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Киришүү

Адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык укуктун принциптерине ыла- 
йык, мамлекеттер, жынысына карабастан адам укуктарынын ар кан-
дай бузулушунун алдын алууга, иликтөөгө жана жазалоого, зомбулук-
тун курмандыгы болгон аялдарга жана кыздарга укуктук жардам көр-
сөтүүгө, анын ичинде аларга коргоо, колдоо көрсөтүүгө жана зыянды 
кайтарууга милдеттүү.

Аялдарга жана кыздарга карата зомбулук адам укуктарын одоно бузуу 
басмырлоонун өзгөчө оор түрү болуп саналат. Бул көрүнүш аялдар-
дын жана кыздардын ден соолугуна, анын ичинде сексуалдык жана 
репродуктивдүү ден соолугуна кыска жана узак мөөнөттүү зыяндуу 
таасирин тийгизет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети аялдарга жана кыз- 
дарга карата зомбулукка каршы күрөшүү боюнча атайын чараларды 
көрүп, зомбулуктун алдын алуу, жабырлануучуларды коргоо жана 
колдоо, күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу жана жазалоо боюнча 
комплекстүү стратегияларды жана саясатты иштеп чыгууда.

Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын алдында аял-
дарга жана кыздарга карата гендердик зомбулуктун алдын алуу, ке-
сепеттерин жоюу жана иликтөө жаатындагы көзөмөлдүн сапатын 
жогорулатуу, ошондой эле ушул категориядагы иштер боюнча мам-
лекеттик айыптоону колдоодогу прокуратура органдарынын ишинин 
натыйжалуулугун жогорулатуу милдети турат. 

Аялдардын жана кыздардын укуктарын зомбулуктан коргоо жаа-
тындагы мамлекеттик саясатты ишке ашыруу максатында Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн, БУУнун жана Европа Биримдигинин 
биргелешкен «Жарык шооласы» демилгесинин алкагында бул кол-
донмону иштеп чыгуу демилгеленди. Колдонмо Кыргыз Республика-
сынын Башкы прокуратурасынын прокурордук-тергөө кызматкерле-
рин кесиптик даярдоо борбору жана «Демократиялык процесстерди 
изилдөө борбору» КФ тарабынан даярдалды.
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1-глава. Зомбулукка кабылган 
аялдарды жана кыздарды коргоо 
чөйрөсүндөгү эл аралык жана  
улуттук мыйзамдарга сереп

1.1. Аялдарга карата гендердик 
зомбулукка таасир этүүчү чараларды 
күчтөндүрүүчү эл аралык негиздер

Аялдарды жана кыздарды зомбулуктан коргоонун эл аралык укуктук 
базасы жалпысынан эки көз караштан каралат: жынысына карабастан 
адам укуктары боюнча мыйзамдар жана аялдарды жана балдарды 
коргоого багытталган атайын мыйзамдар.

Акыркы жылдары бир катар эл аралык документтер кабыл алынып, 
аларга ылайык аялдарга карата зомбулук аялдардын укуктарын олут-
туу чектеген басмырлоонун бир түрү катары таанылган.

БУУнун Уставынын 1 (3) беренесинде БУУнун максаттарынын бири 
экономикалык, социалдык, маданий жана гуманитардык мүнөздөгү эл 
аралык көйгөйлөрдү чечүү жана расасына, жынысына, тилине жана 
динине карабастан бардык адамдардын укуктарын жана негизги эр-
киндиктерин урматтоону илгерилетүү жана өнүктүрүү айтылат.

Басмырлоого, анын ичинде жынысы боюнча басмырлоого тыюу са-
луу принциби Адам укуктарынын жалпы декларациясынын (1948-ж.) 
Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык 
пакттын (1966-ж.) 1 жана 2-беренелеринин өзөгүн түзөт, Жарандык 
жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактыда (1966-ж.) жана эки 
Факультативдик протоколдор биргеликте алар Адам укуктары боюнча 
эл аралык Биллди түзөт.

Аялдар Адам укуктары боюнча эл аралык Биллде жазылган бардык 
укуктардан, анын ичинде жашоого болгон укук; эркиндик; жеке кооп- 
суздук; ден соолук үчүн зарыл болгон татыктуу жашоо деңгээлине; 
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бирдей эмгек үчүн бирдей акы алуу; билим алуу; кулчулуктан эркин 
болуу; сот органдарында бирдей корголуу сыяктуу негизги маанилүү 
укуктардан пайдалана алышат.

Адам укуктары боюнча жалпы документтерден тышкары, аялдардын 
өзгөчө муктаждыктары атайын келишимдерде, эл аралык жана ички 
куралдуу кагылышууларда колдонулуучу гуманитардык укукта жана 
адам укуктарын сактоо боюнча баяндамаларды жана сунуштарды 
эске алуу менен көптөгөн мамлекеттердин практикалык тажрыйбасы-
нын негизинде иштелип жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун моделдик 
мыйзамдарында таанылган. 

Аялдарга карата басмырлоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө 
Конвенция (CEDAW), (1979-ж) жана анын Факультативдик протоколу 
(1999-ж.) мамлекеттердин үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо жаатында-
гы саясатын калыптандыруу үчүн өзгөчө мааниге ээ.

Бул документтер гендердик теңчиликке жетишүүгө, ошондой эле 
аялдарга карата басмырлоочу көрүнүштөрдү кыскартууга багыттал-
ган иш-аракеттердин улуттук планын так аныктайт. Аялдарга карата 
дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө Конвенция көп 
учурда аялдардын укуктарынын эл аралык билли деп аталат, антке-
ни башка декларациялардан айырмаланып, ал аялдардын укуктарын 
ишке ашыруунун юридикалык жактан милдеттүү принциптерин жана 
стандарттарын аныктайт.

Конвенциянын негизги максаты — глобалдык өнүгүү, жыргалчылык, 
адилеттүү дүйнөлүк экономикалык тартипти орнотуу, эл аралык тынч- 
тык жана коопсуздук аялдардын эркектер менен бирдей негизде мак-
сималдуу катышуусун талап кылаарын таануунун негизинде аялдар-
дын тең укуктуулугуна жетишүү.

Конвенциянын преамбуласында анын кабыл алынышы адам укук-
тары боюнча бир катар келишимдерге карабастан, аялдар эркектер 
менен бирдей укуктарга ээ эместиги жана бардык өлкөлөрдө аял-
дарга карата басмырлоо сакталып калгандыгы менен түшүндүрүлөт. 
Адам укуктары боюнча жалпы документтерде аялдарга карата зор-
дук-зомбулук коомдук чөйрөдө жана расмий органдарда гана эмес, 
үй-бүлөлүк турмушта, жакын адамдар тарабынан да жасалышы мүм-
күн экендиги эске алынган эмес.
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Конвенциянын 1-беренесине ылайык, аялдарга карата басмырлоо 
аялдардын үй-бүлөлүк абалына карабастан, эркектер менен аялдар-
дын тең укуктуулугунун, адам укуктарынын жана саясий, экономика-
лык, социалдык, маданий, жарандык же башка чөйрөдөгү негизги эр-
киндиктеринин негизинде аларды таанууга, пайдалануусуна же жүзөгө 
ашыруусуна зыян келтирүүгө же жокко чыгарууга багытталган ар кан-
дай айырмалоо, четке кагуу же жыныстык негизде чектөө эсептелет. 

Конвенцияда саясий укуктар, нике жана үй-бүлө жана жумуш менен 
камсыз кылуу чөйрөсүндөгү аялдарга карата басмырлоонун конкрет-
түү тармактары аныкталган.

Дагы бир маанилүү эл аралык документ болуп Аялдарга карата бас- 
мырлоону жоюу боюнча комитетинин он биринчи сессиясында беки-
тилген №19 Башкы сунуштама (мындан ары №19 Сунуштама) сана-
лат. №19 сунуштама басмырлоону аялдарга карата зомбулукту, б.а. 
аял болгондугу үчүн аялга карата жасалган зомбулукту камтый турга-
нын белгилейт. Бул физикалык, психикалык же сексуалдык мүнөздөгү 
зыянды же азаптарга кириптер кылуучу аракеттерди, мындай аракет-
терди жасоо менен коркутуу, мажбурлоо жана эркиндикти бузуунун 
башка түрлөрүн камтыйт.

№19 сунуштамада үй-бүлөдөгү зомбулук аялдарга карата зомбу-
луктун эң ырайымсыз түрлөрүнүн бири экени айтылат. Үй-бүлөдө 
бардык курактагы аялдар зомбулуктун бардык түрлөрүнө, анын 
ичинде уруп-сабоолорго, зордуктоого, сексуалдык зомбулуктун 
башка түрлөрүнө, психологиялык зомбулукка жана салттуу ыкма-
лар менен уланган зомбулуктун башка түрлөрүнө дуушар болушат. 
Экономикалык көз карандысыздыктын жоктугу көптөгөн аялдарды 
мындай кыянаттык мамилелерге чыдоого мажбурлайт. Үй-бүлөдөгү 
зомбулуктун бул түрлөрү аялдардын ден соолугуна коркунуч кел-
тирип, алардын үй-бүлө жана коомдук турмушка бирдей катышуу 
мүмкүнчүлүгүн азайтат.

Балдарды зомбулуктан коргоого багытталган эң маанилүү документ — 
Баланын укуктары жөнүндө Конвенция (1989-ж.). Конвенция балдар-
дын өзгөчө камкордукка жана жардамга укугу бар экенин, алардын 
инсандыгын толук жана гармониялуу өнүктүрүү үчүн бала үй-бүлөлүк 
чөйрөдө, бакыттын, сүйүүнүн жана түшүнүүчүлүктүн атмосферасын-
да чоңоюшу зарыл экендигин тастыктайт.
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1995-жылы Пекинде БУУнун Аялдардын абалы боюнча IV-Бүткүл дүй-
нөлүк конференциясы өткөн. Конференцияда саясий документтер — 
Декларация жана платформасы кабыл алынган. Пекин Иш-аракеттер 
платформасында тынчсыздануунун жана токтоосуз чара көрүүнүн 
талап кылган 12 багыт аныкталган жана бул максаттардын бири аял-
дарга карата зомбулукту жоюу болуп саналат. «Пекин+20»1 кароо 
боюнча жыйынынын катышуучулары бардык багыттар боюнча ачык 
прогресске карабастан, жетишилген натыйжалар азырынча туруктуу 
эмес деген бүтүмгө келишкен. Катышуучулар тарабынан эч кандай 
каада-салт, эч кандай салт, маданият, дин же практика аялдарга жана 
кыздарга карата зомбулукту актай албайт жана мамлекетке мындай 
зомбулуктун алдын алуу жана ага каршы күрөшүү, ошондой эле ага 
күнөөлүүлөрдү жоопкерчиликке тартуу жоопкерчилигинен баш тар-
тууга укук бербей турганын белгиленген.

2000-жылы Коопсуздук Кеңеши аялдар, тынчтык жана коопсуздук 
боюнча 1325 резолюциясын кабыл алган, бул куралдуу кагылышуу-
ларда аялдарга карата зомбулукка каршы күрөштүн маанилүү учуру 
болуп калды. Куралдуу кагылышуу учурунда жана андан кийин аял-
дардын жана кыздардын укуктарын коргогон мыйзамдардын кынтык-
сыз аткарылышынын зарылдыгын моюнга алуу менен, резолюция 
куралдуу кагылышуулардын кырдаалында аялдарды жана кыздарды 
гендердик зомбулуктан коргоо боюнча атайын чараларды көрүүнү та-
лап кылат. 

1.2. Кыргыз Республикасынын гендердик 
зомбулуктун алдын алуу жана каршы 
күрөшүү чөйрөсүндөгү мыйзамдары 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-бер. 3-бөл. ылайык, 
эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери жана ченемде-
ри, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 
күчүнө кирген эл аралык келишимдер Кыргыз Республикасынын укук 
тутумунун курамдык бөлүгү болуп саналат2. КРнын Конституциясы-
на ылайык, мамлекет Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде 

1 Пекин декларациясын жана «Пекин+20» иш-аракеттер платформасын ишке ашыруунун 
алкагындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук сереби.

2 2021-жылдын 11-апрелинде жалпы элдик добуш берүүдө (референдумда) кабыл алынган 
Кыргыз Республикасынын Конституциясы
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жана өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктарын 
жана эркиндиктерин камсыз кылат. Эч ким жынысы, расасы, тили, 
майыптуулугу, этностук таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же 
башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой 
эле башка жагдайлары боюнча басмырланышы мүмкүн эмес. Кыргыз 
Республикасында эркектер жана аялдар бирдей укуктарга жана эр-
киндиктерге, аларды ишке ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ 
(24-бер.).

Кыргызстанда басмырлоого, кастыкка же зомбулукка чакырган улут-
тук, расалык, диний жек көрүүчүлүктү, гендердик жана башка соци-
алдык үстөмдүктү үгүттөөгө тыюу салынат (32-бер.). Кыргыз Респу-
бликасында баланын эң маанилүү кызыкчылыктарын колдоо жана 
камсыз кылуу принциби колдонулат (27-бер.).

КРнын Конституциисынын 58-беренеси, ар бир адам өзүнүн бузулган 
укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн мыйзамдарда белгилен-
ген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык адам 
укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу экендигин 
аныктайт.

Кыргыз Республикасынын Үйбүлө кодекси3 нике курагы он сегиз 
жаш деп белгилейт. Кодекс ошондой эле жубайлардын тең укуктуулу-
гун камсыздайт — үй-бүлөдө жубайлардын бири-бирине карата ген-
дердик басмырлоо жасашына жол берилбейт. Балдарды үй-бүлөлүк 
зомбулуктан коргоо Кодекстин Балдардын укуктары жөнүндө конвен-
циянын бардык эң маанилүү жоболорун чагылдырган өзүнчө главада 
каралган. Алсак, ата-эне укуктарын жүзөгө ашырганда ата-эне бал-
дарынын тулкубоюна жана психикалык жагынан дени сак, ыймандуу 
жетилишине залал келтирүүгө укугу жок. Балдарга тарбия берүүдө 
кайдыгерлик, зөөкүрдүк, оройлук, адамдык аброюн кемсинтүү, мазак-
тоо же балдарды эзүү усулу болбоого тийиш (70-бер). Эгерде, ата-эне 
(алардын бири) балдарга зөөкүрдүк жасаса, анын ичинде анын тулку- 
боюна жана психикасына зомбулук көрсөтсө, жыныстык кол тийгисти-
гине кол салса ата-энелик укуктардан ажыратылышы мүмкүн (74-бер). 
Бала өз укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого укук-
туу. 14 жашка толгон бала баланын укуктары менен мыйзамдуу кызы-

3 Кыргыз Республикасынын 2003-жылдын 30-августундагы № 201 Үйбүлө кодекси (КРнын 
2020-жылдын 17-августундагы № 135 Мыйзамынын редакциясына ылайык).
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кчылыктары, анын ичинде ата-энеси (аларды алмаштырган адамдар) 
тарабынан баланы тарбиялоо, билим берүү боюнча өз милдеттерин 
тийиштүү деңгээлде аткарбаганда, болбосо ата-энелик укуктардан 
кыянаттык менен пайдаланганда сотко кайрылууга укуктуу (61-бер.).

Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодексинде4 мамле-
кет баланын жеке кол тийбестигин камсыз кылат, аны дене-бойлук 
жана (же) психикалык, сексуалдык зомбулуктан, ырайымсыз, орой 
же адамдык беделди кемсинткен мамиледен, анын ичинде үй-бүлө 
чөйрөсүндө коргоолору белгиленген (16-бер.). Кодексте үй-бүлөлүк 
зомбулукка кабылган балдарды аныктоо, аларга жардам көрсөтүү 
жана реабилитациялоо боюнча чаралар каралган. Мисалы, баланын 
өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келип чыккан учурларда (фи-
зикалык, психологиялык, сексуалдык зомбулукту колдонуу, зомбулук 
же эксплуатациялоо) балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу орган 
ички иштер органдары менен бирдикте баланы коргоо боюнча аны үй-
бүлөдөн ажыратканга чейин кечиктирилгис чараларды көрүүгө укуктуу.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинде аялдарга 
жана кыздарга карата зомбулук менен байланышкан кылмыштар  — 
жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кыл-
мыштар, инсандын руханий-адеп-ахлактык саламаттыгына каршы 
кылмыштар, ошондой эле үй-бүлө мамилелеринин салттарына жана 
балдардын кызыкчылыктарына каршы кылмыштар өзүнчө главаларга 
бөлүнгөн.

Үй-бүлөдөгү зомбулук үчүн жоопкерчилик Кыргыз Республикасы-
нын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин5 балдардын кызыкчылык-
тарына жана үй-бүлө мамилелеринин тартибине каршы укук бузуулар 
главасында каралган. 

«Эркектер менен аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүм-
күнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы ар кандай жыныстагы адамдарга ка-
рата ишмердүүлүктүн ар кандай тармагында тике жана кыйыр гендер-
дик басмырлоого тыюу салат.

4 2012-жылдын 10-июлундагы № 100 Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси 
(КРнын 2020-жылдын 1-августундагы № 109 Мыйзамынын редакциясына ылайык).

5 2021-жылдын 28-октябрындагы № 128 Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө 
кодекси (КР 2021-жылдын 28-октябрындагы № 126 Мыйзамы менен колдонууга киргизилди)
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«Кыргыз Республикасындагы укук бузуулардын алдын алуу 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы6 укук бузуулар-
дын алдын алуунун укуктук жана уюштуруучулук негиздерин анык- 
тайт жана Кыргыз Республикасында укук бузуулардын алдын алуу 
жаатында келип чыгуучу коомдук мамилелерди жөнгө салат. Ошол 
эле Мыйзам кылмыштуулуктун алдын алуу деп — жарандарды 
коргоонун деңгээлин жогорулатууга, кылмыштуулуктун деңгээли, укук 
бузууларды жасоого түрткү болгон себептерди жана шарттарды анык- 
тоо жана жоюуга түз же кыйыр түрдө багытталган, укук бузуулардын 
алдын алуунун субъекттери тарабынан көрүлүүчү укуктук, социал-
дык-экономикалык, психологиялык, маалыматтык, уюштуруучулук 
жана башка чаралардын тутуму аныкталат. Ушул Мыйзамга ылайык, 
алдын алуу иш-чараларына төмөнкүлөр кирет: 1) алдын алуу аңге-
мелешүүлөрүн өткөрүү; 2) расмий эскертүү берүү; 3) укук бузуучу-
луктун алдын алуу объектисин реабилитациялоо программаларына, 
социалдык калыбына келтирүү программаларына жана түзөтүү про-
граммаларына киргизүү, алар үй-бүлөлүк зомбулуктун ар бир учурун-
да ушул жосунду жасаган адамга карата жана жабырлануучуга (аял 
жана/же бала) толук колдонулушу мүмкүн жана колдонулууга тийиш 
экендигин белгилейбиз.

«Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы7 (мындан ары Мыйзам),үй-бүлөлүк 
зомбулуктун алдын алуунун жана аны болтурбоонун, үй-бүлөлүк 
зомбулуктан жабыр тарткан адамдарды социалдык-укуктук сактоону 
жана коргоону камсыз кылуунун укуктук негиздерин аныктайт. 

Мыйзам үй-бүлөлүк зомбулуктун андан да оор кесепеттерин алдын 
алуу боюнча профилактикалык иш-чараларды кабыл алууну, мындай 
актуалдуу көйгөйдү чечүүгө субъектердин кеңири чөйрөсүн тартуу-
ну жана бул процессте мамлекеттик мекемелердин жоопкерчилигин 
күчөтүүнү карайт. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу жана жабырлануу-
чуларды мамлекеттик коргоону камсыз кылуу максатында Мыйзамда 
убактылуу коргоо ордерлери жана соттук коргоо ордерлери камтыл-
ган атайын чаралар колдонулат. Белгилей кетсек, Мыйзам көпчүлүк 

6 2021-жылдын 5-майындагы №60 «Кыргыз Республикасындагы укук бузуулардын алдын алуу 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы

7 2017-жылдын 27-апрелиндеги № 63 «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» 
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы (КР 2020-жылдын 15-апрелиндеги № 41 Мыйзамынын 
редакциясына ылайык)
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учурда бири-бирине көз каранды эмес жана баш ийүүчүлүк мами-
лелеринде болбогон субъекттердин кеңири чөйрөсүн аткарууга ка-
тышууну карайт. Демек, Мыйзамда каралган функцияларды аткаруу 
ведомстволор аралык кызматташуунун жана өз ара аракеттенүүнүн 
жогорку деңгээлин, Мыйзамдын бардык субъекттеринин ортосунда 
системалуу маалымат алмашууну билдирет.

Мыйзамдын 6-бер. ылайык үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоону 
жана коргоону жүзөгө ашыруучу субъекттерге төмөндөгүлөр 
кирет: 

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтү;

— Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу, үй-
бүлөлүк зомбулуктан коргоо жана сактоо боюнча субъекттердин 
иштерин координациялоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик 
орган;

— сот;

— прокуратура;

— ички иштер органдары;

— социалдык өнүктүрүү органдары;

— саламаттык сактоо органдары;

— билим берүү органдары;

— юстиция органдары;

— балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;

— Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы (Омбудсмени);

— адвокатура;

— жергиликтүү мамлекеттик администрациялар;

— жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары;

— аксакалдар соту;
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— жалпыга маалымдоо каражаттары;

— өз компетенцияларынын чектеринде башка уюмдар.

Жогорудагы Мыйзамдын 9-бер. ылайык, прокуратура органдары үй-
бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндө үй-бүлөлүк зом-
булуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндө мыйзамдардын сакталышы-
на көзөмөлдү жүзөгө ашырат; үй-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткан, 
ден соолук абалы, курагы боюнча же башка себептерден улам сотто өз 
укуктарын жана эркиндиктерин өзү коргой албаган адамдардын укук-
тарын жана кызыкчылыктарын коргоо максатында сотко кайрылат; 
прокуратура кызматкерлеринин үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана 
коргоо боюнча квалификациясын жогорулатууну жүзөгө ашырат жана 
үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз 
Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган башка 
ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

«Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамын8 ишке ашыруу максатында «Үй-
бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо тартиби жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен: менен а)Үй-бүлөлүк 
зомбулуктан сактоону жана коргоону ишке ашыруучу мамлекеттик 
органдардын өз ара аракеттенүү тартиби; б)Үй-бүлөлүк зомбулуктан 
жабыр тарткан адамдарга жардам көрсөтүү тартиби жана Үй-бүлөлүк 
зомбулук жасаган адамдар үчүн зомбулук жүрүм-турумун өзгөртүү бо-
юнча типтүү оңдоп-түзөө программасы бекитилген. 

1.3. Аялдарга карата гендердик 
зомбулуктун түшүнүгү жана формасы

Аялдарга карата зомбулукту жок кылуу боюнча Декларацияда (1993-ж.) 
аялдарга карата зомбулукка төмөнкү учурларды камтыйт, бирок 
алар менен чектелбейт:

а) үй-бүлөдө орун алуучу физикалык, жыныстык жана психо-
логиялык зомбулук, анын ичинде үй-бүлөдө кыздарга карата 
жыныстык мажбурлоо, сепке байланыштуу зомбулук, аялын кү- 

8 2019-жылдын 1-августундагы №390 «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо тартиби 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому
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йөөсү зордуктоосу, аялдардын жыныстык органдарын жабырка-
туу жана аялдарга зыян келтирүүчү башка салттуу практикалар, 
никеден тышкаркы зомбулук жана эксплуатациялоого байла-
ныштуу зомбулук;

b) жалпысынан коомдо орун алуучу физикалык, жыныстык 
жана психологиялык зомбулук, анын ичинде зордуктоо, жы-
ныстык мажбурлоо, жумушта, окуу жайларында жана башка 
жерлерде жыныстык асылуу жана коркутуу, аялдарды сатуу 
жана сойкулукка мажбурлоо;

с) кайсы жерде болбосун, мамлекет тарабынан физикалык,  
жыныстык жана психологиялык зомбулукка жол берилүүсү.

Төмөндөгү текстен келип чыккан аялдарга карата зомбулуктун аны-
ктамасы маанилүү чечмеленүүгө ээ: үй-бүлөдө же жеке жашоодо; 
жалпы эле коомдо же коомдук турмушта; мамлекет тарабынан тара-
бынан жол берилүүсү.

«Гендердик зомбулук», «аялдарга карата зомбулук», «жынысына ка-
рап зомбулук жасоо» деген терминдер көбүнчө синоним катары кол-
донулат. Бирок, кээ бир айырмачылыктар бар. Жынысына карап 
зомбулук жасоо биологиялык белгилер боюнча басмырлоону камты-
йт, мисалы, репродуктивдүүлүккө же жыныс органдарын ритуалдык 
кесүүгө мажбурлоо. Ал эми «аялдарга карата зомбулук» түшүнү-
гү аялдарга карата жасалган зордук-зомбулук аракеттердин бардык 
спектрин камтыйт. «Гендердик зомбулук» термини жогоруда айтыл-
гандардан сырткары, социалдык ролдорду өзүнө камтыган басмыр-
лоочу аракеттерди билдирет. Мисалы, салттуу эркек ишмердүүлүгү 
болгон айдоочу, саясатчы, дизайнерлик менен алектенген аялдарга 
жасалган психологиялык басым, же болбосо балдарга кам көрүү же 
үй жумуштарын жасоо сыяктуу аялдын салттуу ролун аткарган эркек-
терди басмырлоо. Демек, гендердик зомбулукка аялдар да, эркектер 
да кабылышы мүмкүн. 

Бирок эл аралык деңгээлде «гендердик зомбулук» жана «аялдарга ка-
рата зомбулук» терминдери бирдей колдонулат. Бул кокусунан эмес. 
Бул терминдердин теңдештирилгендигинин себеби, аялдарга карата 
зомбулук гендердик негизде, башкача айтканда, аялдар кокустан зом-
булукка кабылбайт жана эркектер менен аялдардын ортосундагы тең 
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эмес мамилелерден улам, гендердик зомбулукка кабылгандардын 
көбү аялдар жана зомбулуктун көбү эркектер тарабынан жасалат.

