентециялашат 
жана устаттарынан нускамаларды алышат. Ошентип, практиканттар башка практиканттардын 
прецеденттери менен таанышат жана өз учурунда алар менен тажрыйба бөлүшөт.
 5.  Белгилүү билимдерге жана ыкмаларга жетүү үчүн тематикалык окуулар каралган:
 5.1.  укуктук көйгөйдү анны чечүүнүн контекстинде калыптандыруу жана баяндап берүү 
жөндөмдүүлүгү. Жарандардын укуктары, эркиндиктьери жана мыйзамдуу кызыкчылыктары 
басмырланган аныкталган жагдайларды баяндап берүү жөндөмдүүлүгү, жана талдоо жолу менен 
укук бузуунун түйүндүү булагын аныктоо жана укук бузууну жоюу жана мыйзамдуулукту калыбына 
келтирүү боюнча укуктук жана зарыл болгон учурда коомдук-саясый планды сунуштоо. 
 5.2.  Мамлекеттик кызматчылар менен байланышуу ыкмалары.
 5.3.  Сот процессинин жүрүшүндө өзүңдү кантип алып жүрүү керек, соттук териштирүү 
учурундагы тактикалык ыкмалар.
 5.4.  Практиканын жүрүшүндө пайда болгон этникалык маселелерди талкуулоо.
 5.5.  Психоэмоционалдык күйүп кетүүнү алдын алуу.
 6. Ыкмаларды тармактык жайылтуу каралат.Окутулган практиканттардын ичинен тренердик 
ыкмалары бар адамдар тандалып алынат, алар иштелип чыккан методологиялар боюнча ушундай 
эле тренингдерди аймактарда өткөрүшөт жана ал жерлерде устаттар катары чыгышат.
 7. Коомдук пикирди колдонуу жана калыптандыруу үчүн, ошондой эле жарандык 
билим берүү максатында практиканттар тарабынан түзүлгөн прецеденттер баяндалып жана 
видеороликтер жана окуу материалдарры түрүндө социадык тармактар жана башка каналдар 
аркылуу жайылтылат. Эң кеңири тараган укук бузуулар боюнча прецеденттердин негизинде 
аракеттердин кадам-кадам боюнча түзүлгөн алгоритмин камтыган методикалык окуу куралдары 
даярдалат.