Аялдар менен эркектер ар кандай кырдаалдарда зомбулукка ка-
былышат: эркектер куралдуу кагылышуудан же бейтааныш адамдар 
тарабынан жасалган зомбулуктан улам каза болушу мүмкүн, ал эми 
аялдар үчүн өздөрү тааныган адамдардын, анын ичинде интимдик 
өнөктөшүнүн колунан каза болуу мүмкүнчүлүгү жогору.

Көптөгөн коомдо аял салттуу түрдө эркекке карата баш ийүүчүлүк 
абалда болот, көбүнчө эркектин аялды зомбулук менен башкарууга 
укугу бар деп эсептешет. Зомбулуктан жабыркаган аялдар колдоо кыз- 
маттарына кайрылууга аракет кылган учурларда белгилүү бир тос- 
коолдуктарга туш болушат. Чындыгында, алардын сот адилеттигине 
жетүү үчүн ресурстары жана мүмкүнчүлүктөрү аз, бул алардын коом-
догу абалынын төмөндүгүнө байланыштуу. Көп учурда мыйзамдар 
жана мыйзамдарды практикада ишке ашырган бийлик органдары ген-
дердик зомбулукка эффективдүү таасир этүүчү тейлөө жана жардам 
көрсөтүү стандарттарын карашпайт. 

1.4. Сот адилеттиги жана укук тартибин 
сактоо чөйрөсүндөгү базалык кызмат 
көрсөтүүлөр боюнча стандарттуу 
операциялык процедуралар

1.4.1. Гендердик зомбулукка каршы күрөшүүдө прокурорлордун 
ролу

Эл аралык9 изилдөөлөргө жана Кыргызстанда жүргүзүлгөн изил-
дөөлөргө10, ылайык, гендердик зомбулукка кабылган аялдардын өтө аз 
бөлүгү ички иштер органдарына арыз менен кайрылышат. Андан соң 

9 Адатта, гендердик кылмыштын жабырлануучуларынын 20%дан азы милицияга кайры-
лат. Бардык кайрылуулардын 7%дан азы кылмыш жасоого айыптоого алып келсе, ал эми 
5%дан ашпаганы соттого алып келет.UNODC, Handbook on effective prosecution responses 
to violence against women and girls, 2014, p. 28, citing the 2008 International Violence Against 
Women Survey.

10 Аялдарга карата сексуалдык мүнөздөгү кылмыштар боюнча расмий статистика 55 эсеге, 
үй-бүлөлүк зомбулук боюнча 16-18 эсеге төмөн. Ошол эле учурда сексуалдык кол салууга 
дуушар болгон аялдарды сурамжылоодо алардын бири да милицияга кайрылган эместигин 
билдирген, ал эми үй-бүлөлүк зомбулукка кабылган учурда милицияга кайрылгандардын 
үлүшү 2%дан аз болгон. Бишкек ш. жана пилоттук жаңы конуштардагы виктимологиялык 
изилдөөнүн жыйынтыгы. NSC, 2018. Төмөнкү шилтемеде: http://www.stat.kg/ru/publications/
viktimologicheskoe-issledovanie-v-gbishkek-i-pilotnyh-novostrojkah/
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алар сот адилеттигинин чынжырчасы менен барган сайын, айыптоо-
ну колдогон аялдардын саны азайып, аз сандагы жабырлануучулар 
гана сотко жетип, кылмышкерди соттоону талап кылышат. Ушундан 
улам, прокурорлорго мамлекеттик айыптоону колдоо милдети гана 
эмес, жабырлануучулардын сот адилеттигине жетүүсүн камсыздоо 
жана жолдогу тоскоолдуктарды жоюу жагы дагы жүктөлөт. Прокурор-
лор аялдарга карата гендердик зомбулукка каршы күрөшүүдө өзгөчө 
роль ойнойт, анткени алар өздөрүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде 
мыйзам үстөмдүгүн камсыздай алышат. Мындан тышкары төмөндө-
гүлөрдү ишке ашырышат:

— гендердик зомбулук фактылары башка кылмыштардай эле кыл-
дат жана олуттуу каралышын камсыз кылууну;

— аялдарга карата гендердик кылмыштарды кылдат тергөөсүн 
көзөмөлдөө жана аларды коргоо жана күнөөлүүлөрдү жазалоо 
үчүн бардык мыйзамдык механизмдерди колдонууну;

— тергөө жана соттук териштирүүнүн стадияларында айыпталуу-
чулардын, алгачкы текшерүү органынын, тергөөчүлөрдүн, ад-
вокаттардын, судьялардын жана процесстин башка катышуучу-
лары тарабынан гендердик зомбулуктун жабырлануучуларын 
кайрадан виктимизациялоосуна жол бербөөгө көмөк көрсөтүүнү.

Прокурорлор өздөрүнүн сөздөрү жана иш-аракеттери аркылуу сот 
процессинде жабырлануучу аялдар башынан өткөргөн уятты жана 
стигманы жеңилдетүү үчүн күчтүү билдирүүлөрдү айта алышат. 

1.4.2. Прокуратура органдары тарабынан кызмат 
көрсөтүүлөрүнүн принциптери жана стандарттары 

Азыркы учурда гендердик зомбулуктун жабырлануучулары болгон 
аялдарга сот адилеттигин жана укуктук тартипти сактоо жаатында кыз- 
маттарды көрсөтүү үчүн стандарттуу ыкмалар жана принциптер эл 
аралык деңгээлде иштелип чыккан11.

Прокурорлордун милдеттери улуттук мыйзамдар менен жөнгө са-
лынарын эске алуу менен, эл аралык базалык кызматтар пакети жа-

11 Зомбулукка кабылган кыздар үчүн негизги кызмат пакети. Зордук-зомбулукка дуушар болгон 
аялдар жана кыздар үчүн негизги кызматтар пакети (https://www.unfpa.org/essential-services-
package-women-and-girls-subject-violence — сайтында жеткиликтүү).
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бырлануучулар менен алгачкы байланыштан соттун чечими мыйзам-
дуу күчүнө киргенге чейинки өз ара аракеттенүү этаптары боюнча так 
жана кеңири жетекчиликке алуучу жоболорду көрсөтөт.

Гендердик зомбулуктан жапа чеккен аялдар менен иштөө стандартта-
ры төмөнкү принциптерге негизделет:

Укук коргоочулук ыкма 

Мамлекет прокуратура органдары аркылуу аялдардын укуктарын 
урматтоого, коргоого жана сактоого милдеттүү экендигин тааныйт. 
Аялдарга жана балдарга карата зомбулук, бул алардын адамдык 
укуктарын фундаменталдык жактан бузуу, тактап айтканда алардын 
ден соолукка, өнүгүүгө, жашоого карата укугун, коркунучтан жана 
зомбулуктан эркин болуу укуктарын бузуу болуп эсептелет. Укук кор-
гоочулук ыкмасы балдардын коопсуздуктарын, бакубат жашоолорун 
камсыз кылууну, балдардын кадыр-баркын сактоо, сыйлоо менен аяр 
мамиле жасоону камсыз кылууну артыкчылыктуу тартипте карашты-
рат. Ал ошондой эле, учурда иштеп жаткан жогорку сапаттуу кызмат 
көрсөтүүлөрдү сунуш кылууда максималдуу түрдөгү жеткиликтүү 
стандарттарга умтулууга чакырат.

Гендердик теӊ укуктуулукту илгерилетүү жана 
аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүү

Бул принципке ылайык, аялдарга жана кыздарга карата зомбулуктун 
түпкү себеби аялдардын жана эркектердин ортосундагы тарыхый 
жактан калыптанып калган теӊ укуксуздук болуп эсептелет. Ошондук-
тан, аялдарга жана кыздарга карата зомбулук көйгөйүн чечүү жашоо- 
нун бардык чөйрөлөрүндө гендердик теӊ укуктуулукка жетишүүдөн 
көз каранды. Мына ушуга байланыштуу, кызмат көрсөтүүлөр аялдар-
га жана балдарга карата жасалган зомбулукка кадимки көрүнүштөй 
мамиле кылууга же анын тамырын жайылтууга бөгөт коюуга, жоюуга 
чакырат. Прокурорлор аялдардын жана кыздардын өз алдынча чечим 
кабыл алууга, анын ичинде кызмат көрсөтүүлөрдөн жана жардам көр-
сөтүүдөн баш тартуу чечимдерин кабыл алууга укуктуу болгон учур-
ларда аялдардын эркинин эркинидигин жана тандоосуна көмөк көр-
сөтүүгө ишин багыттайт.
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Басмырлоого жол бербөө жана маданий өзгөчөлүктөрдү 
сактоо 

Бул принцип гендердик зомбулуктун курмандыктары менен иштөөдө 
прокурор жабырлануучунун аймактык, этникалык, диний же тилдик  
таандыктыгына байланыштуу маданий өзгөчөлүктөрү менен кабар-
дар болуусу керек дегенди билдирет. Жеке жагдайлар, аялдардын 
жана кыздардын турмуштук тажрыйбасы, ошондой эле алардын 
жашы, сексуалдык ориентациясы, майыптыгы бар же жок экендиги, 
өнүгүү өзгөчөлүктөрү эске алынууга тийиш. Прокурорлор бардык жа-
бырлануучуларга, анын ичинде аялдарга, балдарга жана маргинал-
дуу топтордун мүчөлөрүнө бирдей мамиле кылышы керек. Практика-
да бул принцип көп бузулат, себеби көпчүлүк учурда укук коргоо жана 
сот органдарынын кызматкерлери стереотиптик көз караштарды же-
текчиликке алышат жана аялдардын зомбулукка кабышкандыктары-
на алдардын өздөрү айыптуу деп эсептешет. 

Коопсуздук 

Бул принцип жабырлануучуга, анын балдарына, анын үй-бүлө 
мүчөлөрүнө, прокуратуранын, соттун кызматкерлерине жана про-
цесстин башка катышуучуларына карата колдонулат. Жабырлануу-
чулардын соттук териштирүүгө катышууну каалабаган себептеринин 
бири — бул кылмышкердин өч алуусунан, ошондой эле зордук-зом-
булук тууралуу башка адамдар билип калат деп коркуусу эсептелет. 
Коопсуздукту камсыз кылуу жабыр тарткан адамды болжолдуу айып- 
керден дароо бөлүүнү жана анын коопсуздугуна баа берүүнү кам- 
тыйт. Коопсуздукту баалоо аял зомбулук тууралуу билдирген учурда 
жүргүзүлүшү керек. Кылмыш иштерин кароодо коопсуздук да эске 
алынышы керек. Прокурорлор кылмышкердин кылмыш куугунтугуна 
карата мүмкүн болуучу реакциясын талкуулап, тобокелдикти азайтуу 
үчүн жабырлануучуга альтернативаларды аныктоого жардам бериши 
керек (мисалы, кылмышкерден алыс болуу үчүн коопсуз жерлерди 
пландаштыруу). Прокурорлор ички иштер органдарынын кызматкер-
лери менен биргеликте кооптуу жагдайдагы жабырлануучулардын 
коопсуздугун камсыздоо боюнча атайын чараларды көрүшү керек. 
Мындан тышкары, прокурор өзү жабырлануучунун коопсуздугун жак-
шыртуу боюнча чараларды көрө алат. Алсак, жабырлануучунун кооп- 
суздугун жогорулатуу максатында сот тарабынан жабырлануучунун 
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дареги, телефон номери, иштеген жери тууралуу маалыматтарды 
жашыруун калтыруу талабын койсо болот. Практикада аялдарга ка-
рата коркутуулар көбүнчө зомбулук жасаган адамдардан жана алар-
дын жакындарынан келип чыгат. Андыктан, соттук териштирүү стади-
ясында прокурор мүмкүн болуучу коркунучтарды таап, коопсуздукту 
камсыз кылуу боюнча чараларды көрүүгө тийиш. 

№1 кыстырма. «Бурулайдын иши». 

Гендердик зомбулуктун (никеге туруу максатында уурдоо) 
курмандыгы болгон Турдаалы кызы Бурулай 2018-жылдын 

27-майында Чүй областтынын Жайыл райондук ИИБнүн имаратында 
милиция кызматкерлери тарабынан коопсуздук принцибинин одоно 
бузуулушунун натыйжасында өлтүрүлгөн. Жабырлануучу кыз уурда-
ган адам менен жалгыз калып, ал ага бычак менен жарат келтирип, 
ушундан улам каза болгон. 
Булак: https://kloop.kg/blog/2018/06/14/burulay_ala_kachuu_minidoc/

Стандарттарга ылайык, гендердик зомбулуктун жабыркаган адамды 
ага зомбулук жасаган адам менен жалгыз калтырууга тыюу салынат, 
анткени ал анын басмырлоосуна жана коркутуусуна дуушар болушу 
мүмкүн. Зомбулук жасаган адам ага физикалык залал дагы келти-
риши мүмкүн. Жада калса зомбулук жасаган адам менен сүйлөшүү 
психологиялык азаптарга кириптер кылуу менен коштолот, эл аралык 
деңгээлде аны кыйноого теңесе болот, эгерде мындай психологиялык 
зомбулук мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн жол берүүсү менен 
болгон учурларда.

Конфиденциалдуулук 

Конфиденциалдуулукту сактоо — гендердик зомбулуктан жабырка-
ган адамдын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн маанилүү чара. Кон-
фиденциалдуулук сот адилеттигинин бардык баскычтарында сак-
талууга тийиш. Конфиденциалдуулукту сактоо аялдын ички иштер 
органдарына кайрылуусунун натыйжасында андан ары коркутуулар-
га жана/же зомбулукка дуушар болбоого кепилдик берет. Конфиден-
циалдуу маалымат алмашуу зарылдык принцибинин негизинде кээ 
бир маалымат башка кызматтар менен бөлүшүлүшү мүмкүн дегенди 
билдирет. Ошол эле учурда аялга ал кандай маалымат, кимге бе-
рилээрин түшүндүрүлүшү керек. 
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№2 кыстырма. 

15 жылдык тажрыйбасы бар адвокат: — Бизде эч кандай 
шарт жок. Тергөөчү сурак жүргүзөт, анын кабинетине ар ким 

кирет. Кээде мындай болот: зордуктоо боюнча тергөөчү сурак жүр-
гүзөт, ошол эле кабинетте башка тергөөчү анын карама-каршысында 
отуруп алып, уурулук боюнча иштеп, баары чогуу угат. Мына ушинтип 
конфиденциалдуулук бузулат. 
Булак: Кыргыз Республикасында аялдарга жана кыздарга карата кылмыштар 
боюнча соттук практиканы изилдөө жөнүндө отчет. Кыргыз сот аялдарынын 
ассоциациясы. — Б., — 2017. 126 б.

Маалыматтуулук 

Прокурорлор жабырлануучу балким кандайдыр профессионалдык 
кеңештерди же мыйзам же аларга жеткиликтүү юридикалык кызмат-
тардын түрлөрү жөнүндө маалыматты албагандыгын эстен чыгарбоо-
лору керек жана мындай маалыматты берүүгө даяр болуулары керек. 

Зоордуктоодон жабыр тарткан адам арыз бергенден кийин 
алгачкы 72 сааттын ичинде жыныстык жол менен жугуучу 
инфекциялардын, ВИЧ-инфекциясынын жана күтүүсүз кош 
бойлуулуктун алдын алуу жөнүндө маалыматтан кабардар 

болуусу керек.

Байланыштан кийинки профилактика саламаттык сактоо уюмдарын-
да жүргүзүлөт жана акысыз жүргүзүлөт. Жабырлануучуга психология-
лык жана юридикалык жардам алуу үчүн кризистик борборлорго кай-
рылуу мүмкүнчүлүгү тууралуу да маалымат берилиши керек.

Аӊ сезимдүү тандоо 

Кандайдыр бир иш-аракеттер болбосун ал жабырлануучуга маалымда-
лып жана анын макулдугун алгандан кийин гана жасалышы керек.

Зомбулуктан жабыр тарткан адамдардын 
муктаждыктарынын артыкчылыктуулугу

Жабырлануучунун каалоолорун, укуктарын жана кадыр-баркын эске 
алуу мыкты тергөөнү камсыздай турган шарттарды түзүүчү, урматтоо- 
го негизделген эң жакшы ыкма. 
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Зомбулук жасаган адамды жоопкерчиликке тартуу 

Кызмат көрсөтүүлөр сот адилеттигине жөнөтүү процесстерине аял-
дардын жана кыздардын катышуусун колдоого алуусу жана жеӊил-
детүүсү зарыл. Адилеттикти калыбына келтирүү үчүн жоопкерчилик 
жабыр тарткан адамдардын эмес, мамлекеттин мойнунда болуусу ке-
рек. Зомбулук жасаган адамдарга карата сөзсүз жазага тартуу прин-
циби иштөөсү зарыл.

1.4.3. Сот адилеттиги жана укук тартибин сактоо чөйрөсүндөгү 
базалык кызматтар

1-сүрөттө жабырлануучулардын укук коргоо органдары жана сот ади-
леттиги системасы менен өз ара аракеттенүү аспектилерин камтыган 
сот адилеттигинин процесси, анда көрсөтүлүүчү базалык кызматтар 
чыгылдырылган.

1-сүрөт. Сот адилеттиги процесси

алдын алуу

биринчи байланышуу

иликтөө

соттук териштирүү

соттон кийинки 
процесстер

айыпкерлерди жоопкерчиликке
тартуу  компенсациялар

ишти алдын ала угуу

Сот адилеттигинин этаптарына ылайык эл аралык стандарттар 11 ба-
залык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуш кылууну караштырат, алар 1-таб- 
лицада келтирилген.



24

Аялдарга жана кыздарга карата зомбулук көрсөтүүгө байланышкан кылмыштар боюнча сотко чейинки 
өндүрүштүн жана сотто мамлекеттик айыптоону колдоо баскычтарында прокурордук көзөмөл

1-таблица. Сот адилеттиги жана укук тартибин сактоо чөйрөсүндөгү 
базалык кызмат көрсөтүүлөр

Базалык кызматтар Кызматтын мааниси

1-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Алдын алуу

Сот адилеттиги кызмат көрсөтүүлөрүн жеткирүүчү- 
лөрү зомбулук, анын себептери жана анын аял-
дарга, кыздарга, алардын үй-бүлөлөрүнө жана 
жамааттарга тийгизген зыяндары, ошондой эле 
айыпкерлерге карала турган жазалоо чаралары 
тууралуу коомчулуктун маалыматтуулугунун деӊ-
гээлин жогорулатуу иштерин жүргүзүүлөрү маа-
нилүү. Аялдарга жана кыздарга жардам көрсөтүү 
кызматтары жана алар менен байланышуу түйүн-
дөрү тууралуу маалымат берүү дагы андан аз эмес 
деӊгээлде маанилүү. Кызматтарды көрсөтүүдө 
гендердик сезимталдык маданиятын өстүрүү жана 
илгерилетүү зомбулуктун алдын алуу үчүн чечүүчү 
мааниге ээ.

2-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Байланышуу

Укук коргоо органдары көпчүлүк учурда аялдарга 
жана балдарга карата зомбулукка биринчи бо-
луп таасир этишет. Ошондуктан, алардын жабыр 
тарткан адам же баланын мыйзамдуу өкүлү менен 
биринчи байланышуусу алар алдыда соттук корго-
ого кайрылышабы же жокпу чечим кабыл алуусун-
дагы чечүүчү фактор болуп эсептелет. 

Биринчи байланышуу жабыр тарткан адамдар-
га жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнө тергөө 
органдарынан турган сот адилеттиги системасы 
алардын коопсуздуктарына кызыкдар экендигин, 
арыздарды кабыл алышарын, тиешелүү коргоого 
алууну каалай тургандыктарын, ошондой эле ай-
ыпкерди жазалоо үчүн далилдерди издей турган-
дыгын демонстрациялоосу керек. 

Эл аралык стандарттарды сактоо менен тергөөчү 
кызматкерлер аялдардын жана кыздардын экинчи 
жолу виктимизациялануусунун алдын ала алышат, 
ошондой эле өз милдеттерин натыйжалуу жана 
сапаттуу жүргүзө алышат.



25

Зомбулукка кабылган аялдар жана кыздар үчүн укуктук тартипти сактоо жана сот адилеттиги чөйрөсүндөгү 
прокуратура органдарынын базалык кызматтары. Практикалык колдонмо.

Базалык кызматтар Кызматтын мааниси

3-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Иликтөө

Аялдарга жана кыздарга карата кылмыштар-
ды иликтөө өз убагында башталуусу өтө маа-
нилүү, жогорку кесиптик деӊгээлде жүргүзүлүүсү,  
Кыргыз Республикасынын учурда иштеп жаткан 
мыйзамдарынын далилдөө жана тергөө боюн-
ча талаптарына жооп берүүсү керек. Процесстин 
бардык учурунда аялдардын жана кыздардын, 
алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн коопсуздукта-
ры, аларды коргоо жана кадыр-баркына шек кел-
тирбөө бардык тарабынан сакталуусу зарыл.

4-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Алдын ала угуу 
процесси 

(сотко  
чейинки  
өндүрүш)

 

Алдын ала угуулар мамлекеттин иликтөө-тергөө 
үчүн негизги жоопкерчиликти алуу милдетин ча-
гылдырат жана ошону менен катар жабыр тарткан 
адамдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеӊейтүүгө арна-
лат. Бул чөйрө сотко чейинки өндүрүштү өз уба-
гында жүргүзүү, жеткиликтүүлүк жана анын про-
цедураларынын жөнөкөйлүгү канчалык маанилүү 
экендигин баса белгилейт.

5-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Соттук угуулар 
процесстери

Кылмыш сот өндүрүшүндө акыйкаттыкты калы-
бына келтирүү мамлекетке жүктөлгөн. Соттук те-
риштирүү жабыр тарткан адамдарга жана алар-
дын мыйзамдуу өкүлдөрүнө карата ак ниеттик 
маанайда, алар өздөрүн коопсуздукта сезишип 
башынан өткөндөрүн айтып бере ала турган жаг-
дайда жүргүзүлүүсү зарыл. Процедуралар кайра-
дан виктимизацияланууга алып келбөөсү керек 
жана соттук далилдер басмырлоону четке каккан 
шартта сунуш кылынуусу зарыл. Жабыр тарткан 
адамдардын сот процесстерине катышууларынын 
жыйынтыгында психологиялык жаракаттарга ка-
былуусуна жол берилбейт.

6-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Укук бузуучуну 
жоопкерчиликке 
тартуу жана 
келтирилген зыянды 
калыбына келтирүү 
боюнча чаралар

Жабыр тарткан адамдардын көз карашы боюнча 
айыпты моюнга алуу жана компенсация чектөө — 
кылмыш жазасына тартуу, келтирилген зыяндар-
ды жарандык тартипте өндүрүүдөн баштап, мам-
лекеттин базалык соттук кызмат көрсөтүүлөрдү 
көрсөтүүгө жөндөмсүздүгүнө байланыштуу келти-
рилген зыяндарды кайрадан калыбына келтирүү-
гө чейинки көптөгөн мааниге ээ нерселер болу-
шу мүмкүн. Базалык кызмат көрсөтүүлөр болсо,  
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6-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Укук бузуучуну 
жоопкерчиликке 
тартуу жана 
келтирилген зыянды 
калыбына келтирүү 
боюнча чаралар

жабыр тарткан адамдарга каршы жасалган кыл-
мыштардан тарткан зыяндарды же алар кабыл-
ган чыгымдарды калыбына келтирүү үчүн аларды 
адилеттүү жана натыйжалуу укуктук коргоо кара-
жаттары менен камсыз кылууга арналган.

7-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Сот процесстери 
аяктагандан кийин 
колдонулуучу чаралар

Сот процессинен кийинки базалык кызмат көр-
сөтүүлөр аялдарга жана кыздарга карата зом-
булукка жол берилбестиги тууралуу түшүндүрүү 
иштерин камтыйт, ошондой эле кылмышкерлерди 
кайрадан тарбиялоо жана реинтеграциялоо боюн-
ча чараларды караштырат.

8-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
КОЛДОО ЖАНА 
ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ

Аялдар жана кыздар зомбулуксуз жана зомбу-
лук болуп калуусу мүмкүн деп коркпостон жа-
шоого укуктуу. Коргоо чаралары кылмыш иши 
кылмыштык, жарандык же үй-бүлөлүк сот өн-
дүрүшүнүн алкагында козголгондугунан көз ка-
рандысыз түрдө жеткиликтүү болуусу керек. Алар 
аялдар жана балдар үчүн сот адилеттүүлүгүнүн 
жеткиликтүүлүгүн жана сот адилеттүүлүгүнүн бар-
дык этаптарында өздөрүн коопсуздукта сезүү мүм-
күнчүлүктөрүн камсыз кылуулары керек.

9-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ  
Колдоо жана жардам 
көрсөтүү

Стандарттар жабыр тарткан адамдарга сот ади-
леттиги секторунан сырткары дагы көрсөтүлө 
турган укуктук, медициналык жана социалдык 
жардамдын бар экендиги туурлуу толук маалымат 
берүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилешет (миса-
лы, саламаттыкты сактоо, балдар борборлору, со-
циалдык кызмат көрсөтүүлөр, консультациялар).
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10-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Коммуникация

Коммуникация — бардык сот адилеттүүлүгүнүн 
негизги темасы болуп саналат. Жабырлануучулар 
жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрү аларды баш-
калар угаа тургандарын, укуктук муктаждыктары 
түшүнүктүү экендигин жана аларды канааттан-
дырууга аракеттер жасалаарын билүүлөрү керек. 
Маалыматты башкаруу жана ар кандай сот ади-
леттиги жана соттук эмес мекемелер менен өз ара 
аракеттенүү, атап айтканда, конфиденциялдуу-
луктун жана жеке жашоонунун кол тийгистигинин 
артыкчылыктары, сот адилеттигин жүзөгө ашыруу-
да жабырлануучулар дуушар болушу мүмкүн бол-
гон тобокелдиктерди азайтышы мүмкүн.

11-БАЗАЛЫК КЫЗМАТ 
Сот адилеттиги 
органдарынын 
ишмердүүлүктөрүн 
координациялоо 

Сот адилеттигине жөнөтүү процессине баарынан 
мурун ички иштер, прокуратура жана сот органда-
ры катышышат. Бул жабыр тарткан адамдардын 
жана алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн коопсуз-
дуктарын камсыз кылуу жана коргоо үчүн алардын 
аракеттерин координациялоону талап кылат. Укук 
коргоо жана сот органдарын координациялоо сот 
адилеттиги кызмат көрсөтүүлөрүнүн бардык жет-
кирүүчүлөрүнүн жогорку кесиптик деӊгээлдеги 
жооп берүүлөрү менен камсыз кылат.

Зомбулукка кабылган кыздар үчүн Базалык кызмат көрсөтүүлөрдүн 
топтомунун стандарттары менен кийинки шилтеме боюнча кене-
нирээк таанышып чыксаӊар болот: Essential Services Package for 
Women and Girls Subject to Violence (https://www.unfpa.org/essential-
services-package-women-and-girls-subject-violence).

1.4.4. Зомбулукка кабылган аялдардын жана балдардын 
психологиялык абалынын өзгөчөлүктөрү

Прокурор зомбулукка кабылган аялдардын жана балдардын айрым 
учурларда, бир көз караш менен караганда башкалардан айырмалан-
ган орунсуз жүрүм-турумдарына даяр болушу керек: жинденүү жана 
көз жашын төгүү, унчукпоо, кызматташууну каалабоо менен алма-
шуусу мүмкүн. Туура стратегияны тандоо үчүн аялдын зомбулук учу-
рундагы жана зомбулуктан кийинки жүрүм-турумунун психологиялык 
өзгөчөлүктөрүн тактап алуу зарыл. 
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Аялдардын зомбулукка карата таасир этүүсү «катып калуу инстинкти» 
«тирүү калууга концентрациялануу» же «күрөшүү инстинкти» болуусу 
мүмкүн. 

Кол салган учурда аял же бала сөзсүз түрдө активдүү каршылык көр-
сөтүүлөрү — тиштеп, тытып алуулары керек, кыйкыруулары же качып 
кетүүгө аракет кылуулары зарыл деген жаӊылыш көз караш кеӊири 
жайылган. Мындай пикирди подъездин отургучундагы чоң ата, чоң 
энелер айтышса, бул ушак-айың болуусу мүмкүн. Бирок, тергөөчү же 
прокурор мындай так эмес көз карашты жетекчиликке алган учурда, ал 
ишти жаап коёт, себеби ал жабыр тарткан аялдын дене боюнда физи-
калык жаракаттар жок болсо, анда зордуктоо болгон жок деп эсептейт. 

Кыргызстанда соттор жана тергөөчүлөр көк ала тактар, дене 
бойлук жаракаттар жана тытылган кийимдер болбосо буга 
аялдардын жыныстык актыга макулдугу катары тыянак чы-
гарышат жана мындай окуяларды зордуктоо кылмышы ката-

ры карашпайт. 

Булак: Кыргыз Республикасында аялдарга жана балдарга карата кылмыштар 
боюнча сот тажрыйбаларына изилдөө жүргүзүү тууралуу отчет. Б: 2017

Чындыгында аялдар жана кыздар кол салуу учурунда катып калуу 
абалына кабылышат, кыйкыра алышпайт жана каршылык көрсөт-
көнгө аракет кылышпайт. Дене бой кыймылсыз жана эч нерсени сез-
бей калган мындай абал «тоӊуп калуу инстинкти», же болбосо 
«тоникалык мобилдүүлүктү жоготуу». деп аталат. Изилдөөлөр 
көрсөткөндөй, зордуктоодон жабыр тарткандардын 88% чейинкиси 
ушундай убактылуу кыймылдабай катып калууну баштарынан өт-
көрүшөт — кыймылдай алышпайт, кыйкыра алышпайт12. Кол салуу-
га кабылган аялдардын жана балдардын анча чоӊ эмес бөлүгүндө 
«күрөшүү инстинкти» иштеп кетет, мындай учурда адреналин бөлүп 
чыгаруу жүрөт жана организмдин ресурстары каршылык көрсөтүүгө 
же качууга багытталат. 

Реакция кылуунун башка тиби «тирүү калууга концентрациялануу» 
катары белгилүү, мындай учурда аял дене боюн бүтүн бойдон калуу-

12 Heidt, J.M., Marx, B.P., & Forsyth, J.P. (2005) Tonic immobility and childhood sexual abuse: 
Evaluating the sequela of rape-induced paralysis. Behaviour Researchand Therapy, 43, 1157–
1171) https://vk.com/topic-135447347_36573815
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суна, өлүмдөн сактанууга жана тирүү калууга бардык күчүн жумша-
шат. Мындай учурларда аялдар жана балдар зомбулук жасаган адам-
дын бардык буйруктарын эч каршылык көрсөтүүсүз аткарышат жана 
ага зомбулук жасоого жардам берүүсү мүмкүн. 

Кыздардын көпчүлүгү жаш курактарынан улам көпчүлүк учурда «ка-
тып кыймылдабай калышат» же болбосо «тирүү калууга концентра-
ция» жасашат. Кичинекей кыздар көпчүлүк учурда өздөрүнө карата 
сексуалдык зомбулук болгонун түшүнүшпөйт жана ал тургай зордук-
тоо сүйүүнүн белгиси деп божомолдоп зомбулук жасаган адамга кара-
та жылуу сезимдери пайда болуусу дагы мүмкүн.

2-таблица. Аялдардын жана балдардын зомбулук учурундагы реак-
цияларынын типтери13

КАТЫП КАЛУУ 
ИНСТИНКТИ

Аял кыз катып калуу абалында калат, кыйкыра жана/
же кыймылдай албайт жана каршылык көрсөтүүгө 
аракет кылбайт. 

КҮРӨШҮҮ 
ИНСТИНКТИ

Аял/кыз дене бойлук каршылык көрсөтөт, тиштеп 
алат, тытып алат, кыйкырат, жардамга чакырат, 
качып кетүүгө аракет кылат.

ТИРҮҮ КАЛУУГА 
КОНЦЕНТРАЦИЯ- 
ЛАНУУ

Аял/кыз дене боюн бүтүн бойдон калуусуна, 
өлүмдөн сактанууга жана тирүү калууга бардык 
күчүн жумшашат, ал зомбулук жасаган адамдын 
бардык буйруктарын эч каршылык көрсөтүүсүз ат-
карат жана ага жардам берет. 

Зомбулуктан кийин аялдын реакциялары дагы айырмаланып туруусу 
мүмкүн. Зордуктоодон кийин аялдар ыйлашат же ызы-чуу салууга ал-
дырышат деген пикир бар. Бирок бул бардык учурда эле мындай эмес. 
Жабыр тарткан адамдар сезимдердин бир бүтүн курамын — ачуула-
нуу, өч алуу, кайдыгерлик сыяктуу сезимдерге кабылуулары мүмкүн, 
алар өзүн айыптуу сезүү, уялуу сезиминин алдында калышы мүмкүн, 
көбү алар өздөрүн «кир» сезишкендиктерин айтышкан. Зомбулуктан 
кийин аялдардын айрымдары болуп өткөн окуя тууралуу дароо ким-
дир-бирөөгө айтуу муктаждыктарын сезүүлөрү мүмкүн, башкалары 
болсо анча ачылбай, өтө кыйналып айтып беришсе, үчүнчүлөрү эч 

13 Өзгөчө кырдаалдар жана кризистер учурунда сексуалдык/гендердик зомбулуктардан жабыр 
тарткан адамдарга психологиялык жардам көрсөтүү: окуу куралы. Б., 2016.35-бет.
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кимге эч нерсе айтышпайт жана зомбулук фактысын жашыруун сак-
ташат. Айрымдар өзүнө жакындоону, тийүүнү көтөрө албайт, ал эми 
башкаларына тескеринче абдан жогорку деӊгээлдеги көӊүл буруу 
жана дене боюн жакындатып (ийинине акырын колду тийгизүү же 
колун кысуу) байланышуу талап кылынат. Жабыр тарткан адамдар 
баштарынан кечирген эӊ маанилүү сезим — бул коркуу: өзү үчүн, 
өзүнүн жакындары үчүн коркуу, жалгыздыкта калып калуудан коркуу, 
кайсы бир белгилери аркылуу зомбулук жасаган адамды эске салган 
адамдар менен сүйлөшүүдөн коркуу. 

Жабыр тарткан аялдардын зомбулукка чейинки жана кийинки реакция 
кылууларынын типтери 3-таблицада келтирилген. Зомбулуктан кийин 
аял экспрессивдүү же токтоо, өзүн карманган абалда дагы болушу 
мүмкүн, жабыр тарткан аял ошондой эле дезориентацияга кабылган 
абалда болушу мүмкүн, ал зомбулукка байланыштуу убакытты, окуя- 
лардын ырааттуулугун алмаштырып алуусу, чаташтыруусу мүмкүн. 
Айрым аялдар зомбулуктан кийин сыртынан өзүн токтоо, карманган 
абалда болушат, алардын жооптору жана чечимдери логикалуу жана 
ырааттуу болушу мүмкүн. Аял эч нерсеге катышкысы келбеген абалда 
болуп калуусу дагы мүмкүн, зомбулук менен макул болуп, өзүн коргоо 
же кырдаалды өзгөртүү үчүн эч кандай чара көрбөөсү мүмкүн. Мын-
дай реакция аял кийинки жашоосунда өзү зомбулук жасоосуна транс-
формациялануусу мүмкүн, мисалы, «менде деле ушундай болгон 
соӊ, башка аял деле муну көтөрөт», «мени деле ала качып кетишкен» 
деген ойду кармануу менен аялдарды никеге туруу үчүн уурдоого же 
мажбурлоого катышуусу мүмкүн. Бала курактын өзгөчөлүгү болсо, де-
зориентация, экспрессивдүүлүк, макул болуп калуу жана кайдыгерлик 
сыяктуу реакциялар болуусу мүмкүн.

3-таблица. Зомбулуктан кийинки аялдардын реакцияларынын тип-
тери14 

ЭКСПРЕССИВДИК 
РЕАКЦИЯ

Жабыр тарткан аял нерви козголуу, ачуулануу, кор-
куу, тынчсыздануу сыяктуу эмоцияларды ачык көр-
сөтөт. Ал ыйлашы, урушуусу, кыйкыруусу, каткырып 
күлүүсү, ал тургай кыткылыктап күлүүсү мүмкүн — 
жаракатка кабылгандан кийинки абалда мунун баа-
ры абсолюттуу түрдө нормалдуу болуп саналат. 

14 Өзгөчө кырдаалдар жана кризис учурунда сексуалдык/гендердик зомбулуктан жабыр 
тарткан адамдарга психологиялык жардам көрсөтүү: окуу куралы. Б., 2016. 35-бет.
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КӨЗӨМӨЛДӨНҮҮЧҮ 
РЕАКЦИЯ

Жабыр тарткан аял сыртынан өзүн токтоо, тынч 
жана карманган жыйнактуу абалда кармап жашы-
рып көрсөтөт же өзү эмнени сезип жаткандыгын 
жашырат, өзүн эч нерсе болбогондой же баары жак-
шы эледей алып жүрөт. Ал тынч, алыстап олтура 
берет жана ичиндеги коркуу, өзүн өтө жаман сезген 
абалды, ачуусун жана тынчсыздануусун жашырып, 
четте олтурат жана суроолорго логикалуу жооп бе-
рет. 

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ Жабыр тарткан аял өтө күчтүү дезориентацияга ка-
былат, аӊ сезимде чаташуу жүрөт. Жабыр тарткан 
адам эч бир нерсеге оюн топтой албайт, кунт коюп 
көӊүл бура албайт, ал тургай анча маанилүү эмес 
чечимдерди кабыл ала албаган абалда болот. Мын-
дай учурларда жабыр тарткан адам болуп өткөн 
окуянын урунттуу учурларын жана ырааттуулугун 
начар эстеп калган болот, чаташтыра берет жана 
каталарды кетирип айтып берет. Бул өзгөрмөлүү аӊ 
сезимдин типтүү абалынын пайда болуусу болуп 
эсептелет.

БАГЫНУУ Бул жабыр тарткан аялга жардам сурап кайрылуу-
га жана өз жашоосунда бир нерсени өзгөртүүгө жол 
бербеген пассивдүү абал. Жабыр тарткан аял өзүн 
эч ким катары сезбейт, өзүн эч кандай коргоосуз, се-
зимдери басынып калгандай сезимдерге туш болот. 

МЫНДА ЖАЛГЫЗ 
БОЛБОО

Аял өзү зомбулукту башынан өткөргөндөн кийин, 
башка аялдарга — зомбулуктан жабыр тарткан-
дарга жардам бербеши мүмкүн. Ал эгер «эгер 
мындайды мен башыман өткөрсөм, анда башка 
аялдар дагы мындайды толугу менен баштарынан 
өткөрүшсүн» деп ойлойт. Муну айрым аялдар нике-
ге туруу үчүн уурдоону өз баштарынан өткөргөндөн 
кийин, биртике убакыт өткөн соӊ никеге туруу үчүн 
уурдоого жана никеге турууга мажбурлоого өздөрү 
катышуу фактылары менен көрсөтсөк болот.

Практикада реакция кылуунун бир нече типтери же алардын айка-
лышуусу орун алуусу мүмкүн. Зомбулукка, өзгөчө сексуалдык зомбу-
лукка дене бойлук жана эмоционалдык реакциялар көпчүлүк учурда 
ушунчалык интенсивдүү болот, жабыр тарткан аял бир эле учурда 
шок абалында жана четке кагуу абалында болот. 
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Эгерде зомбулук актысы жабыр тарткан аял үчүн коркутуучу же ырай-
ымсыз түрдө болсо, анда анын бул окуяны эсине сактап калуусу то-
лугу менен кулпуланып калуусу мүмкүн. Жабыр тарткан аялдардын 
жана кыздардын көпчүлүк бөлүгү баштарынан кечирген четке кагуу, 
адатта эӊ ар түрдүү жана көпчүлүк учурда карама-каршылыктуу эмо-
циялардын тобуна алмашат, бул болсо маанайынын бат-баттан өз-
гөрүп туруусуна алып келет. Мисалы, аял ачууланып, коркуп турушу 
мүмкүн, ошону менен катар тирүү калганына өзүн жеӊил сезсе, басы-
нуу, кайгыруу, ою бир жерде болбоо, өч алууну каалоо сыяктуу сезим-
дерди башынан кечирүүсү мүмкүн. Бул эмоциялардын баары толу-
гу менен нормалдуу жана квалификациялуу психологиялык жардам 
алгандан кийин жабыр тарткан адамдар акырындан калыбына келе 
алышат. Дал мына ушул үчүн тергөөчү аялдардын психологиялык 
өзгөчөлүктөрүн эске алуусу зарыл, алардын реакцияларын бири-би-
ринен айырмалай билип, жабыр тарткан адамдарды психологиялык 
жана башка жардамдардын түрлөрүн алуу үчүн жиберүүлөрү керек.

1.4.5. Зомбулукка кабылган аялдарга жана балдарга мамиле 
кылуунун стандарты

Сот адилеттигинин бардык процессинде жабырлануучуларга сылык, 
урматтоо, боорукердик жана алдардын зомбулукка дуушар болгон-
дугуна сезимталдык менен мамиле кылуу керек. Көп учурларда ген-
дердик кылмыштардан жабыркаган адамдар зомбулук окуяларын бир 
нече жолу айтып берүүгө дуушар болот, бул процесс аларды кыжаа-
лат кылып, кайрадан жараатын козгоошу мүмкүн, акырында сот ал-
дында аларды айтуудан баш тартышат, алар убакыттын өтүшү менен 
кылмыштын майда-чүйдөсүн унутуп коюшу дагы мүмкүн. Прокурор-
лор сабырдуу болуп, жабырлануучуга окуяны өз сөзү менен айтуусу-
на убакыт бериши керек. Керек болсо, зомбулук үчүн ал айыпталба-
ганын эскертип, соттук териштирүүдө анын сурагы жана күбө катары 
катышуусу маанилүү элемент экенин түшүндүрүүлөрү керек.

Кайрадан виктимизацияланууну азайтуу максатында зомбулуктан 
жабыркаган адамдардын көрсөтмөлөрүн депонирлөө, ошондой эле 
Гезелл күзгүсү бар атайын бөлмөлөрдү колдонуу менен таануу проце-
дурасын жүргүзүү сунушталат.

Прокурорлор жабырлануучу менен кырдаалдын олуттуулугун жана 
зомбулукту токтотуу үчүн мыйзамдардын бар экенин ага түшүнүүгө 
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жардам берүү үчүн гендердик зомбулуктун динамикасы, айрыкча зом-
булуктун күчөп бараткандыгы жөнүндө сүйлөшүү пайдалуу деп эсеп-
теши мүмкүн. 

Прокурордун жабырлануучу менен сот процессине чейин жолугушуусу 
пайдалуу, анткени бул ишенимди орнотуу, ага процесстин этаптарын 
түшүндүрүү жана анын пикирин эске алуу үчүн абдан маанилүү мүм-
күнчүлүк. Жабырлануучу менен баарлашуу анын уят сезимин жеңүү-
гө жана соттук териштирүүгө туруштук берүүгө багытталган болушу 
керек. Ошол эле учурда прокурор мамлекеттин атынан өзүнүн ролун 
так айтып, жабырлануучуга соттук териштирүүнүн мүмкүн болуучу на-
тыйжасы жөнүндө реалдуу күтүүлөрдү берүүгө тийиш.

Гендердик зомбулуктан жабыркаган адам менен өз ара аракеттенүүдө 
прокурорлор төмөнкү көрсөтмөлөрдү карманышы керек:

• Жабырлануучуну кунт коюп угуу. Анын өз сөзү менен түшүн-
дүрүп берүүсүн сурап, ачык суроолорду колдонуу.

• Айыптабоочу же күнөөлөбөчү так суроолорду берүү; 

• Техникалык юридикалык тилди колдонбоо, жөнөкөй жана жетки-
ликтүү тилде сүйлөө;

•  Жабырлануучулар эмоцияларын ар кандай жолдор менен бил-
дирерин эске алуу. Кээ бирөөлөр кастык, ачуулуу, кызматташпа-
ган же ишенбестей сезилиши мүмкүн, ал эми башкалары зомбу-
лук тууралуу билдирүүгө даяр жана активдүү болушат; 

• Эгерде аял фактыларды эстеп же так жооп бере албай жатса, 
таңкалуу же кыжырданууну билдирбөө;

•  Жараат, тынчсыздануу же стресс белгилерине көңүл буруу 
жана зарыл болсо, аларды азайтуу үчүн чараларды көрүү;

• Жабырлануучу процесстин башка катышуучулары тарабынан 
стигматизацияланоосу же виктимизацияланбоосуна көз салуу;

• Жабырлануучуларга карата терс гендердик стереотиптер жөнүн-
дө стереотиптерден кабардар болуу жана аларды практикада 
колдонбоо.
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Эгерде жабырлануучулар бала болсо, анда аларды суракка алуу 
жаш курагын, жекече муктаждыктарын эске алуу менен жана мый-
замдын талаптарын сактоо менен жүргүзүлүүгө тийиш. Баланы су-
ракка алуу мыйзамдуу өкүлдүн, балдар психологунун/педагогунун, 
балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органдын кызматкеринин 
катышуусу менен жүргүзүлөт. Эгерде балага карата зомбулук ата- 
энесинин тарабынан жасалгандыгы боюнча шек болсо, анда сурак-
ка алуу алардын катышуусуз жүргүзүлөт. Прокурор балага зыян кел-
тирген адам баланын мыйзамдуу өкүлү болуп дайындалбасына жана 
мыйзамдуу өкүлдөр баланын таламында иш алып барышына ынануу-
су керек. Прокурор зомбулукка кабылган балага психологиялык жар-
дам алгандыгын тактап, зарыл болгон учурда баланы балдар психо-
логунун жардамын көрсөткөн уюмдарга жөнөтүшү керек.

Балдарга каршы кылмыштар менен байланышкан иштер конфиден-
циалдуулуктун күчөтүлгөн чараларын, балдардын инсандыгына тие-
шелүү маалыматтардын ачыкка чыгышын чектөөнү, балдар көрсөтмө 
берип жаткан учурда сот залынан коомчулукту жана массалык маа-
лымат каражаттарын чыгарууну талап кылат.

Зомбулукка кабылган аялдардын жана балдардын кайрадан винти-
фикацияланышын азайтуу үчүн аларды суракка алуу учурунда айып-
талуучуларды сот залынан алып чыгуу сунушталат.

Келтирилген зыянды баалоодо прокурорлор жабырлануучулардын 
чыгымдары, анын ичинде социалдык жана билим берүү калыбына 
келтирүүгө/реинтеграцияга, юридикалык, медициналык, психология-
лык жана социалдык кызматтарга кеткен чыгымдардын толук эсепке 
алынышын камсыз кылууга тийиш. 

Гендердик кылмыштын жабырлануучусу сот отурумуна 
чейин эмнени билүүсү керек:

• Жабырлануучуга анын соттук териштирүүдөгү укуктарын жана 
ролун, анын ичинде кылмыш-жаза процессинин этаптарын, 
мөөнөттөрүн, ал эмне кылышы керек экендигин жана кандай-
дыр бир атайын процедуралар колдонулабы же жокпу (мисалы, 
видеокөрсөтмөлөр, күбөлөрдүн-эксперттердин көрсөтмөлөрү) 
түшүндүрүңүз. 
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• Кылмыш-жаза процессинин жүрүшүндө прокурордун ролун, 
анын ичинде прокурор жабырлануучуга иштин абалы, өкүм чы-
гаруу, болушу мүмкүн болгон даттануулар жана шарттуу түрдө 
мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча соттук отурумдар жөнүндө 
маалымдаңыз. Прокурор менен жабырлануучунун жалпы мак-
саты  — зомбулукту токтотуу экенин эстен чыгарбаңыз жана бул 
ойду сөзсүз түрдө баса белгилеңиз.

• Сотто жабырлануучуга берилип калуусу мүмкүн болгон суроо-
лорду талкуулап, жактоо аргументтерине жооп берүүгө жана ай-
ыптоого жардам бере турган маалыматтарды тактаңыз.

Гендердик кылмыштардын жабырлануучусунун укуктары 
жөнүндө маалыматтар төмөнкүлөрдү камтыйт:

• Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жана кризистик бор-
борлор аркылуу адвокаттык жардам алуу укугу.

• Өз эне тилинде же ал билген тилде көрсөтмө берүүгө, тилмечтин 
кызматынан пайдалануу жана өкүлгө ээ болуу укугу.

• Зыяндын ордун толтурууну талап кылуу укугу (кылмыш иштери 
боюнча).

• Далилдерди келтирүү укугу.

• Сот отурумунун бардык материалдары менен таанышууга, алар-
дын көчүрмөлөрүн алууга, сын-пикирлерди билдирүү укугу.

• Соттук жарыш сөздө сөз сүйлөө, айыптоочу тарапты колдоо, акыр- 
кы жыйынтыктоочу сөз айтуу укугу.

• Эгерде соттолуучу түздөн-түз тууганы, жубайы же өнөктөшү бол-
со, күбө катары көрсөтмө берүүдөн баш тартуу укугу.

• Эгерде күбө өзүн же анын жакын тууганын, жубайын же өнөк-
төшүн айыптаса, унчукпоо укугу.

• Өтүнмөлөрдү жана даттанууларды келтирүү укугу.

• Мыйзамда каралган учурларда шектүү же айыпталуучу менен 
жарашуу укугу.
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Прокурор кылмышкерлер жана алардын жүрүм-туруму 
жөнүндө эмнени билиши керек:

• Кылмышкерлер көбүнчө «кош мүнөзгө» ээ. Алар эл алдында 
жайдары жана токтоо көрүнөт, бирок жабырлануучулар менен 
жалгыз болгондо агрессияны көрсөтүшөт. 

• Айыпталуулар адатта зомбулукту азайтып айтуу же четке кагуу-
га, жабырлануучуну күнөөлөөгө жана андан ары аны манипуля-
циялоого же коркутууга аракет кылат.

• Айыпталуучулар сот залында мазактоочу же контролдоочу 
аракеттерди жасашы мүмкүн (мисалы, жабырлануучуну тиктеп 
(«көзү менен теше кароо»), аялдын эмоцияларына таасир эти-
ши, акарат келтириши, соттук териштирүүнү кечеңдетүүсү ж.б.).

• Аталган эл аралык стандарттарды жана эрежелерди практикада 
колдонуу бүткүл процессте жабырлануучу аялдын коопсуздугун, 
коргоосун жана кадыр-баркын жогорку профессионалдык дең- 
гээлде камсыз кылууга мүмкүндүк берет. 

1.4.6. Басмырлоонун жана зомбулуктун көп түрүнө кабылган 
аялдарга жана балдарга мамиле кылуунун өзгөчөлүктөрү

Көп түрдүү басмырлоо — бул бир адамды бир нече белги-
лер боюнча дароо басмырлоо. Биздин ар бирибизде жыныс- 
тык айырмачылык, сексуалдык багыт, жаш курак, улут ж.б.
бар. Адамдын өздүгүнүн кайсы гана өзгөчөлүгү болбосун же 

алардын комбинациясы басмырлоо үчүн себеп болушу мүмкүн. Адам 
ар түрдүү белгилери боюнча өзүнчө бир басмырлоочу аракеттердин 
обьектиси болуусу мүмкүн, алардын ар бири ага карата жагымсыз 
мамилелерди татаалдаштырат. «Кайчылаш басмырлоо» жана «Зом-
булуктун кайчылаш формалары» термини эки же андан көбүрөөк 
белгилер басмырлоо жана зомбулук үчүн негиз катары кызмат кыл-
ган кырдаалды сүрөттөө үчүн кеӊири колдонулат. Кайчылаш ыкма 
адистердин басмырлоонун жана зомбулуктун таанымал болуп калган 
жаӊы аспектилерин аныктоолоруна гана жол ачпастан, ошондой эле 
башка жагдайларда байкалбаган бойдон кала турган типтерин ачат.

Айрым адамдар жана адамдардын топтору аярлуу болуп эсептели-
шет жана аларга карата зомбулук жасалуусу тобокелчилиги жогору 
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болгон учурлар бар. Ар бир адам жашоосунун кайсы бир учурунда 
аярлуу болуп калуусу мүмкүн. Мындай абалга көпчүлүк учурда төмөн-
дөгү адамдар кабылышат:

— ата-энелердин көзөмөлүсүз калган балдар/балдар үйлөрүндөгү 
балдар;

— кош бойлуу аялдар;

— кызмат көрсөтүүлөр үзгүлтүксүз түрдө жеткиликтүү болуп туруу-
сун талап кылган өнөкөт оорулар менен жабыр тарткан адамдар, 
анын ичинде айыкпаган/психикалык оорулардан жабыр тарткан 
адамдар;

— майыптыгы бар адамдар;

— соттолгондор/ эркиндигинен ажыратуу жайларынан бошонгон-
дор;

— качкындар, мигранттар, карылар үйлөрүндөгүлөр.

Аярлуу топторго кирген аялдар жана кыздардын зомбулуктан жабыр 
тартып калуу коркунучтуулугу көбүрөөк жогору. Муну менен катар 
эле аярлуу топтордогу аялдар бир эле убакта зомбулуктун бир нече 
түрлөрүнө кабылып калуулары мүмкүн (зомбулуктун кайчылаш фор-
маларына). Айрыкча зомбулуктун кайчылаш формаларына аялдар-
дын кийинки топтору көбүрөөк кабылышат: азчылыктарга тиешелүү 
аялдар; аял качкындар; жашоо каражаттарынан ажыратылган аял-
дар; жабык мекемелердеги жана камактагы аялдар; майыптыгы бар 
аялдар; баӊги затын колдонгон аялдар; улгайган аялдар; алыскы рай-
ондордо жашаган аялдар; ЛГБТ+15 өкүлдөрү. Зомбулуктун кайчылаш 
формаларына кабылган аялдар зомбулук тууралуу даттанууларды 
берүүдө жеткиликсиздик, ишенбөөчүлүк жана даттанууларды мили-
ция, прокурорлор жана соттор тарабынан четке кагуу сыяктуу кошум-
ча тоскоолдуктарга кабылуулары мүмкүн.

4-таблицада ден соолугунун жабыркоосунун деӊгээлинен көз каран-
дылуу түрдө майыптыгы бар адамдар менен сүйлөшүүнүн айрым өз-
гөчөлүктөрү келтирилген. 

15 Белги +иденттүүлүктүн тизмеси чектелүү эмес экендигинен белги берет.
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4-таблица. Зомбулуктан жабыр тарткан майыптыгы бар адамдар ме-
нен сүйлөшүүнүн жана байланышуунун өзгөчөлүктөрү

БУЗУЛУУНУН 
ТҮРЛӨРҮ

АӉГЕМЕЛЕШҮҮ ҮЧҮН СУНУШТАМАЛАР

Таяныч кыймыл 
аппаратынын 
мүмкүнчүлүктөрү 
чектелген учурда

— Сүйлөшүп жаткан учурда майыптыгы бар 
адам менен бирдей деӊгээлде олтургула, 
мисалы, коляскадагы адамды башын на-
ры-бери бурдуруп убара кылбоо үчүн жаны-
на үстөл коюп олтургула. 

— Уруксаты жок балдактарды, таяктарды, ичке 
таяктарды же майыптар үчүн креслону на-
ры-бери жылдырбагыла.

— Майыптар үчүн араба (коляска) — бул адам-
дын кол тийбес жеке чектеринин бир бөлүгү. 
Арабага (коляскага) жөлөнбөгүлө. Арабаны 
жылдырууга жардам берүүдөн мурун, жар-
дам керекпи деп сунуш кылуу зарыл.

Угууга тиешелүү 
көйгөйлөр

— Өзүӊөрдүн райондогу сурдокотормочулар-
дын тизмеси силерде бар болсун.

— Угуусу начар адамга ыӊгайлуу болгон-
дой жайгашуу зарыл, мисалы, жеке угууну 
күчтөндүрүүчү каражат тарабынан. 

— Сүйлөшүүнүн башында кызмат көр-
сөтүүлөрдүн угуусу начар колдонуучусу си-
лерге көӊүл буруп жатабы карап көӊүл буруп 
койгула. 

— Эгер кызмат көрсөтүүнүн колдонуучусу 
силердин жүзүӊөр тарапты карабаса, өтө 
кылдаттык менен анын ийинине колуӊарды 
койгула. 

— Кыйкырбагыла жана үнүӊөрдү бийик чыгар-
багыла. Кызмат көрсөтүүнү колдонуучусуна 
түз карагыла жана оозуӊарды колуӊар ме-
нен жаппагыла. Силерди түшүнүп жатабы 
көӊүл буруп койгула. 
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БУЗУЛУУНУН 
ТҮРЛӨРҮ

АӉГЕМЕЛЕШҮҮ ҮЧҮН СУНУШТАМАЛАР

Угууга тиешелүү 
көйгөйлөр

— Адам үчүн ыӊгайлуу сүйлөшүүнүн жолун 
болушунча тезирээк аныктагыла жана бел-
гилегиле. 

— Кыска жана жөнөкөй фразаларды колдонгу-
ла, сүйлөп жатканда атайын терминдерди 
жана сүйлөмдөрдөгү татаал конструкция-
ларды колдонбогула. 

— Кызмат көрсөтүүнүн колдонуучусу эринде-
риӊер аркылуу окуй алгыдай кылып, жай 
жана так сүйлөгүлө.

— Сурдокотормочуларды чакырууга мүмкүн-
чүлүгүӊөр болсун.

Көрүүгө тиешелүү 
көйгөйлөр

— Көзү азиз адамга сөзсүз түрдө өзүӊөрдүн 
аты-жөнүӊөрдү айтышыӊар зарыл, сүй-
лөшүүгө катыша турган башка адамдар-
ды, ошондой эле ал жерде турган башка 
адамдарды дагы тааныштыруу керек (за-
рылчылык бар болсо, бир гана аттарын атап 
койбостон, алардын иштеген кызматтарын 
дагы айтуу зарыл).

— Көзү азиз адамга олтурууну сунуштаганда, 
аны колунан кармап, олтургучтун жөлөн-
гүчүнө же чыканагынан жөлөп олтурууга 
жардам берүү зарыл.

— Сүйлөшүп жатканда коштоп келген адамга 
эмес, кызмат көрсөтүүнүн колдонуучусунун 
өзүнө карап кайрылгыла. Эгер сүйлөшүүгө 
бир нече адам катышып жатса, азыр кимге 
кайрылып жатканыӊарды улам тактап тур-
ганды жана өзүӊөрдүн атыӊарды атап тур-
ганды унутпагыла.

— Эскертүүсүз адамга жакындабагыла.

— Кызмат көрсөтүүнүн колдонуучусу сизди 
таптакыр көргөн жок деп ойлобоӊуз.
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БУЗУЛУУНУН 
ТҮРЛӨРҮ

АӉГЕМЕЛЕШҮҮ ҮЧҮН СУНУШТАМАЛАР

Көрүүгө тиешелүү 
көйгөйлөр

— Кызмат көрсөтүүнүн колдонуучусунун та-
ягын же нары-бери жүрүүнүн башка каража-
тын алып салбагыла.

— Зарыл маалыматты даярдап койгула, ми-
салы чоӊ тамгалар менен басылып чыга-
рылган, аудиоформаттагы же Брайля фор-
матындагы укуктар жана жардам берүү 
кызматтары жөнүндө маалыматтарды.

— Зарылчылык бар болсо, көзү азиз адамга 
бир нерсени окуп берүү, үндүн бийиктигин 
нормалдуу кылып сүйлөө жана маалыматты 
коё бербөө зарыл.

Сүйлөөгө тиешелүү 
көйгөйлөр 

— Эгер адамда сүйлөөгө байланыштуу көйгөй-
лөр бар болсо, бул анын угуусунда дагы көй-
гөйлөр бар дегенди түшүндүрбөйт.

— Сүйлөөдө кыйынчылыктарды сезген адам-
дын сөзүн бөлбөө жана оӊдобоо керек. 

— Шаштырбагыла, адамга өзүнүн көйгөйүн 
түшүндүрүү үчүн канча убакыт зарыл болсо, 
ошончо убакыт бергиле. 

— Ал өз оюн толук айтып бүткөндөн кийин гана 
сүйлөп баштагыла.

— Эгер силер бир нерсени түшүнбөй калсаӊар, 
ал адамдан кайра кайталап коюусун суран-
гыла.

— Суроолорду кызмат көрсөтүүнүн колдонуу-
чусу «ооба» же «жок» деп жооп бере турган-
дай кылып түзгүлө.

— Тилдик коммуникацияда олуттуу тоскоол-
дуктар бар болсо, маалымат алмашуунун 
альтернативдүү жолун кылдаттык менен су-
нуштагыла, мисалы, жазышууну.
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БУЗУЛУУНУН 
ТҮРЛӨРҮ

АӉГЕМЕЛЕШҮҮ ҮЧҮН СУНУШТАМАЛАР

Интеллектуалдык 
мүчүлүштүктөр

— Когнитивдик (интеллектуалдык) мүчүлүштүк-
төрү бар адам менен өз ара аракеттенишүүдө 
визуалдык байланышууну колдонуу аркылуу 
анын жүзүнө кароо зарыл. Муну менен катар 
эгерде ага жагымсыз болуп жатса, көзмө көз 
байланышууну сактоону сурануу сунуштал-
байт.

— Интеллектуалдык мүчүлүштүктөрү бар 
адамдын катышуусундагы сүйлөшүүдө ал 
жөнүндө үчүнчү тарапка эч нерсе деп айтуу-
га, анын ичинде ал башка адамдардын орто-
сундагы сүйлөшүүнү түшүнбөгөндүгү жөнүн-
дө эскертүүгө жол берилбейт.

— Жөнөкөй сөздөрдү жана кыска сүйлөмдөрдү 
колдонгула.

— Кызмат көрсөтүүнүн колдонуучусу жеӊил 
түшүнүүсүнө жардам берүү үчүн сүй-
лөшүүнүн ар түрдүү куралдарын колдонуп 
маанилүү маалыматты жана нускамаларды 
кайталагыла (мисалы, анатомиялык модел-
дерди же куурчактарды).

— Эсиӊерден чыгарбагыла, интеллектуалдык 
өнүгүүсүндө мүчүлүштүктөрү бар, бирок кый-
мыл-аракетинин жөндөмдүүлүгү сакталган 
адамдар өздөрү аӊ-сезимдүү тандоо жасоо-
го укуктуу: жардамды кабыл алуу керекпи же 
жокпу, кандайдыр бир кызмат көрсөтүүдөн 
колдонууга макулдук берүү керекпи, башка 
чечимдерди кабыл алууда, ошондой эле за-
рыл документтерге кол коюуда.

— Кызмат көрсөтүүнүн колдонуучусуна кошум-
ча суроолор пайда болуп калган учурда бай-
ланышуу үчүн телефон номурду таштагыла 
же кызмат көрсөтүүнүн жеткирүүчүсүнө кай-
радан кайрылуунун жолун айтып койгула.
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БУЗУЛУУНУН 
ТҮРЛӨРҮ

АӉГЕМЕЛЕШҮҮ ҮЧҮН СУНУШТАМАЛАР

Интеллектуалдык 
мүчүлүштүктөр

— Чыдамкайлыкты, кылдаттыкты, сүйлөшүп 
жаткан адамга кылдат мамиле кылып жатка-
ныӊарды көрсөтүүӊөр керек, бардык зарыл 
темаларды талкуулап, жана дагы билип ту-
руп анын мүмкүнчүлүктөрүн же кадыр-бар-
кын төмөндөтүүгө аракет кылбагыла, бой 
көтөрүп сүйлөбөгүлө, сөздү кесе сүйлөгөнгө 
негиз бар болсо дагы буга жол бербегиле. 

Майыптыгы бар аялдарга жана балдарга кызматтарды жана жар-
дамдарды көрсөтүүдө туура терминдерди жана сөздөрдү колдонуу 
абдан маанилүү, 5-таблицада колдонууга жол берилүүчү жана жол 
берилбей турган сөздөр келтирилген.

5-таблица. Майыптыгы бар адамдарга карата түздөөчү терминдерди 
колдонуу 

ТУУРА ЭМЕС 
ТЕРМИН

ТУУРА ТЕРМИН

Майып майыптыгы бар эркек адам; майыптыгы бар аял; 
майыптыгы бар бала; майыптыгы бар адамдар.

БЦШ адам;

БЦШ менен ооруган 
адам 

БЦШ бар адам/ аял/ эркек/ бала

Даун.

Даун оорусу менен 
ооруган адам.

Даун синдрому менен жашаган аял/ эркек/ бала.

Даун синдрому бар аял/ эркек/ бала/ адам. 

 Өнүгүүсү өзгөчө бала.

Дүлөй-дудуктар Угуусун жоготкон адам/аял/ эркек/бала. 

Угуусу начар адамдар.
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ТУУРА ЭМЕС 
ТЕРМИН

ТУУРА ТЕРМИН

Арабада 
(коляскада) 
олтургандар

Араба колдонгон адам/ аял/ эркек/ бала.

6-таблицада ЛГБТ+ өкүлдөрү менен сүйлөшүүнү жакшыртууга жар-
дам бере турган түздөөчү терминдер келтирилген.+. 

6-таблица. ВИЧ позитивдүү адамдар жана ЛГБТ+ карата түздөөчү 
терминдерди колдонуу

ТУУРА ЭМЕС 
ТЕРМИН

ТУУРА ТЕРМИН

ВИЧ ооругандар;

ЖИЖС (СПИД) жук-
тургандар; 

ВИЧ макамы позитивдүү адам;

ВИЧ менен жашаган адамдар;

Салттык эмес 
багыттагы адамдар

Секс-азчылыктар

Гомосексуалдык адамдар/ гейлер/ бисексуалдык 
адамдар/ бисексуалдар (аял/ эркек)/ лесбияндар/ 
квир-адамдар

Гомосексуализм /
гомосексуалисттер

гомосексуалдар/ гомосексуалдык адамдар

Аял болуп алган 
эркек/эркек болуп 
алган аял

Трансгендер аял/ трансгендер эркек
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2-глава. Аялдарга жана кыздарга 
карата зомбулук көрсөтүүгө 
байланышкан кылмыштардын 
кылмыш-жаза-укуктук мүнөздөмөсү

2.1. Жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык 
эркиндикке каршы кылмыштар

Жыныстык кол тийбестикке жана жыныстык эркиндикке каршы кыл-
мыштар — бул коомдук мамилелерди, жыныстык кол тийбестикти, 
жыныстык эркиндикти, инсандын физикалык жана адеп-ахлактык 
нормалдуу өнүгүүсүн, ошондой эле жыныстык мамилелердин калып-
танган жолун бузган коомдук коркунучтуу, күнөөлүү мыйзамсыз кол 
салуулар16. Бул кылмыштар Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза 
кодексинин 23-главасында каралган.

Төмөндөгүлөргө бөлүнөт: 

— зомбулук көрсөтүү менен жасалган жыныстык кылмыштар (зор-
дуктоо (КР Кылмыш-жаза кодексинин 154-бер.), сексуалдык 
мүнөздөгү зомбулук аракеттер (155-бер.), сексуалдык мүнөздөгү 
аракеттерге мажбурлоо (156-бер.),

— жашы жете электерге зомбулук көрсөтпөстөн жасалган жыныстык 
кылмыштар (он алты жашка толо элек бала менен сексуалдык 
мүнөздөгү аракеттер (157-бер.), ыплас аракеттер (158-бер.)17. 

Зордуктоо (КЖКнин 154-бер.)

Зордуктоо, башкача айтканда жабырлануучуга же башка адамдардын 
өмүрүнө же ден соолугуна коркунучтуу болбогон зомбулукту жасоо 
менен же аны колдоном деп коркутуу менен, же болбосо жабырла-
нуучунун алсыз абалын пайдалануу менен жыныстык катнашуу, — 
беш жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга 
жазаланат.

16 2021-жылдын 28-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси. 
17 Окуу колдонмо «Уголовное право. Общая и особенная части. Интенсивный курс в алгорит-

мах». Н. Р. Байгубатова, А. А. Абдыбеков, А. Т. Эсенбекова. — Бишкек, КГЮА, 2018-ж.
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Ушул берене боюнча, анын моралдык мүнөзүнө, кылмыш жасаган-
га чейинки жүрүм-турумуна же укуктук абалына (сойку, чогуу жаша-
ган, аялы) карабастан, аял гана жабырлануучу боло алат18. Бул кыл-
мыштуу аракет эркек менен аялдын жыныстык катнашын анын эркине 
каршы, зомбулук көрсөтүү же жабырлануучунун алсыз абалынан пай-
далануу менен мүнөздөлөт. Жыныстык катнаш деп табигый түрдө 
жыныстык катнаш жасоону түшүнүү керек. «Зордуктоо» беренеси 
боюнча квалификацияланышы үчүн зордуктоо учурундагы жыныстык 
катнаш жабырлануучунун эркине каршы болушу керек, андыктан аял 
чындап эле жыныстык катнашка баргысы келбегендиги аныкталууга 
тийиш.

Зордуктоо квалификациясын аныктоо үчүн зомбулуктун өмүргө же 
ден-соолукка коркунучтуу экендигин аныктоо керек. Мында, өмүргө 
коркунуч туудурган физикалык зомбулукту ден соолук үчүн гана кор-
кунучтуу зомбулуктан бөлүүнүн зарылдыгы жок. Аны менен катар 
эле, биз берененин баяндоосунда көрүп тургандай, жаза белгилөөдө, 
мындай бөлүү абдан маанилүү болуп саналат.

Зордуктоонун негизги объектиси бойго жеткен аялдын жыныстык 
эркиндиги. Эгерде зордуктоо он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки 
балага же он төрт жашка чейинки балага карата жасалса, кылмыштын 
объектиси болуп алардын жыныстык кол тийбестиги саналат. Ошон-
дой эле, эгерде зомбулукка психикалык жактан оорулуу аял кабылса 
анын жыныстык кол тийгистиги жөнүндө айтууга болот. Буга чейин 
белгиленгендей, жыныстык эркиндик — бул бойго жеткен, психикалык 
жактан дени сак аялдын жыныстык муктаждыктарын ишке ашыруу 
укугу, ал эми жыныстык кол тийбестик — жашы жете элек кыздарга 
жана психикалык жактан соо эмес аялдарга таандык укук.

Кылмыштын кошумча объектиси болуп, эгерде зордуктоо учурунда 
зомбулук же аны колдоном деп коркутуу колдонулган болсо, аялдын 
психикалык жана моралдык ден соолугу саналат. Ошондой эле, жа-
бырлануучунун өмүрү дагы кылмыштын кошумча объектисине кирет. 
Кылмыштын курамынын бар экендигин таануу үчүн аял (кыз) зор-
дуктаган адам менен болгон мамилесине карабастан жабырлануучу 
боло алат. 

18 Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине илимий-практикалык түшүндүрмө Осмо-
налиев К. М., Супатаева Ж. Э., Бишкек, 2014-ж.
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Бул кылмыштын объективдүү тарабы татаал мүнөзгө ээ жана 
төмөнкүдөй элементтерден турат: жыныстык катнаш жана зомбулук, 
зомбулук көрсөтөм деп коркутуу же жабырлануучунун алсыз абалын 
пайдалануу, анткени бул жерде ыктыярдуулуктун, өз ара макулдуктун 
элементи сакталбайт, аялдын жыныстык эркиндиги бузулат. 

Кылмыш жасоонун жолдору: 

— жабырлануучуга сокку уруу, уруп-сабоо, денеге жеңил, анча оор 
эмес жана оор залал келтирүү аркылуу зомбулук көрсөтүү; 

— жабырлануучуга же башка адамдарга зомбулук көрсөтөм деп 
коркутуу (өмүргө коркунуч туудурбаган жана ден соолукка олут-
туу зыян келтирүүгө жөндөмсүз зомбулук көрсөтөм деп корку-
туу; коркунуч реалдуу жана түзмө-түз болушу керек); 

— жабырлануучунун алсыз абалын пайдалануу, жабырлануучу 
өзүнүн физикалык же психикалык абалына байланыштуу (жаш 
же карылык курагы, физикалык майыптыгы, психикасынын бу-
зулушу, башка оорулуу же эс-учун жоготкон абалы ж.б.) ага ка-
рата жасалган аракеттердин мүнөзүн жана маанисин түшүнө 
албай калганда же ага каршылык көрсөтө албаганда, зомбулук 
көрсөткөн адам жыныстык катнашта болуп жатып, жабырлануу-
чунун ушундай абалда экенин билүүсү.

Объективдүү тараптын элементтеринин биринин жок болушу кыл-
мыштын курамынын жоктугунан кабар берет.

Зордуктоонун объективдүү тарабынын милдеттүү белгилери: 
зомбулук; же аны колдоном деп коркутуу; же жабырлануучунун алсыз 
абалын пайдалануу. 

Зомбулук, коркутуу, алсыз абал — булар жабырлануучунун эркине 
басым кылып же четке кагып аны менен жыныстык катнашка баруу 
үчүн күнөөкөр тарабынан колдонулуучу негизги ыкмалар. Ыкмалар-
дын тизмеси толук көрсөтүлдү жана кеңири чечмелөөгө тийиш эмес. 
Андыктан, ага жетүү жолдору катары ишенимге кирүү, алдамчылык 
ж.б. башка ыкмалар (мисалы, никеге турууга атайылап жалган убада 
берүү) колдонулса, зордуктоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги болбойт. 
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Жыныстык катнаш болуп, бирок зомбулук же аны колдоном деп кор-
кутуу болбосо, жабырлануучунун алсыз абалынан пайдаланылбаса, 
жосун кылмыштын курамына кирбейт.

Жабырлануучунун алсыз абалынан пайдалануу өзүнүн физика-
лык же психикалык абалынан улам (акылы кем же башка психикалык 
бузулуулар, физикалык майыптыктар, башка оорулуу же эс-учун жо-
готкон абал, жаш курак ж.б) ага карата жасалган мүнөзүн жана ма-
анисин түшүнө же ага каршылык көрсөтө албай калуусу. Ошол эле 
учурда зордуктоо жасап жатып адам жабырлануучунун алсыз абалда 
экенин түшүнүүсү керек.

Алкоголдук ичимдиктерди, баңги каражаттарын же психотроптук кара-
жаттарды колдонуудан улам келип чыгышы мүмкүн болгон мас аба-
лында болгон жабырлануучуга карата зордуктоо мас абалынын улам 
жабырлануучуга аны менен жасалган аракеттердин мүнөзүн жана 
маанисин түшүнүү же кылмышкерге каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлү-
гүнөн ажыраган даражасы болгондо гана эс-учун жоготкон абалдан 
пайдаланылган деп эсептөөгө болот. Ушул эле учурда жабырлануучуну 
күнөөлүү адам ушундай абалга алып келгенби же анын жасаган араке-
тине карабастан, алсыз абалда болгонбу эч кандай мааниге ээ эмес.

Жабырлануучунун макулдугу менен кийинки жыныстык аракеттер ме-
нен коштолгон зордуктоо эгерде жабырлануучу 16 жашка чыга элек 
болсо КРнын 154-бер. жана 157-бер. менен жоопкерчиликке алып ке-
лиши мүмкүн. 

Узак эмес мөөнөттүн ичинде бир эле жабырлануучуга карата бир 
нече зордуктоо жасалган жана аларды жасоонун жагдайлары кыл-
мышкердин окшош аракеттерди жасоого болгон бирдиктүү ниетин та-
стыктаган учурларда, жасалган кылмыш КРнын КЖКнин тийиш 154-
бер. квалификациялануучу бир бүтүн улантылган кылмыш катары 
каралууга тийиш. 

Эгерде кылмышкер бир эле жабырлануучуга карата кандайдыр бир 
ырааттуу түрдө зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү зомбулук ара-
кеттерин жасаса, зордуктоо менен сексуалдык мүнөздөгү зордук-зом-
булук аракеттеринин ортосунда убакыт аралыгы болгон болбогондугу-
на карабастан жосун КРнын КЖКнин 154-бер. жана 155-бер. каралган 
кылмыштардын жыйындысы боюнча квалификацияланууга жатат.
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Зордуктоого аракет кылуу. Эгерде адам зордуктоону аягына чыга-
руудан баш тартса, анда бул кылмышка жасоого аракет кылууну бил-
дирет. Зордуктоого аракет кылуу түздөн-түз кылмыштуу жосун жасоо-
го багытталган аракеттерден, б.а. кылмышкер зомбулук көрсөткөндө 
же аны колдоном деп коркутканда, зомбулук мүнөздөгү жыныстык 
аракеттерди жасоону каалап, бирок ошол эле учурда өзүнө көз каран-
ды болбогон жагдайлардан улам өзүнүн кылмыштуу ниетин аягына 
чыгарбагандыгы саналат.

Ыктыярдуу баш тартуу. Эгерде адам кылмышты аягына чейин чы-
гарууну мүмкүнчүлүгү туюп сезе алса, бирок өз ыктыяры менен жана 
зордуктоодон баш тарткан учур (бирок анын эркине тышкары келип 
чыккан себептерден улам эмес). Мында баш тартуунун себептери-
не (жүйөөлөрүнө) карабастан, анын кылганы зордуктоодон ыктыяр-
дуу баш тартуу катары квалификацияланат (КРнын КЖКнин 38-бер.), 
анын натыйжасында КРнын КЖКнин 154-бер. боюнча кылмыш жооп-
керчилиги келип чыкпайт. Мында кылмышкер башка кылмыштын бел-
гилерин (ден соолукка зыян келтирүү, уруп-сабап кыйноо ж.б.) камты-
ган шартта гана жүзүндөгү жосун үчүн гана жоопкерчилик тарта алат. 
Ошол эле учурда бул жосун эгерде ал күнөөлүү адамдан көз каранды 
болбогон жагдайлар боюнча, мисалы, аялдын активдүү каршылык 
көрсөтүүсү же зордукчунун убактылуу жыныстык алсыздыгынан улам 
болсо, албетте аракет катары каралып, кылмыш жоопкерчилиги ке-
лип чыгат. Мындай жагдайда, жасалган аракет КРнын КЖКнин 37-бер. 
аркылуу 154-бер. менен квалификацияланат. Зордуктоодон ыктыяр-
дуу баш тартуу кылмышка даярдануу стадиясында жана ага аракет 
кылуу стадиясында да болушу мүмкүн. 

Субъективдүү тарабынан алып караганда, зордуктоо түз ниет 
түрүндө гана мүнөздөлөт. Зордуктоо сөзсүз түрдө зомбулукту же кор-
кутууну өзүнө камтыйт. Кылмышкер аялдын каалоосуна жана каалоо- 
суна каршы жыныстык катнаш жасап жатканын түшүнүп, ушундай 
аракет кылууну каалайт. Зордуктаган адам мындай зомбулук жана 
коркутууларды колдонуу менен аялды каршылык көрсөтүү мүмкүн-
чүлүгүнөн ажыратып, аны күрөштөн баш тартууга мажбурлай турга-
нын түшүнүшү керек. Кээ бир шарттарда күнөлүү адам аялдын алсыз 
абалда экенин түшүнүшү зарыл.
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Ушуга байланыштуу зордуктоо боюнча кылмыш иштерин тергөөдө 
күнөлүү адамдын аракетинде зордуктоо ниети болгон-болбогону так-
талууга тийиш. Ошондой эле ал колдонгон зомбулук негизги максат 
болгон зордуктоого жетүүнүн ыкмасы болгонбу жокбу так аныкталууга 
жатат. Эгерде зомбулук колдонуу, коркутуу башка мотивдерди жана 
максаттарды көздөсө (бейбаштык максаттары, жабырлануучуну шыл-
дыңдоо, басынтуу максаты ж.б.) анда сыртынан зордуктоого окшош 
аракеттер (мисалы, күнөөлү адам аны менен жыныстык катнашта 
болууну талап кылуусу, аны кулатууга аракет жасоосу, денесинин ар 
кайсы жеринен кармалоосу) КРнын КЖКнин 154-бер. квалификация-
ланышы мүмкүн эмес.

Тергөө жана соттук практиканы изилдөө көрсөткөндөй, жабырлануучу 
зордуктоо жасаган адамга дайыма активдүү каршылык көрсөтө ал-
байт, бул ага өз ыктыяры менен жыныстык катнаш жөнүндө сөз кылуу-
га негиз болот, ал эми зомбулукту жыныстык кумарлануунун өзүнчө 
бир көрүнүшүнө киргизишет. Албетте, мындай билдирүү физикалык 
зомбулуктун минималдуу формаларында (жыгылуу, колун кайрып 
алуу, кийимин айрып алуу ж.б.) гана болушу мүмкүн. Ал эми уруп сок-
куга алган учурларда мындай суроо жаралбайт.

Андыктан, аялдын эркине каршы зомбулук менен жыныстык катнаш 
жасоого түздөн-түз ниетин аныктоо үчүн, анын жыныстык жакындыкка 
макул эместигин кантип ынанымдуу билдиргенин, демек, эркек муну 
түшүнгөнбү же жокпу, аял мындай жакындыкты каалаган эместигин 
аныктоо чоң мааниге ээ. 

Кылмыштын субъектиси 14 жашка толгон эркек адам гана боло 
алат. Бирок, кошо аткаруучу катары аял боло алат, анкени курамдын 
объективдүү тарабына зомбулук көрсөтүү, зомбулук көрсөтөм деп 
коркутуу, жабырлануучунун алсыз абалын пайдалануу да кирет.

Ушундай эле жосун, мисалы, жабырлануучунун каршылык көрсөтүүгө 
болгон эркин басуу жолу менен аял тарабынан жасалышы мүмкүн. 
Практикада аялдар зордуктоого уюштуруучу, шыкакчы, шериктеш же 
жабырлануучуга физикалык же психикалык зомбулук көрсөтүү жолу 
менен зордуктаган адамга жардам көрсөтүүдө катышкан болсо, зор-
дуктоонун субъектилери деп таанылат. Аялдарды мындай аракеттер-
ге мисалы, өч алуу сыктуу мотивдер түртүүсү мүмкүн.



50

Аялдарга жана кыздарга карата зомбулук көрсөтүүгө байланышкан кылмыштар боюнча сотко чейинки 
өндүрүштүн жана сотто мамлекеттик айыптоону колдоо баскычтарында прокурордук көзөмөл

Зордуктоо бул кылмыштын курамынын объективдүү тарабында ка-
ралган жыныстык катнашка анын аяктаганына жана андан келип чы-
ккан кесепеттерге карабастан башталган учурдан тартып аяктады 
деп эсептелүүгө тийиш Ошол эле учурда кылмыш жасоонун мотиви 
(жыныстык муктаждыктарды канааттандыруу, өч алуу, улуттук же ди-
ний жек көрүү, жабырлануучуну басынтууга умтулуу ж.б.) жосундун 
квалификациясы үчүн мааниге ээ эмес.

Зордуктоо кылмыш катары төрт бөлүктөн турат, алардын ар 
бири өзүнүн квалификациялык белгилерине ээ.

КР КЖКнин 154-бер. экинчи бөлүгүндө алдын ала бүтүм боюнча 
адамдардын тобу тарабынан жасалган ошол эле жосун үчүн жоопкер-
чиликти күчөтүү каралган (1-п); алдын ала бүтүм боюнча адамдар-
дын тобу тарабынан жасалган (п.2); өмүргө же ден соолукка корку-
нуч келтирген зомбулукту колдонуу коркунучу менен коштолгон (п.3); 
жабырлануучуга же анын жакындарына карата өзгөчө мыкаачылык 
менен жасалган (п.4). Кылмыштардын бул курамдары өзгөчө оор 
кылмыштардын категориясына кирет, алар үчүн сегиз жылдан он бир 
жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза ка-
ралган. 

1. Алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу тарабынан жасал-
ган зордуктоо. 

Алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу тарабынан жасалган зор-
дуктоодо бир же бир нече жабырлануучу бир нече адам тарабынан 
сексуалдык зомбулукка дуушар болгон учурларды гана эмес, ошон-
дой эле күнөөлүүлөр макулдашып аракеттенип, бир нече адамга 
зомбулук көрсөтүү же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу, андан кийин 
алардын ар бири же жок дегенде бирөө менен жыныстык катнашка 
баруусу.

Адамдардын тобу тарабынан жасалган зордуктоо түздөн-түз маж-
бурлап жыныстык катнашка барган адамдардын аракеттеринен гана 
эмес, жабырлануучуга же башка адамдарга карата физикалык же пси-
хикалык зомбулук көрсөтүү аркылуу аларга жардам берген адамдар-
дын аракеттеринен да эсептелет.

Ошол эле учурда, зомбулуктуу жыныстык катнашты жеке жасабаган, 
бирок зомбулук көрсөтүү же башка адамдарга кылмыш жасоого жар-
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дам берген коркутуу аркылуу жасаган аракеттер зордуктоого кошо ка-
тышкандык катары квалификацияланууга тийиш.

Жабырлануучу менен түздөн-түз жыныстык катнашка барбаган жана 
бул аракеттерди жасоодо ага карата физикалык же психикалык зом-
булук көрсөтпөгөн, бирок күнөөлү адамга кеңеш, көрсөтмө берүү, маа-
лымат берүү же тоскоолдуктарды жоюу ж.б.у.с көмөктөшкөн адамдын 
аракеттери зордуктоого көмөкчү катары башкача айтканда, КРнын 
КЖКнин 41-бер. 4-бөл. жана 154-беренеси менен квалификацияла-
нууга тийиш. 

2. Өмүргө же ден соолукка коркунуч келтирген зомбулукту колдо-
нуу коркунучу менен коштолгон зордуктоо. 

Эгерде мындай коркунуч жабырлануучунун каршылыгын жеңүү кара-
жаты болуп саналса жана жабырлануучу бул коркунучтан кооптонгон-
го негиздер болсо бул жосун жасалган деп эсептелет. Зомбулук көр-
сөтөм деп коркутуу деп жабырлануучуга гана эмес, башка адамдарга 
(анын ичинде туугандарына) карата физикалык зомбулук көрсөтүүгө 
реалдуу ниетин көрсөтүүчү аракеттерди жасоо түшүнүлөт. Ден соо-
лукка жеңил жана анча оор эмес залал келтирүү бул кылмыштын бир 
бөлүгү болуп саналат.

Зомбулук коркунучу оозеки түрдө же иш-аракеттер менен, мисалы, 
курал-жарактарды же зыян келтире турган башка нерселерди көр-
сөтүү менен чагылдырылат. Белгилей кетсек, зордуктоо курамындагы 
коркунуч жабырлануучу тарабынан реалдуу катары кабыл алынышы 
керек. Коркутуу адамдын дароо физикалык зомбулук көрсөтүү ние-
тин же дароо зордуктоого мажбурлоосун билдирүүгө тийиш. Ушундай 
коркутуу гана жабырлануучуну кол салуудан кача албаган абалга кел-
тирет.

Физикалык зомбулук жабырлануучуну (же башка адамдарды) оо-
рууну пайда кылуу, эркиндигин чектөө, муунтуу, уруп-сабоо, байлоо, 
ден соолугуна башка зыян келтирүү ж.б. көрүнөт. Жабырлануучунун 
ички органдарына тийгизген таасири, мисалы, баңги каражаттарын, 
психотроптук заттарды ж.б. сайуу физикалык зомбулук катары таа-
нылышы мүмкүн.

Психикалык зомбулук деп башка адамдын психикасына анын эркин 
басуу жана кылмышкердин эркине баш ийдирүү максатында укукка 
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каршы таасир көрсөтүүнү түшүнүү керек. Зордуктоо учурундагы пси-
хикалык зомбулук, биринчи кезекте, коркутуу менен көрсөтүлөт. Зом-
булук көрсөтөм деп коркутуу жабырлануучуга, анын жакындарына да 
даректелиши мүмкүн. Аларга эки категориядагы адамдар кирет: а) 
жакын туугандар (ата-энелер, балдар, жубайлар ж.б.), аларга карата 
жабырлануучулар менен жакын мамиледе болгон фактылар далил-
денүүгө жатпайт; б) туугандык байланышы бар жана байланышы жок 
башка адамдар. Алар достор, колукту, күйөө ж.б. болушу мүмкүн. Бул 
адамдарга карата жабырлануучу менен жакын мамиледе болгондугу 
далилденүүгө тийиш19. 

3. Жабырлануучуга же анын жакындарына карата өзгөчө мыка-
ачылык менен жасалган, «өзгөчө мыкаачылык» түшүнүгүн эске 
алуу менен квалификациялоо зарыл. 

Өзгөчө мыкаачылык деп жыныстык катнаш учурунда өзгөчө физика-
лык же психикалык азап тартуу (садизм), ошондой эле өзгөчө физи-
калык азапты (мисалы, кыйноо) пайда кылган каршылык көрсөтүүнү 
басым жасоонун ар кандай ыкмаларын түшүнүү керек.

Өзгөчө мыкаачылык белгиси жабырлануучунун туугандарынын жана 
жакындарынын катышуусунда мажбурлап жыныстык катнашка баруу 
менен коштолушу мүмкүн. Ошол эле учурда күнөөлү адамдын ниети 
өзгөчө мыкаачылык менен кылмыштарды жасоону камтыгандыгын 
аныктоо зарыл.

КРКнин КЖКнин 154-бер. 3-бөл. кош бойлуулукка алып келген зор-
дуктоонун камтыйт (1-пункт); он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки 
балага карата жасалган (п.2); уюшкан топ тарабынан жасалган (п.3); 
кылмыштуу коомдоштуктун курамында жасалган п.4);этиятсыздыктан 
оор залал келтирген зордуктоо. Зордуктоонун бул квалификациялык 
белгилери оордотуучу жагдайларды эске алат жана ошого жараша он 
бир жылдан он беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу 
түрүндөгү жоопкерчиликти карайт.

Кош бойлуулукка алып келген зордуктоо, бул кылмыштын өз ал-
дынча оордотуучу квалификациялык белгиси болуп саналат. Ал зор-
дуктоодон алган терең психологиялык жаракат менен мүнөздөлгөн 

19 Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине илимий-практикалык түшүндүрмө. Осмо-
налиев К. М., Супатаева Ж.Э., Бишкек, 2014-ж.
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аялдын ден соолугуна олуттуу зыян келтирген, коомдук коркунучтуу-
лугун билдирет. Мындай кош бойлуулук дайыма жабырлануучу та-
рабынан терс кабыл алынат жана анын кандайдыр бир жол менен 
андан арылуу үчүн курч каалоо пайда болот. Мындан тышкары, зор-
дуктоодон болгон кош бойлуулукту баалоо анын жүрүшүнө жана жа-
бырлануучунун физиологиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша болот. Атап 
айтканда, жатындан сырткары кош бойлуулуктун оор кесепеттерге 
киргизилиши ага хирургиялык кийлигишүүнү талап кылгандыгы ме-
нен, ал эми төрөткө жана кош бойлуулукту жасалма токтотууга бол-
бостугу анын ден соолук үчүн коркунуч туудургандыгы жана ал тургай 
жабырлануучунун өмүрүнө кооптуулугу менен түшундүрүлөт. Жаш ку-
рактагы кош бойлуулук өнүгүп келе жаткан организм үчүн коркунучтуу 
жана андан аркы репродуктивдүү иштин татаалдашы ж.б. менен кош- 
толот.

Он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки балага карата жасалган 
зордуктоо, б. а. күнөөлү адам баланы зордуктап жатканын билген 
же билиши мүмкүн болгон 18 жашка чыга элек аял адам. Балага кар-
шы кылмыш жасагандыгы үчүн кылмыш-жаза жоопкерчилиги жөнүн-
дө мыйзамды колдонууда кылмыштарды тиешелүү негиздер боюнча 
квалификациялоо күнөөлүү адам жабырлануучунун бала экенин бил-
ген же болжолдогон учурларда гана мүмкүн экендигине негиздөө за-
рыл. Бала деп он сегиз жашка чыга элек адам саналат.

Уюшкан топ тарабынан жасалган жана кылмыштуу коомдо-
штуктун курамында жасалган зордуктоо — бул кылмышты мурда 
кылмыш жасоо жана өзгөчө зордуктоо үчүн уюшулган эки же андан 
көп адамдардын туруктуу тобунун жасоосун түшүндүрөт. Бул жер-
де жөнөкөй кошо аткаруучулук эмес, зордуктоо боюнча ролдорду 
бөлүштүрүү бар экендигин мааниге ээ. 

Этиятсыздыктан оор залал келтирген зордуктоо зордуктоо учу-
рунда каршылык көрсөтүүдө жабырлануучуга оор залал келтирүү 
же жабырлануучунун оорусунун күчөп кетишинен улам өлүмгө алып 
келүүсүн түшүндүрөт. 

КРнын 130-бер. ылайык «Ден соолукка оор залал келтирүү» деп зыян 
келтирүү убагында өмүргө коркунучтуу болгон денеге залал келтирүү 
түрүндөгү ден соолукка оор залал келтирүү же көрүү, сүйлөө, угуу 
же кайсы бир органын жоготууга, же болбосо органдын аткаруучу 
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функцияларын жоготууга алып келген ден соолукка залал келтирүү, 
эмгекке жөндөмдүүлүгүн кеминде үчтөн бирин туруктуу жоготууга, же 
болбосо билип туруп кесиптик эмгекке жөндөмдүүлүгүн толук жоготуу 
менен байланышкан психикалык ооруга же ден соолугунун башка бу-
зулуусуна алып келүү же болбосо адамдын бетине кетпес так салуу 
эсептелет.

Жабырлануучунун өлүмү кылмышкердин аракети менен себептик 
байланышта болушу керек, ал жабырлануучунун каршылык көр-
сөтүүсүндө болушу мүмкүн.

Күнөөлүү адамдын этиятсыздык менен жасаган аракетинен, миса-
лы, зордуктоо учурунда төшүн жана курсагын кысуу ж.б. оор залал 
же жабырлануучуну өлүмгө алып келүүсү мүмкүн. Мындай учурда, 
күнөөлүү адамдын аракети ушул берене боюнча квалификацияланат, 
ал эми КРнын КЖКнин 122-беренеси боюнча адам өлтүрүү катары 
кошумча квалификация талап кылынбайт.

Эгерде адам өлтүрүү зордуктоо процессинде болсо же бул кыл-
мыштар аяктагандан кийин каршылык көрсөткөндүгү үчүн өч алуу 
үчүн же ал жасаган жосунду жашыруу максатында жасалса, анда бул 
учурда кылмышкердин аракеттери 8-пунктуна ылайык квалификаци-
яланат. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин КРнын 
КЖКнин 122-бер. 2-бөл. 8-п. квалификацияланат.

КРнын КЖКнин 154-бер. 4-бөлүмү ошол эле берененин 1, 2, 3-бөлүк-
төрүндө каралган жосундар он төрт жашка толо элек балага карата 
жасалганда эң катаал жаза — он беш жылга чейинки мөөнөткө же 
өмүр бою эркинен ажыратууну карайт.

Он төрт жашка толо элек балага карата жасалган зордуктоо адам-
дын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы 
жасалган бардык кылмыштардын эң коркунучтуусу. 14 жашка толо 
элек балдар зордуктоочу адамдын алдында коргоосуз болуп эсепте-
лет анткени, жаш курагына байланыштуу ага каршы тура албайт. Ба-
лага жасалган сексуалдык зомбулук ага өчпөс психикалык азап алып 
келет. Мындан тышкары, он төрт жашка чейинки балдарды зордуктоо 
фактыларынын олуттуу бөлүгүн адатта алардын жакындары — ата-
лары, өгөй аталары, агалары узак мөөнөткө (бир нече ай, ал тургай 
жыл) жасашат. Аны менен катар эле, бул учурда кыз дайыма коркуу 
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сезими менен жашайт, күн сайын кылмышкер менен байланышта бо-
луп, жаңы кылмыштуу чабуулдарды күтөт, бул анын өзгөчө моралдык 
азап тартууга алып келет.

Бул курактагы баланын аны менен жыныстык катнашка барууга ма-
кулдугу эч кандай юридикалык мааниге ээ эмес, анткени бул курак-
тагы кыз мындай аракеттердин мүнөзүн жана маанисин түшүнбөйт.

Андыктан, он төрт жашка толо элек бала менен жыныстык катнаш 
жасоо дайыма КРнын КЖКнин 154-бер. 4-бөл. менен квалификация-
ланууга жатат.

Сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер (КРнын 155-бер.)

Бул берененин санкциясы жабырлануучунун же башка адамдын өмүрүнө 
же ден соолукка коркунучтуу болбогон зомбулукту жасоо менен же 
аны колдоном деп коркутуу менен, же болбосо жабырлануучунун ал-
сыз абалын пайдалануу менен жасалган бачабаздык, лесбияндык же 
ыплас формадагы сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттер үчүн беш 
жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жа-
залоону карайт.

Бул аракеттерди жасоого түздөн-түз жазык-укуктук тыюу салуу адам-
дын — аялдардын да, эркектердин да жыныстык кол тийбестигин 
жана жыныстык эркиндигин ар тараптуу коргоого мүмкүндүк берди.

Сексуалдык мүнөздөгү аракеттердин коомдук коркунучтуулугу мый-
зам тарабынан алардын бузукулугу менен эмес, сексуалдык ку-
марларды кандыруу үчүн зомбулук жолу менен байланышкандыгы 
эсептелет. Зордуктоо менен сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракетте-
ринин ортосундагы айырма кылмыштын объективдүү тарабын түзгөн 
аракеттердин мүнөзүнө жараша жүргүзүлүүгө тийиш. Зордуктоонун 
объективдүү тарабынын милдеттүү элементи болуп, жогоруда бел-
гиленгендей, физиологиялык нормалдуу гетеросексуалдык жыныс- 
тык катнашты жасоо саналат.

КРнын КЖКнин 155-бер. 2-бөлүгүндө алдын ала бүтүм боюнча 
адамдардын тобу тарабынан жасалган (1-п); алдын ала бүтүм боюнча 
адамдардын тобу тарабынан жасалган (п.2); өмүргө же ден соолукка 
коркунуч келтирген зомбулукту колдонуу коркунучу менен коштолгон 
(п.3); жабырлануучуга же башка адамдарга карата өзгөчө мыкаачы-
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лык менен жасалган (п.4). кылмыштаралар үчүн сегиз жылдан он бир 
жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза ка-
ралган.

КРнын КЖКнин 155-бер. 2-бөлүгү ушул берененин 1 же 2-бөлүктөрүн-
дө каралган жосундар: этиятсыздыктан оор залал келтирүү менен (1); 
он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки балага карата (2); уюшкан топ 
тарабынан(3); кылмыштуу коомдоштуктун курамында (4) жасалса он 
бир жылдан он беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу-
га жазаланат.

Ушул берененин 1, 2 же 3-бөлүктөрүндө каралган жосундар он төрт 
жашка толо элек балага карата жасалса, он беш жылга эркиндигинен 
ажыратууга же болбосо өмүр бою эркиндигинен ажыратууга жазасы 
белгиленген.

Сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттеринин тикелей объектиси 
болуп сексуалдык эркиндик (өзү тандаган белгилүү өнөктөш менен 
жыныстык катнашка баруу укугу), адамдын жыныстык кол тийбестиги, 
ошондой эле жабырлануучулардын өмүрү жана ден соолугу саналат. 

Кылмыштын жабырлануучулары катары аял да, эркек да болушу 
мүмкүн.

Жабырлануучуга же башка адамдарга зомбулук көрсөтүү же аны кол-
доном деп коркутуу, же жабырлануучунун алсыз абалынан пайдала-
нуу менен бачабаздык, лесбияндык сексуалдык мүнөздөгү башка ара-
кеттерди жасоо кылмыштын объективдүү тарабы болуп саналат.

Бачабаздык-эркектердин ортосундагы сексуалдык катнаш; лесби-
яндык — аялдардын ортосундагы сексуалдык катнаш; сексуалдык 
мүнөздөгү башка аракеттер — сексуалдык муктаждыкты башка жол-
дор менен канааттандыруу, анын ичинде зомбулук же аны колдоном 
деп коркутуу жолу менен аялды эркекти жыныстык актыны жасоого 
мажбурлоо, ошондой эле зордуктоодон башка сексуалдык керек-
төөлөрдү канааттандыруунун башка терс жолдору эсептелет. 

Сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери менен байланышкан 
кылмыштын курамы адамдардын, анын ичинде сексуалдык азчылык- 
тардын өкүлдөрүнүн сексуалдык керектөөлөрүн канааттандыруунун 
жолдоруна эмес, табигый эмес, бузуку ыкма менен жасалган сексуал-
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дык керектөөлөрдү канааттандыруунун зомбулук ыкмаларына басым 
жасайт.

Зордуктоо сыяктуу эле бул кылмыш менен адамды кылмыш жоопкер-
чилигине тартуу үчүн өмүргө жана ден соолукка коркунучтуу болбогон 
зомбулук же жабырлануучуга же башка адамдарга зомбулук көрсөтөм 
деп коркутуу, же аларды колдонуу менен коштолууну, же болбосо жа-
бырлануучунун алсыз абалын пайдалануу талап кылынат. 

Бул кылмыштын жасалышы, бүтүшүнө жана кесепеттерине кара-
бастан, ушул курамдагы кылмыштардын объективдүү тарабында 
каралган бачабаздык, лесбияндык сексуалдык мүнөздөгү башка ара-
кеттерди жасоо жосундар башталган учурдан тартып аяктады деп та-
былууга тийиш. 

Бул кылмыштын субъективдүү тарабы тике ниет, ошондой эле сек-
суалдык жүйөө жана максат менен мүнөздөлөт.

Кылмыштын субъектиси болуп 14 жашка толгон акыл-эси соо адам 
саналат. Анын жынысы сексуалдык зомбулуктун конкреттүү түрүнө 
жараша болот. Бачабаздыкта эркек гана ушундай иш кылат, лесбиян-
дыкта — аял гана, сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттер менен — 
эркек да, аял да болот.

Бачабаздык, лесбияндыкка катышкан башка (карама-каршы) жыны-
стагы адамдар уюштуруучу, тукуруучу, көмөкчү же кошо катышуучү 
катары жоопкерчилик тартышат. Мында алардын топтун курамында 
аракеттенип, жабырлануучуга физикалык же психикалык зомбулук 
көрсөткөндүгү аныкталууга тийиш.

Сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо (КРнын 
КЖКнин 156-бер.)

Кыргыз Республикасынын КЖКнин 156-беренесинин объектиси ин-
сандын жыныстык кол тийбестиги жана эркиндиги эсептелет.

Бул берененин 1-бөл. санкциясы ушул Кодекстин 154 жана 155-бере-
нелеринде каралган кылмыштардын белгилери болбогондо, шантаж 
кылуу жолу менен же болбосо жабырлануучунун материалдык же 
башкадан көз каранды болгонун пайдалануу менен жыныстык кат-
нашка, бачабаздыкка, лесбияндыкка же сексуалдук мүнөздөгү башка 
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аракеттерди кылууга адамды мажбурлоо үчүн бир жылдан үч жылга 
чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же болбосо бел-
гилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратууга, же бир жылдан 
үч жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, же 1000ден 2000 
эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга, же беш жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жазасын карайт.

Классификациялоочу белгилер 2 жана 3-бөлүктөрдө камтылган. Так-
тап айтканда, ушул берененин 2-бөлүгүндө ылайык ошол эле жосун-
дар он төрт жаштан он сегиз жашка чейинки балага карата; ата-эне же 
жаш баланы тарбиялоо боюнча мыйзам менен милдеттери жүктөлгөн 
башка адам, ошого тете педагог же билим берүү, тарбиялоо, дарылоо 
же болбосо балдарга көзөмөлдү жүзөгө ашыруу милдеттери мыйзам 
менен жүктөлгөн башка мекеменин кызматкери тарабынан жасалса, 
бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун 
ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен 
беш жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу 
жазасы каралган.

Ошол эле жосун он төрт жашка толо элек балага карата жасалса, бир 
жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө белгилүү бир кызмат ордун ээлөө 
же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу менен сегиз 
жылдан он бир жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга 
жазасы каралган.

Кылмыштын объективдүү тарабы мажбурлоодо, башкача айтканда, 
жабырлануучуга жыныстык катнашка барууга макулдук алуу үчүн пси-
хикалык таасир көрсөтүүдө, бачабаздык, лесбияндык же сексуалдык 
мүнөздөгү башка аракеттерди жасоодон көрүнөт. 

Жабырлануучуга талаптар көрсөтүлгөн учурда кылмыш аяктады деп 
эсептелет. Кылмыштын субъективдүү тарабы — тике ниет түрүндөгү 
күнөө. Кылмыштын субъектиси болуп 16 жашка толгон акыл-эси соо 
адам саналат. КРнын КЖКнин 156-бер. 2-бөл. 2-п. боюнча — атайын 
субъект саналат. Алар мыйзам тарабынан тарбиялоо жана көзөмөл-
дөө милдеттери жүктөлгөн адамдар эсептелет.

Бул кылмыштын өзгөчө квалификациялуу белгиси болуп он төрт жаш-
ка толо элек балага карата жасалган ошол эле жосундар саналат. 
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2.2. Инсандын руханий-адеп-ахлактык 
саламаттыгына каршы кылмыштар

Он алты жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү 
аракеттер (КРнын КЖКнин 157-бер.)

Бул беренеде ушул Кодекстин 154 жана 155-беренелеринде каралган 
кылмыштардын белгилери болбогондо, он сегиз жаш куракка жеткен 
адам тарабынан он алты жашка толо элек бала менен жасалган жы-
ныстык катнашуу, бачабаздык, лесбияндык же сексуалдык мүнөздөгү 
башка аракеттер үчүн жети жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эр-
киндигинен ажыратууга жазаланат.

Бул кылмыштын объектиси болуп баланын жыныстык кол тийбести-
ги, адеп-ахлактык жана физикалык өнүгүүсү саналат. Жабырлануучу 
катары 16 жашка чыга элек адамдар болушу мүмкүн.

Он төрт жашка толо элек баланы зордуктоо анын алсыз абалынан пай-
даланып жасаган кылмыш болуп эсептелет. Жабырлануучу жаш кура-
гына байланыштуу ага карата жасалган аракеттердин мүнөзүн жана 
кесепеттерин түшүнө албайт. Андыктан, жабырлануучу өзүнүн жаш 
курагына жана өнүгүүсүнө жараша аны менен жасалган аракеттер-
дин мүнөзүн жана маанисин түшүнө алгандыгын аныктоо маанилүү. 
Андай болбосо, эгерде ал өзүнүн жаш курагына (ошондой эле акыл- 
эсинин кемтиги ж.б.) байланыштуу мындай жөндөмүнөн ажыратылган 
болсо, күнөөлүү адамдын жасаган аракети жабырлануучунун алсыз 
абалынан пайдалануу менен жасалган (КРнын КЖКнин 154-бер. тие-
шелүү бөлүктөрүнө ылайык) зордуктоо же (КРнын 155-бер. тиешелүү 
бөлүктөрүнө ылайык) сексуалдык мүнөздөгү башка зомбулук аракет-
тери катары каралууга тийиш.

Эгерде, 16 жашка чыга элек адам менен адегенде зомбулук мүнөздөгү 
жыныстык байланыш, андан кийин сексуалдык мүнөздөгү аракеттер 
анын макулдугу менен жасалса, КРнын КЖКнин 154, 155 жана 157-бе-
ренеси бир эле убакта колдонулушу мүмкүн. Бул жерде чындап эле 
кылмыштардын жыйындысы бар.

Объективдүү тарап 18 жашка чыккан адамдын 16 жашка чыга элек 
бала менен билип туруп ыктыярдуу жыныстык катнаш, бачабаздык же 
лесбияндык жасагандыгы эсептелет. 
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Бул кылмыштын аяктоосу физиологиялык мааниде аяктаганына ка-
рабастан, жыныстык актын башталышы саналат.

Кылмыштын субъектиси болуп 18 жашка толгон (жашы жеткен) 
адам болушу мүмкүн. Бул кылмыш үчүн кылмыш-жаза жоопкерчили-
гине тартуу курагын жогорулатуу 18 жашка чыга элек адамдардын 16 
жашка чейинки адамдар менен ыктыярдуу жыныстык катнаштын коом- 
дук коркунучун аңдай албашына байланыштуу.

Жашы жете электерди тарбиялоо милдети мыйзам тарабынан жүк-
төлгөн ата-энесинин же башка адамдын, жашы жете электерге 
көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү болгон тарбиялоо, тарбиялоо, дары-
лоо же башка мекеменин мугалиминин же башка кызматкеринин кыл-
мыш жасоосу квалификациялык белги болуп саналбайт, бирок, неги-
зинен алганда оордотуучу жагдай катары таанылат.

Субъективдүү тарабы тике ниетте жана жабырлануучунун жаш ку-
рагын билүү менен көрсөтүлөт: кылмыш жасаган адамга ыктыярдуу 
байланышка барган күнү жабырлануучу 16 жашка чыга электиги бел-
гилүү болуусу (ал билет) жана мындай аракеттерди жасоону каалап 
жатканын билүүсү керек.

Жабырлануучулардын жашына (мисалы, жабырлануучунун жашы 16 
жашка жакындап калгандыгына (башкача айтканда, макулдук курагы-
на) байланыштуу) же акселерациядан улам жашынан улуу көрүнгөн-
дүгүнө байланыштуу айыпкер тарабынан чындыгында адашуу мүм-
күнчүлүгүн бар экендигин эске алуу керек. Адам жабырлануучунун 
жашын ишенимдүү маалыматтын негизинде (мисалы, эгер ал анын 
тууганы, таанышы, кошунасы болсо) жана, мисалы, сырткы көрүнүшү 
боюнча дагы аныктай алат. Жабырлануучунун жашы боюнча күнөөлүү 
адам чынында адашкан учурда КРнын КЖКнин 157-бер. жоопкерчи-
лик болбойт.

Кылмыш жасоонун мотивдери квалификация үчүн мааниге ээ эмес. 
Ушул жыныстык кылмыштарда сексуалдык мотивация басымдуулук 
кылат, анын ичинде татаалдашкан сексуалдык каалоонун бузулушу 
(мисалы, педофилия) коштолот. Бирок, бойго жете элек адамдарга 
жакындоо өзүнүн сексуалдык жөндөмдүүлүгүнө жетишсиз ишеним-
дин натыйжасы болушу мүмкүн. Мындай учурларда кылмыш жасоо-
нун мотиви өзүн-өзү көрсөтүүгө умтулуу болушу мүмкүн.
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Ыплас аракеттер (КРнын КЖКнин 158-бер.)

Ушул Кодекстин 154, 155 жана 157-беренелеринде каралган кыл-
мыштардын белгилери болбогондо, он алты жашка толо элек балага 
карата сексуалдык катнашсыз ыплас аракеттер жасалса, беш жыл-
дан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат.

Бул беренени колдонуу мүмкүнчүлүгүн аныктаган негизги белги бул 
жаш курак болуп саналат, башкача айтканда жабырлануучу 16 жашка 
толо элек адам болушу мүмкүн.

Ыплас аракеттерге 16 жашка толо элек адамдарга карата жасалган 
күнөөлүү адамдын сексуалдык каалоосун канааттандырууга же жа-
бырлануучунун сексуалдык дүүлүктүрүүсүнө же анын жыныстык кат-
наштарга кызыгуусун ойготууга багытталган сексуалдык мүнөздөгү ар 
кандай жосундар кирет.

Практика көрсөткөндөй ыплас аракеттер өзүнө жабырлануучунун 
көзүнчө жыныстык органдарын көрсөтүү, анын жыныстык органдары-
на кармалоо, он төрт жашка чыга элек баланын көзүнчө мастурбация- 
лоо жана жыныстык катнашка баруу бузулган аракеттерди камтыйт. 
Эгерде ыплас аракеттерде он алты жашка чыга элек адамды зордук-
тоо, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук, жыныстык катнашка же сексу-
алдык мүнөздөгү башка жосундарга дароо эле бузуку аракеттер жа-
салса, анда бул жосун тиешелүүлүгүнө жараша КРнын КЖКнин 154 
же 155-бер. боюнча квалификацияланат. Зордуктоого аракет жасоону 
ыплас аракеттерден ажыратуу практикада белгилүү бир кыйынчылык- 
тарды жаратат.

Күнөөлүү адам жабырлануучу 16 жашка чыга электигин билген болсо, 
башкача айтканда жаш курагы боюнча кабардар болгон учурда ыплас 
аракеттер үчүн кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылат.

Бул кылмыштын объектиси болуп сексуалдык мүнөздөгү зомбулук 
аракеттерге байланышкан аракеттердин башка түрлөрү сыяктуу эле 
жашы жете электердин жана 16 жашка чейинки жашы жете электер-
дин жыныстык кол тийбестиги, адеп-ахлактык жана физикалык өнү-
гүүсү болуп саналат. Жабырлануучулар эркек же аял болушу мүмкүн.

Кылмыштын объективдүү тарабы зомбулуксуз жана жыныстык кат-
нашсыз жасалган ыплас аракеттер менен мүнөздөлөт. Ыплас ара-
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кеттер сексуалдык багыттагы ар түрдүү мүнөздө болушу мүмкүн, 
б.а., физикалык жана интеллектуалдык мүнөзгө ээ, бирок алар жашы 
жете электерге карата жасалган жыныстык катнаш болуп эсептел-
бейт. Андай болбогон учурда, сексуалдык мүнөздөгү мындай жосун-
дарды зомбулук колдонуп жасаган учурда, КРнын КЖКнин 154-бер. 
же 155-бер. ал эми ыктыярдуу, зомбулуксуз жасалган учурда — КР-
нын КЖКнин 157-бер. боюнча жоопкерчилик пайда болот.

КРнын КЖКнин 158-бер. менен жазаланууга жаткан физикалык 
мүнөзгө ээ ыплас аракеттерге жыныстык кумарланууну канааттан-
дырууга же жыныстык инстинктти ойготууга багытталган мисалы, 
жабырлануучунун жыныстык органдарын жыңаластоо жана аларды 
колу же жыныстык мүчөсү менен стимулдаштыруу, жабырлануучу-
лардын көзүнчө мастурбациялоо, үчүнчү адамдар менен сексуалдык 
мүнөздөгү аракеттерди жабырлануучунун катышуусунда жасоо, жы-
ныстык органдарды көрсөтүү кирет. 

Интеллектуалдык мүнөздөгү ыплас аракеттер жабырлануучунун 
психикасына маалыматтык таасир этүүнү билдирет: ачык мүнөздө 
сүйлөшүү, эротикалык жана порнографиялык сүрөттөрдү же видео- 
лорду көрсөтүү, жабырлануучуларды үчүнчү жактар менен жыныс- 
тык катнашка барууга үгүттөө ж.б. Балдарды порнографиялык про-
дуктылар (открытка, фотосүрөт, сүрөт, видеоматериалдар, магниттик 
жазуулар жана порнографиялык адабияттар) менен тааныштырган 
учурда ушул берененин жыйындысы боюнча КРнын 158-бер. жана 
162-бер. (баланы порнобизнеске тартуу) каралган кылмыш болот.

Кылмыштын курамы формалдуу болуп саналат, КРнын КЖКнин 158-
бер. боюнча квалификациялоо үчүн жабырлануучуга 18 жашка толо 
элек адам үчүн кандайдыр бир терс кесепеттин болушу талап кылын-
байт. Жосун ыплас аракеттер ишке ашырыла баштаган учурдан тар-
тып аяктады деп эсептелет.

Кылмыштын объективдүү жагынын милдеттүү белгиси болуп 
мурда айтылгандай эле, зомбулукту колдонбоо (жок) болуп саналат. 

Эгерде ыплас аракеттер зордуктоо же сексуалдык мүнөздөгү зомбу-
лук аракеттеринин алдында жасалган болсо, анда бул жосун КРнын 
КЖКнин 154, 155-беренелери менен камтылган жана КРнын КЖКнин 
158-берененин кошумча квалификациялоо талап кылынбайт. Кыргыз 
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Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 158-бер. Эгерде ыплас 
аракеттер менен башка кылмыштардын ортосунда убакыт аралыгы 
болсо, аны жыйынды боюнча квалификация кылуу керек.

Ыплас аракеттерди сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер (КР-
нын КЖКнин 155-бер.) жана он алты жашка толо элек бала менен 
сексуалдык мүнөздөгү аракеттерден (КРнын КЖКнин 157-бер.) айы-
рмаланууга тийиш. КРнын КЖКнин 158-бер. жана 155-бер. каралган 
кылмыштардын негизги чектөөчү белгиси болуп зомбулуктун, зомбу-
лук көрсөтөм деп коркутуунун же алсыз абалынан пайдалануу менен 
кылмыш жасоонун жолу катары колдонуунун жок болуусу саналат.

Ушул категориядагы кылмыш иштерин тергөөдө 16 жашка толо элек 
жабырлануучуларга карата зордуктоо же сексуалдык зомбулук көр-
сөтүүдөн өз ыктыяры менен баш тарткан учурда КРнын КЖКнин 158-
бер. колдонуу маселеси боюнча кылмыштын квалификациясына 
көңүл буруу зарыл. Мындай жагдайда, жашы жете элек өспүрүмдүн 
жыныстык кызыкчылыкты ойготууга багытталган аракеттер жасалган 
болсо КРнын КЖКнин 158-бер. менен белгилениши мүмкүн.

Ыплас аракеттер башталган учурдан тартып кылмыш аяктаган деп 
эсептелет. 

Кылмыштын субъектиси болуп 16 жашка толгон акыл-эси соо эр-
кек адам болушу мүмкүн. Ошол эле учурда жабырлануучу жыныстык 
өсүп жетүүгө жеткенби, мурда жыныстык катнашка барганбы ж.б.у.с. 
квалификация үчүн мааниге ээ эмес.

Ата-эненин же жашы жете электерди тарбиялоо милдети мыйзам та-
рабынан жүктөлгөн башка адамдын, билим берүү, тарбиялоо, дары-
лоо же башка мекеменин жашы жете электерге көзөмөл жүргүзүүгө 
милдеттүү болгон мугалиминин же башка кызматкеринин кылмыш 
жасоосу оордотуучу жагдай болуп саналат.

Кылмыш субъективдүү тарабы тике ниет менен мүнөздөлөт. Адам 
өзү жасаган сексуалдык мүнөздөгү аракеттер жабырлануучуну бузуу-
га багытталганын билет жана аны жасоону каалайт. Мындай аракет-
тердин максаты — күнөөлүү адамдын сексуалдык муктаждыктарын 
канааттандыруу же өспүрүмдүн жыныстык инстинктин стимулдашты-
руу саналат.
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Кылмыш жасоо ниети адамдын өзүнүн аракеттери жабырлануучуну 
бузууга же өзүнүн сексуалдык каалоосун канааттандырууга багыт-
талганын билип, жашы жете элек жабырлануучунун өнүгүшү үчүн 
мүмкүн болуучу терс кесепеттерге аң-сезимдүү түрдө жол берээрин 
же аларга кайдыгер карагандыгын билдирет. Эгерде адам сексуал-
дык каалоону ойготуу же өзүнүн сексуалдык кумарлануусун канаат-
тандыруу максатын көздөбөсө анын аракеттери формалдуу түрдө 
бузулган деп бааланышы мүмкүн, мындай аракеттер КРнын КЖКнын 
158-бер. квалификациялоого жатпайт. Жашы жетпегенге жыныстык 
катнаштын мүнөзү, маңызы жана мүмкүн болуучу кесепеттери жөнүн-
дө маалымат берүү, эгерде бул анын жыныстык каалоосун ойготууга 
же күнөөлүү адамдын жыныстык кумарлыгын канааттандырууга ба-
гытталбаса, ыплас аракет катары каралышы мүмкүн эмес.

Бул кылмыштын курамына жабырлануучуларды бузуу максатынын 
белгиси кирбейт. Күнөкөр адам өзүнүн аракеттери объективдүү бузу-
кулук экенин түшүнсө эле жетиштүү болот.

Бул категориядагы иштерди тергөөдө кылмышкер жабырлануучунун 
жашы жөнүндө абийирдүү туура эмес түшүнүү мүмкүнчүлүгүн эске 
алуу керек, мисалы, эгерде тездетүүнүн натыйжасында ал өзүнүн 
жашынан улуу көрүнсө. Жабырлануучунун жашын адам анык маа-
лыматтын негизинде да (мисалы, күнөөлүү адам анын тууганы, таа-
нышы, кошунасы болсо), ошондой эле сырткы көрүнүшү боюнча да 
аныктай алат.

Бул категориядагы иштерди тергөөдө күнөөлү адамдын жабырла-
нуучулардын жашына мисалы, анын акселерациядан улам жашынан 
улуу көрүнгөндүгүнө байланыштуу айыпкер тарабынан чындыгында 
адашуу мүмкүнчүлүгүн бар экендигин эске алуу керек. Жабырлануу-
чунун жашын ишенимдүү маалыматтын негизинде (мисалы, эгер ал 
анын тууганы, таанышы, кошунасы болсо) жана, мисалы, сырткы 
көрүнүшү боюнча дагы аныктай алат. 

Ыплас аракеттерди жасоонун жагдайларын тергөөдө балдардын су-
нуштарга, фантазияларга оңой көнөөрүн жана чоңдордун ынанды-
руусун оңой кабыл алышын эске алуу керек.
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2.3. Үй-бүлө мамилелеринин салттарына жана балдардын 
кызыкчылыктарына каршы кылмыштар (никеге туруу 
максатында ала качуу, иш жүзүндөгү нике мамилелерине 
турууга мажбурлоо, адамды никеге турууга мажбурлоо, 
диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө 
мыйзамдарды бузуу, эки жана андан көп аял алуу, үй-бүлөлүк 
зомбулук)

Үй-бүлө мамилелеринин салттарына жана балдардын кызыкчылык-
тарына каршы кылмыштар — бул үй-бүлөнүн нормалдуу иштешин, 
жашы жете электердин эмгекке жарамсыз балдардын жана ата-эне-
лердин денелик, интеллектуалдык жана адеп-ахлактык жактан нор-
малдуу тарбияланышын камсыз кылуучу коомдук мамилелерди тике-
лей бузган (же бузуу коркунучун жараткан) коомдук коркунучтуу кол 
салуулар эсептелет.

Кылмыштар төмөндөгүлөргө бөлүнөт: 

— үй-бүлө каршы кылмыштар (никеге туруу максатында ала качуу 
(КРнын КЖКнин 172-бер.); иш жүзүндөгү нике мамилелерине турууга 
мажбурлоо (173-бер.); адамды никеге турууга мажбурлоо (174-бер.); 
диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө мый-
замдарды бузуу (175-бер.); эки жана андан көп аял алуу (176-бер.); 
үй-бүлөлүк зомбулук (177-бер.);

— балдардын каршы кылмыштар (ата-эненин балдарды багуудан ка-
чуусу (178-бер.); баланы кылмыш жасоого тартуу (180-бер.); баланы 
коомго каршы аракеттерге тартуу ( 181-бер.); балдарды чет мамле-
кеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдардын же согуштук аракеттер-
дин зонасына алып чыгуу (182-бер.); ымыркайды алмаштырып коюу 
(183-бер.); бала асырап алуунун сырын ачыкка чыгаруу (184-бер.); 
балдарды асырап алуу боюнча мыйзамсыз аракеттер (185-бер.); кам-
корчунун укуктарын кыянаттык менен пайдалануу (186-бер.); баланы 
тарбиялоо боюнча милдеттерди аткарбоо (187-бер.); баланы мый-
замсыз ташып чыгуу (188-бер.).

Никеге туруу максатында ала качуу (КРнын КЖКнин 172-бер.)

КРнын КЖКнин 172-бер.1-бөлүмүнүн санкциясы никеге туруу үчүн 
адамды ала качуу үчүн беш жылдан жети жылга чейинки мөөнөткө 
эркиндигинен ажыратууга жазасын карайт.
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Бул берененинин 2-бөлүмүнүн санкциясы кыз баланы иш жүзүндөгү 
нике мамилелерине туруу же болбосо никеге туруу үчүн ала качуу 
үчүн жети жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыра-
тууга жазасы каралган.

Адамды уурдоо — бул тирүү адамдын жеке эркиндигин чектөө менен 
байланышкан жашыруун же ачык же алдоо жолу менен аны ээлеп 
алууга багытталган мыйзамсыз атайылап жасалган аракет. Уурдал-
ганда адам ал турган жерин аныктоо мүмкүнчүлүгүнөн ажыратылат.

Адамды уурдоо өзүнө эки элементти камтыйт: уурдоо жана эркинди-
гинен ажыратуу, алар айкалышкан, анткени уурдоо да эркиндигинен 
ажыратуу болуп саналат. Бул кылмыш адамды аны менен никеге ту-
руу максатында уурдоону камтыйт.

Бул кылмыштын объектиси болуп нике курагына жеткен аялдын өз 
каалоосу боюнча никеге туруу укугу, ошондой эле 18 жашка толо элек 
кыз баланын укугу саналат.

Ала-качуунун кошумча объектиси болуп жабырлануучунун жеке (фи-
зикалык) эркиндиги, өмүрүнүн жана ден соолугунун коопсуздугу са-
налат.

Объективдүү тарабынан ала качуу, адатта аялды өз эркине каршы 
алып коюу же алып кетүү, мисалы, кызды унаага күчтөп салуу, кор-
кутуу, айрым учурларда кол салуу, анын эркиндигин чектөө, байлоо 
сыяктуу көрүнүштөр менен түшүндүрүлөт. Уурдоо жашыруун же ачык 
болушу мүмкүн, алдоо жолу менен же зордук-зомбулук менен басып 
алуу ж.б.у.с. ыкмалар ар кандай болушу мүмкүн, негизги милдет — 
адамды уурдоо фактысын өзүн аныктоо эсептелет.

Жабырлануучуну ала качуу дайыма аны турган жеринен алып кетүү, 
аны белгилүү бир жерге алып баруу жана ал жерде чектелген эркин-
дик абалында кармоо менен байланышкан.

Бул кылмыш аялды ала качкан учурдан тартып бүттү деп эсептелет, 
демек, ала качкан адам ага турмушка чыга алабы же жокпу, кыл-
мыштын курамы үчүн эч кандай мааниге ээ эмес. Нике курагына жете 
элек жабырлануучуну иш жүзүндөгү никелик мамилелерге мажбурла-
ган учурда да маселе чечилет.
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Эгерде аялды ээлик кылуу анын макулдугу менен жүргүзүлсө, анда 
кылмыштын курамы бул жерде жок.

Кылмыштын субъективдүү тарабы тике ниет гана болуп саналат, 
кылмышкер адамды өз эркине каршы уурдап жатканын түшүнөт жана 
ушуну каалайт. Тике ниет бул кылмыштын курамынын бар экендигин 
таануу үчүн жетиштүү болгон адам уурдоо максаты менен мүнөздөлөт.

Субъект 16 жашка толгон адам саналат.

Кыз ала качуу — кыздын ар-намысына, эркиндигине жана кадыр-бар-
кына кол салуудан турган адам укуктарын бузуунун эң оор формала-
рынын бири жана аялга карата зомбулуктун түрлөрүнүн бири болуп 
саналат. 

Иш жүзүндөгү нике мамилелерине турууга мажбурлоо (КРнын 
КЖКнин 173-бер.)

КРнын КЖКнин 173-беренеси кыз бала менен иш жүзүндөгү нике 
мамилелерине турууга мажбурлоо үчүн 1000ден 2000 эсептик көр-
сөткүчтөргө чейин айып салууга же үч жылдан беш жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазалоону карайт.

Бул кылмыш он сегиз жашка толо элек бала менен иш жүзүндө никеге 
турууга мажбурлоо үчүн кылмыш жоопкерчилигин карайт.

Ар кандай мажбурлоо жабырлануучунун никелик мамилелерди түзүү-
гө эркинин жоктугун болжолдойт, андыктан мындай аракеттер КРнын 
Үй-бүлө кодексинин 13-беренесине карама-каршы келет, анда никеге 
туруу үчүн никеге туруп жаткан эркек менен аялдын ыктыярдуу өз ара 
макулдугу жана алардын нике курагына жетилиши никеге туруу үчүн 
никеге турган эркек менен аялдын өз ара ыктыярдуу макулдугу жана 
нике курагына жетүүсү талап кылынат. КРнын Үй-бүлө кодексинин 
14-беренесине ылайык, нике курагы он сегиз жаш деп белгиленген. 
Жүйөлүү себептер болгондо никеге турууну каалаган адамдардын 
жашаган жери боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруунун атка-
руучу-тескөөчү органдары бул адамдардын өтүнүчү боюнча балдар-
ды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык 
бөлүмдөрдүн комиссиялык корутундусунун негизинде эркектер жана 
аялдар үчүн нике курагын бир жылдан ашырбастан төмөндөтөт. Де-
мек, кадимки шарттарда 18 жашка толо элек адамдар менен никеге 
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туруу мыйзамдуу түрдө каралган эмес. Андыктан, кылмыштын бул 
түрүнүн объектиси болуп 18 жашка толо элек адам (кыз) экендигин 
түшүнсө болот.

Объективдүү жагынан бул кылмыш 18 жашка толо элек адамды иш 
жүзүндөгү нике мамилелерине турууга мажбурлоо менен мүнөздөлөт.

Иш жүзүндөгү нике мамилелерине туруу үй-бүлөнү түзүү жана анын 
иштешин билдирет. Никеге турууга мажбурлоо физикалык басым 
(зомбулук көрсөтүү, «уруп-сабоо», эркиндигин чектөө ж.б.) жасоо 
жана психикалык зомбулук (турак жайдан, тамак-аштан ажыратуу 
коркунучу ж.б.) көрсөтүлүшү мүмкүн. Эгерде мажбурлоо уруп-са-
боо, зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери, аларга 
мажбурлоо, ден-соолукка зыян келтирүү менен коштолсо, күнөөлүү 
адам бул аракеттери үчүн дагы кылмыш-жаза жоопкерчилигине тар-
тылышы мүмкүн.

Кылмыштын субъектиси болуп 16 жашка толгон жана бул кылмышты 
атайылап жасаган адам саналат.

Кылмыштын субъективдүү жагы ниет түрүндөгү күнөө катары көрсө- 
түлөт, анткени иш жүзүндө никелик мамилелерине туруга мажбурлоо 
көбүнчө жабырлануучуну анын эркине каршы ала качуу менен кош- 
толот, ал кийинчерээк эркиндигинен ажыратуу — тартып алуу, алып 
кетүү же иш жүзүндөгү нике мамилелерине туруу үчүн күч колдонуу 
же алдамчылык менен коштолот.

Адамды никеге турууга мажбурлоо (КРнын КЖКнин 174-бер.) 

Адамды никеге турууга мажбурлоо, ошого тете мажбурлап түзүлгөн 
никени улантууга мажбурлоо, же никеге турбастан чогуу жашоого, же 
мындай чогуу жашоону улантууга мажбурлоо, ошого тете адамдын ни-
кеге туруусуна тоскоолдук кылуу үчүн жоопкерчилик катары 1000ден 
2000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга же үч жылдан беш 
жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазасы каралган.

Бул кылмыш аялдын эркиндигине коркунучтуу кол салуулардын бири 
болуп саналат. Аялды никеге турууга мажбурлоодо көрүнөт. Мажбур-
лоо деп аялга турмушка чыгуу үчүн анын эркине каршы колдонулган 
физикалык же психикалык зомбулук деп түшүнүү керек.



69

Зомбулукка кабылган аялдар жана кыздар үчүн укуктук тартипти сактоо жана сот адилеттиги чөйрөсүндөгү 
прокуратура органдарынын базалык кызматтары. Практикалык колдонмо.

Белгилей кетсек, нике  — бул үй-бүлөнү түзүүгө жана өз ара укуктар-
ды жана милдеттерди пайда кылууга багытталган аял менен эркектин 
мыйзамдуу түрдө расмий түрдө эркин жана ыктыярдуу биримдиги. Ал 
сүйүү сезимине, чыныгы достукка жана коомубузда үй-бүлө куруунун 
моралдык принциптерин урматтоого негизделген. КРнын Конституция- 
сынын (26-бер. 1-бөл.) ылайык, никелешип жаткан эки адамдын ма-
кулдугусуз никеге жол берилбейт. КРнын Үйбүлө кодексинин 13-бере-
несинде никеге туруу үчүн никеге туруп жаткан эркек менен аялдын 
ыктыярдуу өзара макулдугу жана алардын нике курагына жетилиши 
зарыл деп так белгиленген.

Мамлекет тарабынан таанылган никени укуктук кесепеттерге алып 
келбеген диний нике ырым-жырымдарынан айырмалоо зарыл. Ошол 
эле учурда кылмыш субъекттеринин аялды никеге турууга мажбур-
лоо аракеттери, эгерде алар жабырлануучуну никени мамлекеттик 
каттоого ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын имаратына алып 
келүү түрүндө көрсөтүлбөсө да, бирок нике жана үй-бүлөлүк мамиле-
лерди түзүү ниети бар болсо, аларды кылмыштуу жосун катары карап 
КРнын КЖКнин ушул каралып жаткан беренеси менен квалификация- 
лоо керек.

Коомчулукта аялды никеге турууга мажбурлоо эзелтеден келе жаткан 
салт деген кеңири тараган пикирге карабастан, укук коргоо кызмат-
керлери мындай аракеттер мыйзамга ылайык адам укуктарын жана 
эркиндиктерин бузууга алып келерин, ошондуктан мамлекет тара-
бынан кылмыш катары таанылаарын билиши керек. 

Кылмыштын объектиси болуп нике курагындагы аялдын өз каалоосу 
боюнча никеге туруу укугу саналат. Бул кылмыш максатына жеткени-
не карабастан мажбурлоо учурунан тартып бүттү деп эсептелет.

Объективдүү тарабынан бул кылмыштын курамы төмөнкүлөрдөн 
турат: (1) аялды никеге турууга мажбурлоо; (2) мажбурлоо менен ни-
кени улантууга мажбурлоо; (3) никелик бирге жашоону улантуу; (4) 
адамды никесиз чогуу жашоого мажбурлоо; (5) ушундай эле чогуу жа-
шоону улантууга мажбурлоо; (6) аялдын турмушка чыгышына тоско-
ол болуу. Кылмышты квалификациялоо үчүн жогоруда көрсөтүлгөн 
аракеттердин жок дегенде бирөөсү күнөөлүү тарабынан жасалганы 
жетиштүү.
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Белгилей кетсек, бул кылмышты квалификациялоодо кылмышкер-
дин жабырлануучу менен иш жүзүндө никелик мамиледе болуу ние-
ти маанилүү. Аялды никеге турууга мажбурлоо фактысы боюнча укук 
коргоо органдарына кайрылуулар бар, бирок өтө сейрек. Бир катар 
учурларда ала качып кеткен кыздын жакындары аны кайтарып алууга 
үлгүрүшөт, бирок көбү укук коргоо органдарына кайрылбай, кыздарын 
алып келген жерге калтырууну туура көрүшөт. Ошентип, кылмыштын 
бул түрү да латенттик мүнөзгө ээ болот.

Кылмыш субъективдүү тарабынан түз ниетти билдирет. Күнөөлүү 
адам кызды никеге турууга мажбурлап жатканын билет жана муну каа- 
лайт.

Кылмыштын субъектиси болуп кылмыш жасалган учурда 16 жаш-
ка толгон адам саналат. Алар ошондой эле колуктунун же күйөөнүн 
ата-энеси, алардын камкорчулары, күйөө баланын өзү болушу мүм-
күн.

Аялды никеге турууга мажбурлоо процессинде анын денесине анча 
оор эмес же оор залал келтирилген же зордукталган учурда бул жо-
сундар КРнын КЖКнин тиешелүү беренелери боюнча өз алдынча ква-
лификацияланууга тийиш.

Диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике курагы жөнүндө 
мыйзамдарды бузуу (КРнын КЖКнин 175-бер.)

КРнын КЖКнин 175-беренеси өзүнө карата никеге туруу боюнча ди-
ний ырым-жырымдар жасалган баланын ата-энелери (аларды ал-
маштыруучу адамдар), никеге туруунун диний ырым-жырымын жаса-
ган адам, ошого тете нике курагы жөнүндө мыйзам актыларын бузуу 
менен өзүнө карата бала менен никеге туруу боюнча диний ырым-жы-
рым жасалган жашы жеткен адам үчүн үч жылдан беш жылга чейинки 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жаза каралган.

Бул кылмыштын негизги тикелей объектиси болуп жыныстык кол 
тийбестик, ошондой эле баланын жашоого, ден соолукка, билимге, 
өнүгүүгө жана нике курагынын эң төмөнкү курагына жетүүгө болгон 
укуктары, ошондой эле балдардын жана аялдардын укуктарын жана 
таламдары боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык милдетте-
рин ишке ашыруу боюнча укуктар саналат. Жашы жете электерге ни-
кеге турууга жол бербөө баланы жубайлардын зомбулуктун бардык 
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түрлөрүнөн, анын ичинде физикалык, психикалык жана сексуалдык 
зомбулуктан коргоого жардам берет.

Кошумча объект катары ден-соолук, баланын нормалдуу психика-
лык жана физикалык өнүгүүсүнүн кызыкчылыктары болот. Объекттин 
түзүүчү элементи болуп жабырлануучунун инсандыгы саналат. Бул 
кылмышта ал өзгөчө мааниге ээ, анткени анын ролун бала ойнойт. 
Бала деп 18 жашка толо элек адам эсептелет. Мында кылмышты ква-
лификациялоо кылмышкер жабырлануучу 18 жашка чыга элек бала 
экенин билген же болжолдогон учурларда гана мүмкүн болот. Ден со-
олукка залал келтирилүү жабырлануучунун жыныстык органдарынын 
жетишсиз өнүгүшүнө байланыштуу болушу мүмкүн, ошондой эле то-
лук эмес жетилген кызда кош бойлуулук болсо анын ден соолугуна 
терс таасирин тийгизиши мүмкүн.

Бул кылмыштын объективдүү тарабы болуп төмөнкүлөр саналат: 18 
жашка толо элек баланы никеге турууга мажбурлоо; 18 жашка толо 
элек кыз баланы никеге турууга же чогуу жашоону улантууга мажбур-
лоо; нике курагына жете элек адам же адамдар менен никеге туруу 
үчүн диний жөрөлгөлөрдү өткөрүү. Бул кылмышты квалификация-
лоо үчүн жогоруда көрсөтүлгөн аракеттердин жок дегенде бирөөсү 
күнөөлүү тарабынан жасалганы жетиштүү болот.

Кылмыштын субъектиси болуп 18 жашка толгон акыл-эси соо адам 
саналат. Бул кылмыштын субъекттик курамы татаал курам менен 
мүнөздөлөт. Субъекттердин биринчи тобуна ата-энеси (ата-энелер), 
ал эми алар жок болгон учурда — аларды алмаштырган адамдар 
кирет. Алар балдарды тарбиялоого жооптуу адамдар, анын ичинде 
асырап алуучулар, балдардын камкорчулары (көзөмөлчүлөрү), асы-
раган ата-энелер кирет. Асырап алуучулар-белгиленген тартипте сот 
тарабынан дайындалган адамдар. Камкорчу (көзөмөлчү) — камкор-
чулук жана көзөмөлчүлүк милдеттерин аткаруу үчүн мыйзамда бел-
гиленген тартипте сот тарабынан дайындалган адам. Асырап алган 
ата-энелер — жетим балдарды жана ата-энесинин камкордугусуз 
калган балдарды анын ичинде билим берүү мекемесинде, медици-
налык мекемеде, калкты социалдык жактан коргоо мекемесинде же 
башка ушул сыяктуу мекемелерде жашагандарды балдарды коргоо 
боюнча компетенттүү органдын ортосунда түзүлгөн келишимдин не-
гизинде үй-бүлөдө тарбиялоо жана чогуу жашоо үчүн өз ыктыяры 
менен кабыл алган адамдар. Кылмыштын субъекттеринин бул ка-
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тегориясында бардык адамдар ата-энесинин расмий статусуна ээ 
болушу маанилүү (тастыктоочу болуп жабырлануучунун туулгандыгы 
тууралуу актык жазуусу мында ата-энеси көрсөтүлгөн, ошондой эле 
анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгү); асырап алуучулар, камкорчу 
(көзөмөлчү) (тастыктоочу документ соттун чечими болуп саналат); 
асыраган ата-энелер (үй-бүлөгө тарбиялоого баланы (балдарды) өт-
көрүп берүү жөнүндө келишим тастыктайт).

Субъекттердин экинчи тобуна 18 жашка толо элек кыз бала менен иш 
жүзүндө никелик мамилелерге турууга ниеттенген акыл-эси соо бойго 
жеткен адамдар кирет.

Субъекттердин үчүнчү тобуна түздөн-түз нике кыюуга ыйгарым укук 
берилген диний уюмдардын дин кызматкерлери кирет. Алар ошон-
дой эле бул кылмыштын субъектинин жалпы мүнөздөмөлөрүнө жооп 
бериши керек жана жашы жеткен акыл-эси соо инсан болушу шарт.  
«Кыргыз Республикасындагы дин тутуу эркиндиги жана диний уюм- 
дары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, дин 
кызматкери болуп тиешелүү диний уюм (бирикме) тарабынан диният-
чылык, имамдык, пасторлук, үгүттөөчүлүк кызматын кылууга ыйгарым 
укук берилген адам саналат.

Субъективдүү тарабынан бул кылмыш тикелей ниет түрүндөгү 
күнөө менен, айрым учурларда жеке кызыкчылык же башка ниеттер-
дин болушу менен мүнөздөлөт. Жогорудагы аракеттер кылмыштын 
субъекттери тарабынан тикелей ниеттин болушунда жасалган учур-
дан тартып кылмыш аяктады деп эсептелет.

Нике — бул үй-бүлөнү түзүүгө жана өз ара укуктарды жана милдет-
терди пайда кылууга багытталган аял менен эркектин мыйзамдуу 
түрдө расмий түрдө эркин жана ыктыярдуу биримдиги. Ал сүйүү сези-
мине, чыныгы достукка жана коомубузда үй-бүлө куруунун моралдык 
принциптерин урматтоого негизделгендигин белгилеп кетүү керек.

Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык (26-бер. 1-бөл.), 
никелешип жаткан эки адамдын макулдугусуз никеге жол берилбейт. 
Нике мамлекет тарабынан катталат.

КРнын Үйбүлө кодексинин 14-беренесине ылайык, нике курагы он се-
гиз жаш деп белгиленген. Жүйөлүү себептер болгондо никеге турууну 
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каалаган адамдардын жашаган жери боюнча жергиликтүү өз алдынча 
башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдары бул адамдардын өтүнүчү 
боюнча балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик ор-
гандын аймактык бөлүмдөрдүн комиссиялык корутундусунун негизин-
де эркектер жана аялдар үчүн нике курагын бир жылдан ашырбастан 
төмөндөтөт. Нике курагынын талаптарын бузууга күнөөлүү адамдар 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тар-
тышат.

Жабырлануучу 18 жашка толо элек кыз бала болсо, анын атынан 
арызды анын мыйзамдуу өкүлдөрү бериши мүмкүн. Айыпкер жашы 
жете элек жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлдөрү болуусу мүмкүн 
кылмыштын предметтик түзүлүшүн эске алуу менен жабырлануучу-
нун атынан арыз балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамле-
кеттик органдын өкүлү тарабынан берилиши мүмкүн.

Бул мамлекеттик орган баланын кайрылуусу боюнча ата-энеси 
(аларды алмаштырган адамдар) тарабынан баланы тарбиялоо, би-
лим берүү боюнча өз милдеттерин тийиштүү деңгээлде аткарбаган-
да, болбосо ата-энелик укуктардан кыянаттык менен пайдаланганда 
анын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргойт (КРнын 
Үйбүлө кодексинин 61-бер.). 

Балдарды коргоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик ор-
гандын аймактык бөлүмү кызмат адамдарынан жана башка жаран-
дардан маалымат түшүп, анын негизинде баланын өмүрүнө же ден 
соолугуна коркунуч бар экендиги, анын укуктары жана мыйзамдуу кы-
зыкчылыктары бузулгандыгы белгилүү болгондо алардын укуктарын 
жана кызыкчылыктарын коргой алат. 

Эки жана андан көп аял алуу (КРнын КЖКнин 176-бер.)

КРнын КЖКнин 17б-беренеси эки же андан көп аял алуу, башкача ай-
тканда, эркектин эки же андан көп аялдар менен жалпы чарба жүр-
гүзүү менен чогуу жашоосу үчүн жүздөн үч жүз саатка коомдук иштер-
ге же бир жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына, 
же 500дөн 1000 эсептик көрсөткүчтөргө чейин айып салууга жазалоо- 
ну белгилейт.
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Бул кылмыштын тикелей объектиси болуп аялдардын тең укуктуу-
лугу саналат. Кылмыштын болушу үчүн эркектин аялдар менен кат-
талган никеде болгон-болбогону маанилүү эмес. Эркектин бир эле 
учурда бир нече аял менен жалпы чарба жүргүзгөн фактысын анык-
тоо жетиштүү.

Жалпы чарба жүргүзүү  — бул аялдар менен бир чарбада эмгек функ-
циясын жүргүзүүнү билдирет, мисалы, жалпы малды багуу, эмерек-
терди жана башка үй буюмдарын сатып алуу, үйдү же батирди ка-
роо жана жалпы үй чарбасынан түшкөн кирешени чогу пайдалануу. 
Кылмыш-жаза мыйзамдары боюнча, бул кылмыш созулган кылмыш 
катары эсептелет, андыктан чогуу жашоо көп жылдар бою уланышы 
мүмкүн.

Жосундун субъективдүү тарабы ниет түрүндөгү күнөө менен 
мүнөздөлөт.

Кылмыштын субъектиси эки же андан көп аял менен атайылап чогуу 
жашаган жашы 16 жаштан ашкан эркек адам. Бул кылмышка кошо 
катышкандыгы үчүн буга чейин катталган никеде турган адамдын 
никесин диний жагынан каттаган адам жоопкерчиликке тартылышы 
мүмкүн. Никеде турган адамдын никесин атайылап каттаган ЖААК 
органдарынын кызматкерлери кызматтык кылмыштар боюнча тие-
шелүү беренелер боюнча жоопкерчиликке тартылышат.

Үй-бүлөлүк зомбулук (КРнын КЖКнин 177-бер.)

Үй-бүлөнүн бир мүчөсүнүн үй-бүлөнүн башка мүчөсүнө же ага теңеш-
тирилген адамга карата жабырлануучунун конституциялык жана баш-
ка укуктарын жана эркиндиктерин бузган, ошого тете анын дене боюн 
же психикасын жабыркаткан, дене боюнун же психикалык өнүгүшүнө 
зыян келтирген, ден соолукка анча оор эмес залалга алып келген ар 
кандай атайын аракеттери, — эки айдан бир жылга чейинки мөөнөткө 
түзөтүү жумуштарына же болбосо кырктан жүз саатка чейинки коом-
дук иштерге тартууга же беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат.
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3-глава. Аялдарга жана кыздарга 
карата зомбулук көрсөтүүгө 
байланышкан сотко чейинки 
өндүрүштүн жүргүзүлүшүнө 
прокурордук көзөмөл

3.1. Укуктук негиздер жана кылмыштардын 
тергөөсүнүн жүргүзүлүшүндө прокурордун 
ыйгарым укуктары

Кылмыштардын тергөөсүнө прокурордук көзөмөлдү жүргүзүүнүн 
укуктук негиздери болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясы, 
«Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Кыргыз Респуб- 
ликасынын конституциялык Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын  
Жазык-процесстик кодекси, Кыргыз Республикасынын Башкы проку-
рорунун 2022-жылдын 10-январындагы «Тергөөгө жана изин-суутпай 
издөө ишине прокурордук көзөмөлдү уюштуруу жөнүндө» № 2-б буй-
ругу эсептелет.

Процессуалдык мажбурлоо чараларын колдонуу менен кылмыш-жа-
за сот өндүрүшүндө конституциялык укуктарды жана эркиндиктерди 
чектөө менен байланышкан кылмыштардын бетин ачуу жана тергөө 
боюнча тергөө органдарынын иши жазык сот өндүрүшүнүн катышуу-
чуларынын мыйзамдуу кызыкчылыктарын жана укуктары менен тыгыс 
байланышкан.

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23,24-беренелерине 
ылайык, адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын 
жогорку баалуулуктарына кирет. Алар абсолюттук, ажыратылгыс жана 
кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу коргол-
гон деп таанылат. Кыргыз Республикасы өз аймагынын чегинде жана 
өзүнүн юрисдикциясында турган бардык адамдардын укуктарын жана 
эркиндиктерин камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын Конституция-
сынын 61-беренеси ар бир адамга өзүнүн Конституцияда, мыйзамдар-
да, Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык ке-
лишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга таанылган принциптеринде 
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жана ченемдеринде каралган укуктарын жана эркиндиктерин сот ар-
кылуу коргоого кепилдик берет.

Ошондой эле ченемдер Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза  
процессуалдык кодексинде камтылган, ага ылайык Кыргыз Республи-
касында кылмыш-жаза сот өндүрүшү укуктун үстөмдүүлүк принцибин 
сактоо менен жүзөгө ашырылат, ага ылайык адам, анын укуктары жана 
эркиндиктери эң жогорку баалуулуктар катары таанылат.

Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Кыргыз Респу-
бликасынын конституциялык Мыйзамы 2-беренесине ылайык, Кыргыз 
Республикасынын прокуратурасы мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзам-
дуулуктун биримдигин жана чыңдалышын, ошондой эле инсандын, 
коомдун жана мамлекеттин мыйзам менен корголуучу кызыкчылыкта-
рынын корголушун камсыз кылуучу мамлекеттик орган. Прокуратура 
бирдиктүү системаны түзөт, ага көзөмөл анын ичинде тергөөнү жана 
изин суутпай издөө иштерин жүзөгө ашыруучу органдар тарабынан 
мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын сакташын 
көзөмөлдөө жүктөлөт.

Прокуратура органдарынын көзөмөлдүк ишинин бул чөйрөсүнүн акту-
алдуулугу кылмыш-жаза процессинин катышуучуларынын мыйзамдуу 
кызыкчылыктарын жана укуктарын жана кылмыштарды тергөө про-
цессинде мыйзамдуулуктун тартибин камсыз кылуунун зарылчылы-
гы, ошондой эле бул багыттагы прокуратура органдарынын ишинин 
көөлөмдүүлүгү менен аныкталат. Тергөө жана алдын ала текшерүү 
органдары тарабынан мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук 
актылардын сакталышын көзөмөлдөө прокуратура органдарынын 
ишинде борбордук орунду ээлейт, кылмыштуулукка каршы күрөш чөй-
рөсүндө мыйзамдуулукту камсыз кылуунун маанилүү кепилдиги болуп 
саналат.

Тергөө жана алгачкы текшерүү органдарынын мыйзамдардын атка-
рылышына прокурордук көзөмөл деп тиешелүү прокурорлордун кыл-
мыш-жаза процессинин сотко чейинки стадияларында мыйзамдуулук-
ту камсыз кылуу үчүн аларга берилген ыйгарым укуктарды пайдалануу 
менен өз компетенциясынын чегинде кылмыштын тергөөсүнө жүргүз-
гөн иши түшүнсөк болот20. 

20 Прокурордун дайыма колдонулуучу китеби С.И. Герасимовдун редакциясынын алдында 
Москва, 2002
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Ушул конституциялык Мыйзамдын 36-беренсине ылайык тергөөнүн 
жана алгачкы текшерүүнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл жүргүзүү ме-
нен, прокурор төмөндөгүлөргө укуктуу:

1) сутканын кайсы убагында болбосун тергөө жана алгачкы тек-
шерүү органдарына барууга, алардын орун-жайларын, аларда 
турган объекттерди карап чыгууга, алардын өндүрүшүндө тур-
ган иштердин материалдары менен таанышууга; мыйзамсыз 
кармалган адамдарды өзүнүн токтому менен бошотууга;

2) тергөө жана алгачкы текшерүү органдарынан кылмыш иштерин, 
документтерди, материалдарды жана жасалган же даярдалып 
жаткан кылмыштар жөнүндө, изин суутпай издөө иш-чарала-
рынын жүрүшү жөнүндө башка маалыматтарды текшерүү үчүн 
алууга;

3) жасалган же даярдалып жаткан кылмыштар жөнүндө арыздар-
ды жана билдирүүлөрдү кабыл алууда, каттоодо, чечүүдө мый-
замдуулуктун сакталышын текшерүүгө;

4) эгерде тергөөнүн жүрүшүндө процесстин катышуучуларынын 
жана башка жарандардын укуктарын бузууларга, тергөөнүн 
мыйзамсыз ыкмаларына жол берилсе, күнөөлүү адамдардын 
жоопкерчилиги тууралуу маселени коюуга;

5) зарыл болгондо тергөө бөлүмдөрүнүн жана алгачкы текшерүү 
органдарынын жетекчилеринен аларга баш ийген органдарда 
мыйзам бузууларды четтетүү максатында текшерүүлөрдү жүр-
гүзүүнү, кылмыштардын толук ачылуусун камсыз кылууну талап 
кылууга;

6) бөгөт коюу чарасы катары камакта кармоо колдонулган адамдар-
ды камакта кармоонун мыйзамдарда белгиленген тартибинин 
жана шарттарынын сакталуусун текшерүүгө;

7) кандай гана кылмыш болбосун өзүнүн өндүрүшүнө алууга же 
өзүнө баш ийген прокурорго же тергөөчүгө тапшырууга;

8) өндүрүшүндө турган кылмыш иши боюнча кылмыш-жаза сот 
өндүрүшүнө катышкан күбөлөрдү, жабырлануучуларды жана 
башка катышуучуларды мамлекеттик коргоону жүзөгө ашыруу 
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жөнүндө чечимди «Жазык сот өндүрүшүнө катышкан күбөлөрдүн, 
жабырлануучулардын жана башка катышуучулардын укуктарын 
коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 
кабыл алууга;

9) Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза процессуалдык мый-
замдарында жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик 
укуктук актыларында белгиленген ыйгарым укуктарды аткарууга 
укуктуу.

Изин-суутпай издөө ишин, сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруу-
чу органдар тарабынан мыйзамдардын сакталыша көзөмөл жүргүзүү 
милдеттерди аткарууда прокурор Кыргыз Республикасынын Кыл-
мыш-жаза процессуалдык кодексинин 35-беренесине ылайык төмөн-
дөгүлөргө ыйгарым укуктуу: 

1) жасалган же даярдалып жаткан кылмыштар жөнүндө бил-
дирүүлөрдү кабыл алуунун, каттоонун жана чечүүнүн атка-
рылышынын мыйзамдуулугун, Кылмыштардын бирдиктүү 
реестрине киргизилген маалыматтардын толуктугун жана аны-
ктыгын текшерүүгө;

2) сотко чейинки өндүрүшкө тиешелүү материалдарга, документ-
терге жана башка маалыматтарга толук жеткиликтүү болууга;

3) ыкчам издөө ишин жүзөгө ашыруучу жана алгачкы текшерүү 
органдарынын мыйзамдарды аткарышын көзөмөлдөөнү жүзөгө 
ашырууга;

4) тергөөчүнүн ушул Кодексте каралган ыйгарым укуктарын пайда-
лануу менен сотко чейинки өндүрүштү баштоого жана (же) жүр-
гүзүүгө;

5) кылмыш иштерин козгоого, тергөөнүн караштуулугуна ылай-
ык, өзгөчө учурларда — тергөөнүн караштуулугуна карабастан, 
тергөөчүгө же тергөөчүлөрдүн тобуна, төмөн турган прокурор-
го өткөрүп берүүгө. Өзгөчө учурлар төмөнкүлөр болуп саналат: 
тергөөчү ишти калыс тергөө жүргүзбөөсү; кызмат адамдарынын 
карамагында турган тергөөчүгө тигил же бул чечимди кабыл 
алдыруу максатында кысым көрсөтүүсү; иштин коомдук маа-
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нилүүлүгү; ушул иш боюнча кылмышты ачкан органдын иш бо-
юнча тергөө жүргүзүүсүнүн максатка ылайыктуулугу;

6) кармоонун мыйзамдуулугун текшерүүгө жана ушул Кодекстин 
талаптарын бузуу менен кармалган адамдарды бошотуу жөнүн-
дө токтом чыгарууга;

7) сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруучу органдардын мый-
замдарды аткарууларына көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырууга;

8) алгачкы текшерүү органына, тергөөчүгө тигил же бул процессу-
алдык аракеттерди жүргүзүү жөнүндө жазуу жүзүндө көрсөтмө 
берүүгө;

9) текшерүү, инвентаризация жүргүзүү жана (же) экспертизаларды 
дайындоо жөнүндө токтомдорду чыгарууга;

10) көзөмөлдөөнү жүзөгө ашыруучу прокурордун көрсөтмөлөрүнө 
макул болбогон тергөөчүнүн каршы пикирин кароого;

11) тергөөчүнүн, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин, төмөн турган про-
курордун мыйзамсыз жана негизсиз чечимин жокко чыгарууга, 
иш боюнча өндүрүштү токтотуу, кыскартуу жөнүндө токтомдорду 
чыгарууга;

12) алгачкы текшерүү органынан, тергөөчүдөн сотко чейинки өн-
дүрүштүн жүрүшүндө жол берилген мыйзам бузууларды чет-
тетүүнү талап кылууга;

13) соттун чечиминин негизинде жол бериле турган күрөө, үй кама-
гы, камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чараларын өзгөртүү, кол-
донуу жөнүндө, айыпталуучуну камакта кармоонун мөөнөтүн 
узартуу жөнүндө тергөөчүнүн өтүнүчүн сот алдында козгоодо, 
ошондой эле экстрадициялык камакка алууга макулдук берүүгө 
же болбосо баш тартууга;

14) соттун алдында атайын тергөө аракеттерин жүргүзүү жөнүндө 
тергөөчүнүн өтүнүчүнө макулдук берүүгө же болбосо макулдук 
берүүдөн баш тартууга;
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15) кылмыш-жаза сот өндүрүш тутумунан баланы чыгаруу жөнүндө 
токтомду жана келишимди бекитүүгө;

16) тергөөнүн мөөнөтүн узартууга же болбосо аларды узартуудан 
баш тартууга;

17) алгачкы текшерүү органынын, тергөөчүнүн, төмөн турган проку-
рордун чечимдерине жана аракеттерине (аракетсиздигине) дат-
танууларды чечүүгө;

18) тергөөчүгө билдирилген четтетүүнү, ошондой эле анын өзүн өзү 
четтетүүсүн чечүүгө;

19) тергөөчүнү жана төмөн турган прокурорду, эгерде алар мыйзам 
бузууга жол беришсе, сотко чейинки өндүрүштү жүзөгө ашыруу-
га андан ары катышуудан четтетүү тууралуу токтом чыгарууга;

20) эгерде иммунитеттен пайдаланган адамдар айыпталуучу ката-
ры тартылууга тийиш болсо, аларды кылмыш куугунтугуна им-
мунитеттен ажыратуу жөнүндө сунуштама менен тиешелүү ор-
гандарга кайрылууга;

21) күнөөнү моюнга алуу жөнүндө макулдашууну түзүү тууралуу 
өтүнүчтү канааттандырууга же баш тартууга;

22) жабырлануучуга, күбөгө жана кылмыш-жаза сот өндүрүшүнө 
катышкан башка адамдарга карата коргоо чараларын колдонуу 
жөнүндө тапшырма берүүгө;

23) кылмыш иши боюнча айыптоо актысын, медициналык мүнөздө-
гү мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө токтомду бекитүү-
гө, же болбосо жазуу жүзүндөгү көрсөтмөлөрү менен кошумча 
тергөө аракеттерин жүргүзүү үчүн ишти тергөөчүгө кайтарып 
берүүгө, өзүнүн токтому менен айыптоо актысынын айрым 
пункттарын жокко чыгарууга же айыпталуучунун аракеттерин 
жеңилдетүү жагына кайра квалификациялоого, же болбосо кыл-
мыш ишин кыскартууга же болбосо кылмыш ишинин бөлүгүндө 
кыскартууга;



81

Зомбулукка кабылган аялдар жана кыздар үчүн укуктук тартипти сактоо жана сот адилеттиги чөйрөсүндөгү 
прокуратура органдарынын базалык кызматтары. Практикалык колдонмо.

24) сотто айыптоону колдоого;

25) кылмыш куугунтугунан баш тартууга жана (же) коюлган айыпты 
өзгөртүүгө;

26) ушул Кодексте белгиленген тартипте сот чечимдерине датта-
нууга;

27) ушул Кодексте каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашы-
рууга.

Прокурор көзөмөлдү жүзөгө ашырууда мыйзамдын төмөнкү талапта-
рын жетекчиликке алууга тийиш: мамлекеттик бийлик органдарынын 
жана кызмат адамдарынын чечимдерине жана аракеттерине сотко 
даттанылышы мүмкүндүгү; кармалган, камакка алынган, кылмыш жа-
соого айыпталган ар бир адам шектүүнү, айыпкерди биринчи суракка 
алууда, шектүүнү, айыпталуучуну жеткирген же иш жүзүндө карма-
ган учурдан тартып адвокаттын жардамынан пайдаланууга укуктуу 
экендиги, айыпкер өзүнүн күнөөсүздүгүн далилдөөгө милдеттүү эме-
стиги, күнөөлүүлүк боюнча кандай болбосун күмөн саноолор айып-
кердин пайдасына чечмеленээри, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда 
мыйзамды бузуу менен алынган далилдерди пайдаланууга жол бе-
рилбестиги; эч ким өзүнө жана чөйрөсү мыйзам тарабынан аныктал-
ган жакын туугандарына күбөлүк кылууга милдеттүү эместиги; кыл-
мыштардан жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануудан 
жабыр тарткандардын укуктары мыйзам тарабынан корголот турган-
дыгы; мамлекет жабырлануучуларга сот адилеттигине жетүүнү жана 
келтирилген зыяндын ордун толтурууну камсыздай тургандыгы. 

3.2. Аялдарга жана кыздарга карата зомбулук 
көрсөтүүгө байланышкан кылмыштардын 
тергөөсүнө көзөмөл жүргүзүү боюнча 
методикалык сунуштамалар

Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары тарабынан берил-
ген маалыматка ылайык, 2020/ 2019 жылдары КЖБР АМСна аялдар-
га карата зомбулук көрсөтүүгө байланышкан 1863/ 2021 сотко чейин-
ки өндүрүш катталган, алар: 
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жыныстык кол 
тийбестикке жана 
жыныстык эркиндикке 
каршы кылмыштар

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 
(02.02.2017-жылдагы редакциясы) 161-бер. бо-
юнча (зордуктоо) — 679/767, 162-бер. боюнча 
(сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер) — 
48/39, 163-бер. боюнча (сексуалдык мүнөздөгү 
аракеттерге мажбурлоо) — 61/81. Жыйынтыгында 
158/142 айыпталуучуларга карата тергөө аяктап, 
139/126 кылмыш иштери сотко жөнөтүлгөн. 

Ал эми, 674/ 703 сотко чейинки өндүрүштөр 
кыскартылган. 

инсандын руханий-
адеп-ахлактык 
саламаттыгына каршы 
кылмыштар

164-бер. боюнча (он алты жашка жетелек адам 
менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер) — 
239/212, 165-бер. боюнча (ыплас аракеттер) — 
94/144, 166-бер. боюнча (сойкулук кылууга тар-
туу) — 11/33, 167-бер. боюнча (сойкулукка жана 
ыпластыкка көмөктөшүү) — 178/214, 168-бер. 
боюнча (билип туруп жашы жетелекти порнобиз-
неске тартуу) — 6/3. Жыйынтыгында 83/86 айып-
талуучуларга карата тергөө аяктап, 79/85 кылмыш 
иштери сотко жөнөтүлгөн. 

Ал эми, 496/ 385 сотко чейинки өндүрүштөр 
кыскартылган

үй-бүлө 
мамилелеринин 
салттарына жана 
жашы жетелектердин 
кызыкчылыктарына 
каршы кылмыштар

175-бер. боюнча (адамды никеге туруу макса-
тында уурдоо) — 215/225, 176-бер. боюнча (иш 
жүзүндөгү нике мамилелерине турууга мажбур-
лоо) — 29/37, 177-бер. боюнча (адамды никеге 
турууга мажбурлоо) — 49/42, 178-бер. боюнча 
(диний ырым-жырымдарды өткөрүүдө нике ку-
рагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу) — 238/209, 
179-бер. боюнча (эки жана андан көп аял алуу) — 
16/15. Жыйынтыгында 207/191 айыпталуучуларга 
карата тергөө аяктап, 87/77 кылмыш иштери сот-
ко жөнөтүлгөн. 

Ал эми, 497/ 399 сотко чейинки өндүрүштөр 
кыскартылган.

2020-жылы республиканын укук коргоо органдары тарабынан үй-
бүлөлүк зомбулук фактылары боюнча КЖБР АМСна 9401 арыз жана 
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билдирүү катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган, алар 
519 кылмыш жана 8882 жорук.

Тергөөнүн жыйынтыгы менен 519 кылмыш иштин ичинен 320 иш өн-
дүрүштөн кыскартылган (Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 26-бер. 
1-бөл.1-пункту менен — 1 (кылмыш окуясы жана (же) жорук окуясы 
болбогондо); 2-пункту менен — 225 (жосундарда кылмыштын курамы 
жана (же) жоруктун курамы болбогондо); 4-пункту менен — 22 (ушул 
Кодексте каралган учурларда жабырлануучунун арызы жок болгондо); 
13-пункту менен — 72 (ушул Кодекстин 23-беренесинин 3-бөлүгүнө 
жана Жоруктар жөнүндө кодекстин 39-беренесине ылайык тараптар-
дын жарашуусуна байланыштуу), 181 иш сотко жиберилген.

Ал эми, 8882 жорук жөнүндө иштердин ичинен 7578 иш өндүрүштөн 
кыскартылган (Кыргыз Республикасынын ЖПКнин 26-бер. 1-бөл.1-пун-
кту менен — 1 (кылмыш окуясы жана (же) жорук окуясы болбогондо); 
2-пункту менен — 4188 (жосундарда кылмыштын курамы жана (же) 
жоруктун курамы болбогондо); 3-пункту менен — 9 (жазык мыйза-
мынан же Жоруктар жөнүндө кодекстен алып караганда, келтирил-
ген залал укук чегинде болгондо: коргонуу зарылдыгы; аргасыз за-
рылдык; жеке же психикалык жактан мажбурлоо; кылмыш же жорук 
жасаган адамды кармоо; кызмат орду боюнча мыйзамды, буйрукту 
(тескемени), милдеттерди аткаруу; негиздүү тобокелчилик; атайын 
тапшырманы аткаруу); 4-пункту менен — 1253 (ушул Кодексте ка-
ралган учурларда жабырлануучунун арызы жок болгондо); 13-пункту 
менен — 2127 (ушул Кодекстин 23-беренесинин 3-бөлүгүнө жана Жо-
руктар жөнүндө кодекстин 39-беренесине ылайык тараптардын жара-
шуусуна байланыштуу), 2 жорук бир өндүрушкө бириктирилип, 1093 
жорук жөнүндө иш сотко жиберилген.

Тергөө органдары тарабынан мыйзамдардын аткарылышына проку-
рордук көзөмөл тергөөгө чейинки текшерүү жана тергөө стадиясынан 
башталат.

Прокурордук көзөмөлдүн ушул этаптагы милдети болуп кылмыштар-
ды эсепке алуудан жашыруу учурларын аныктоо, четтетүү жана алдын 
алуу эсептелет. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуал-
дык кодексинин 147-беренесине ылайык, сотко чейинки өндүрүштү 
жүзөгө ашыруучу органдар кандай болбосун жасалган же даярдалып 
жаткан кылмыш жөнүндө арызды же билдирүүнү кабыл алууга жана 
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каттоого милдеттүү. Арызды же билдирүүнү кабыл алган адамды, 
ал катталган убактысын жана каттоо номерин көрсөтүү менен кабыл 
алынган арыздын же билдирүүнүн катталгандыгы тууралуу документ 
арыз ээсине берилет. Жасалган же болбосо даярдалып жаткан кыл-
мыш жөнүндө арызды же билдирүүнү каттоодон баш тартуу же жа-
ап-жашыруу Кылмыш-жаза кодексине ылайык жоопкерчиликке алып 
келет.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 
153-беренсине ылайык, тергөөчү, прокурор ушул Кодекстин 148-бе-
ренесинде каралган сотко чейинки өндүрүштү баштоого себеп болгон 
учурдан тартып тергөөгө чейинки текшерүүнү баштоого милдеттүү, 
анын жүрүшүндө төмөнкүлөрдү жүргүзүүгө укуктуу: 

1) окуя болгон жерди кароого жана өлүктү кароого;

2) ушул Кодекстин 196-203-беренелеринин талаптарын сактоо ме-
нен күбө катары суракка алууга;

3) экспертизаларды жүргүзүүнү дайындоого;

4) ушул Кодекстин 236-беренесинде каралган тартиптен тышкары, 
салыштырып изилдөө үчүн үлгүлөрдү алууга;

5) документтерди жана буюмдарды талап кылууга;

6) изин суутпай издөө иш-чараларын жүргүзүү жөнүндө атка-
рылышы милдеттүү болгон жазуу жүзүндөгү тапшырмаларды 
алгачкы текшерүү органына берүүгө.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 
153-бер. 2-бөл. ылайык, тергөөгө чейинки текшерүүнүн натыйжалары 
боюнча тергөөчү, прокурор төмөнкү чечимдердин бирин кабыл алат:

1) кылмыш ишин козгоо жөнүндө;

2) кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө.

Аталган кодекстин 153-бер. 3-бөл. ылайык, кылмыш ишин козгоо же 
аны козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим, сотко чейинки өндүрүштүн 
башталышына карата себеп катталган учурдан тартып токтоосуз, 
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бирок 10 суткадан кечиктирилбестен кабыл алынууга тийиш. Көр-
сөтүлгөн мөөнөттө чечим кабыл алууга мүмкүн болбогон учурда, 
бул мөөнөт тергөөчүнүн жүйөлөштүрүлгөн токтому боюнча төмөнкү 
жагдайлардын бири болгондо прокурор тарабынан 20 суткага чейин 
узартылышы мүмкүн:

1) аларды жүргүзүү үчүн узак убакытты талап кылган экспертиза-
ларды, кызматтык териштирүүлөрдү, документалдуу ревизия-
ларды дайындаганда;

2) алыскы жерлерде жүргөн же чакыруулар боюнча келүүдөн кач-
кан күбөлөрдү суракка алуу зарылдыгы.

Кылмыш ишин козгоодон баш тартуу жөнүндө чечимдин негиздүүлү-
гүнө баа берүүдө прокурорлор төмөнкүлөргө негизденет:

— арызда (билдирүүдө) келтирилген бардык жагдайлар текшерил-
генби;

— текшерүүнүн сапаты кандай, атап айтканда, арызда көрсөтүлгөн 
адамдар суракка алынганбы же зарыл болгон башка маалымат-
тар алынганбы;

— зарыл болгон документтер алынганбы;

— текшерилүүгө тийиш болгон жагдайлар түшүндүрмөлөрдө жана 
документтерде толук чагылдырылганбы же жокпу;

— текшерүүлөрдүн материалдарында карама-каршылыктар бар-
бы, эгерде болсо, аларды тактоо боюнча зарыл чаралар көрүл-
гөнбү;

— текшерүүнүн жүрүшүндө алынган, анын негизинде иш козгоодон 
баш тартылган маалыматтарды баалоо туурабы;

— мыйзам туура колдонулганбы же жокпу.

Кылмыш ишин козгоодон баш тартуу мыйзамсыз же негизсиз деп та-
анылган учурда прокурор кылмыш ишин козгоодон баш тартуу ток-
томун жокко чыгаруу жана кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом чыга-
рат же болбосо материалдарды кошумча тергөөгө чейинки текшерүү 
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жүргүзүү үчүн жиберет. Мындан тышкары, прокурор кылмыштар 
жөнүндө арыздарды (билдирүүлөрдү) тергөөнүн караштуулугу боюн-
ча жөнөтүүнүн мыйзамдуулугуна көзөмөл жүргүзөт.

Тергөө баскычында көзөмөлдү жүзөгө ашырууда ал көзөмөлдү тер-
гөөчүнүн бардык аракеттери жана чечимдери мыйзамдуу жана негиз-
дүү болгудай, алар тарабынан жасалган мыйзам бузуулар өз убагын-
да аныкталып, кемчиликтер четтетилгидей уюштурулууга тийиш.

Мыйзамда прокурор тергөө органынын аракеттерин жана чечимде-
рин алар аткарылганга чейин текшерүүгө милдеттүү болгон учурлар-
ды аныктайт. Бул иштердин баары тергөөчүнүн соттун санкциясын 
алуу зарылдыгы менен байланышкан.

Аны менен катар эле мыйзам прокурорду тергөө учурунда, бардык 
кылмыш иштер боюнча тергөөчү тарабынан мыйзамдардын атка-
рылышын көзөмөлдөөгө милдеттендирет. Тергөө баскычында про-
курордук көзөмөлгө жүктөлгөн милдеттерди чечүүдө көптөгөн фак-
торлор, атап айтканда, жасалган кылмыштын оордугу; анын бетин 
ачуунун жана иш үчүн маанилүү болгон жагдайларды аныктоонун 
кыйынчылыгы; тергөөчүнүн квалификациясы жана тажрыйбасы; тер-
гөө бөлүмүнүн башчысы тарабынан жүргүзүлүүчү процессуалдык ве-
домстволук контролдун деңгээли же бир нече тергөөчүлөрдөн турган 
топто иштөө шарттары эске алынат;

Тергөөнүн жүрүшүндө мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөнү 
жүзөгө ашырууну образдуу түрдө төмөнкү этаптарга бөлүүгө болот:

— тергөө жана башка процессуалдык аракеттерди жасоонун мый-
замдуулугуна жана негиздүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү; 

— коюлган айыптын мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө 
көзөмөл жүргүзүү; 

— кийинки тергөө аракеттеринин жана чечимдеринин мыйзамдуу-
лугуна жана негиздүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүү; 

— тергөөнүн аяктоо стадиясында көзөмөл жүргүзүү. 

Далилдерди алуу жана талаптагыдай бекитүү тергөө жана башка 
процессуалдык иш-аракеттердин сапаттуу жана өз убагында жүр-
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гүзүлүшүнө окуя болгон жерди кароого, шектүүлөрдү кармоого, жана 
тинтүү жүргүзүүлүшүнө көзөмөлдү камсыздоо үчүн прокурорлордон 
өз убагында жүргүзүлгөн көзөмөлдү талап кылат.

Бул алгачкы тергөө аракеттери эң татаал жана ошол эле учурда жа-
рандардын конституциялык укуктарына олуттуу таасирин тийгизет.

Көптөгөн кылмыш иштеринде кечиктирилгис тергөө аракеттери бо-
луп кылмышка шектүүнү кармоо жана издөө болуп саналат. Кармоо 
кылмыштуулукту токтотуунун натыйжалуу каражаты, бирок ошол эле 
учурда адамдын кол тийбестиги боюнча конституциялык укугун олут-
туу түрдө чектейт.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 
97-бер. ылайык, шектүүнү кармоо жөнүндө токтом ал тергөө органына 
жеткирилген учурдан тартып чыгарылат. Иш жүзүндө кармалган учур-
да шектүүгө эмнеден шек саналып жаткандыгы жарыяланышы керек, 
ошондой эле ага өзүнө каршы көрсөтмөлөрдү бербөө укугу, адвокат 
алуу укугу, ошондой эле мамлекет тарабынан кепилдик берилген 
юридикалык жардамдан пайдалануу укугу түшүндүрүлүүгө тийиш.

Кармоо жөнүндө токтомдо аны түзүүнүн датасы жана орду, токтом түз-
гөн адамдын кызматы, фамилиясы, аты, шектүүнүн инсандыгы, кар-
моо учурундагы анын ден соолугунун абалы, иш жүзүндө кармоонун 
негиздери жана жүйөлөрү, орду жана убактысы (саатты жана мүнөт-
тү көрсөтүү менен) жөнүндө маалыматтар, шектүүгө ушул Кодекстин 
44-беренесинде каралган укуктарды түшүндүрүү жөнүндө маалы-
маттар, жеке тинтүүнүн жана телефон менен сүйлөшүүнүн жыйын-
тыктары көрсөтүлөт. Кармоо жөнүндө токтом шектүүгө жарыяланат 
жана ага тергөөчү менен шектүү, ошондой эле адвокат шектүүнүн иш 
жүзүндө кармалган так убактысын көрсөтүү менен кол коюшат.

Камакка алуу прокурордун алдын ала макулдугусуз жүргүзүлөт.Ток-
томдун көчүрмөсү кармалганга токтоосуз тапшырылат жана 12 саат-
тын ичинде прокурорго жиберилет.

Иш жүзүндө кармалган учурдан тартып 45 саат өткөнгө чейин, ал 
эми шектелген балага карата 21 саат өткөнгө чейин ушул Кодекстин 
265-беренесинде каралган тартипте кармалышынын мыйзамдуулугу 
жана негиздүүлүгү жөнүндө маселени чечүү үчүн шектүү сотко жетки-
рилүүгө тийиш.
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Айып коюу боюнча тергөө органдарынын ишин жөнгө салуучу кыл-
мыш-жаза процесстуалдык мыйзамдардын аткарылышын камсыз 
кылуу прокурордук көзөмөлдүн маанилүү милдеттеринин бири болуп 
саналат.

Прокурорлор эч бир жаран мыйзамсыз жана негизсиз кылмыш жооп- 
керчилигине тартылбоосуна катуу көз салуу менен гана чектел-
бестен, айып коюу белгиленген процессуалдык тартипке так ыла- 
йык жүргүзүлүүсүн камсыз кылуулары зарыл. Аны менен катар эле, 
алар тергөөчүлөрдүн аракеттерине карата жабырлануучулардын 
арыздарына да өзгөчө кылдаттык менен мамиле кылып, тууралыгын 
көзөмөлдөп, кылмыштарды квалификациялоо боюнча жазуу жүзүндө 
көрсөтмөлөрдү берүүлөрү зарыл. 
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4-глава. Аялдарга жана кыздарга 
карата зомбулук иштери боюнча 
сотто прокурордун мамлекеттик 
айыптоонун колдоосу

4.1. Прокурордун мамлекеттик айыптоонун 
колдоосунун укуктук мааниси

Айыптоо функциясы болбосо кылмыш-жаза процессин элестетүү 
мүмкүн эмес. Айыптоочу жана жактоочу тараптын позицияларынын 
карама-каршылыгы талаш-тартышты жаратып, соттук териштирүүнүн 
маңызын түзөт. Процесстин катышуучулары далилдерди келтирүүгө 
жана изилдөөгө, өтүнүч келтирүүгө, кылмыш иши боюнча маанилүү 
болгон ар кандай маселе боюнча пикирин билдирүүгө, соттук та-
лаш-тартыштарга катышууга бирдей укуктарга ээ. Сот тараптарга бе-
рилген укуктарды ишке ашыруу жана алардын процессуалдык милдет-
терин аткаруу үчүн зарыл шарттарды түзөт. Сотто айыптоо жана жазык 
куугунтуктоо функциясы мамлекеттик айыптоону колдоо түрүндө ишке 
ашырылат, ал эми прокурор — мамлекеттик айыптоочу катары өзгөчө 
статуска ээ. Прокурор сот отурумунда сөз сүйлөп, процесстин гана та-
рабы болбостон, мамлекеттин атынан да чыгат. Бул мыйзам талапта-
рын гана эмес, этикалык ченемдерди жана эрежелерди да сактоону 
талап кылат. Мамлекеттик айыптоону колдоо прокурордон мыйзамды 
так сактоону жана сөз сүйлөө жөндөмүн талап кылат. Сотто мамлекет-
тик айыптоону колдогон прокурор коомдук талаш-тартышта мамлекет-
тин атынан сотто сүйлөп жатканын унутпашы керек21. 

Айыптоо сотко карата талаптарды камтыбайт, бирок соттолуучунун 
кылмыш жасоо фактысын тастыктоону түшүндүрөт, сотто мамлекет-
тик айыптоочу тарабынан колдоого жана негиздөөгө алынат. Айыптоо 
үч бөлүктөн турат: биринчиси — айыптоонун фабуласы, экинчиси — 
айыптоонун укуктук түзүлүшү, үчүнчүсү — юридикалык квалифика-
ция. Айыптын фабуласы болуп айыптоонун иш жүзүндө түзүлүшү 

21 А.А. Данилевич, О.В. Петрова, «Поддержание государственного обвинения», окуу электрон-
дук басылма, Минск, Беларус мамлекеттик университети, 2020-ж.
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түшүнүлөт. Анын юридикалык жактан түзүлүүсү ачылган кылмыштын 
укуктук моделин билдирет. Ал эми юридикалык квалификация кыл-
мышкердин кылмыш-жаза мыйзамынын тигил же бул беренеси боюн-
ча жасаган иш-аракеттеринин жыйынтыгын чыгаруу болуп саналат22. 

«Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө» Кыргыз Респу-
бликасынын конституциялык Мыйзамынын 2-беренесине ылайык, 
сотто мамлекеттик айыптоону колдоо прокуратура ишинин бир ба-
гыты болуп эсептелет. Бирок изилдөөлөр көрсөткөндөй, прокурорлор 
аялдарга карата зомбулук боюнча иштерди кароодо жабырлануучу-
лардын укуктарын формалдуу түрдө камсыздап, сот отурумуна ка-
тышкан адвокаттарды «көрсөтүү үчүн» чакырып, ал эми адвокатты 
иш менен тааныштыруу үчүн сот отуруму кийинкиге жылдырылбай 
калган учурлар бар23.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 
6-беренесине ылайык, кылмыш-жаза сот өндүрүшүнүн милдеттери 
бири болуп адилеттүү соттук териштирүү жана кылмыш-жаза мыйза-
мын туура колдонуу саналат.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 
34, 295-беренелерине ылайык, прокурор — ушул Кодексте карал-
ган компетенциянын чектеринде бардык кылмыш иштери боюнча 
соттун алдында мамлекеттик айыптоону колдойт, айыпталуучунун 
күнөөлүүлүгү жөнүндө далилдерди берет, аларды иликтөөгө катышат, 
жазык мыйзамын колдонуу жана жаза дайындоо боюнча өз тыянакта-
рын баяндайт.

4.2. Мамлекеттик айыптоонун колдоонун 
тактикасы

Мамлекеттик айыптоону колдоо — соттолуучунун кылмыш жасаган-
дыгын үчүн ашкерелөө, айыптоо тезисти негиздөө жана сот тара-
бынан чечилүүчү маселелер боюнча позицияны түзүү боюнча про-
цессуалдык далилдөө процессинде мамлекеттик айыптоочунун ага 

22 А. А. Данилевич, О. В. Петрова, «Поддержание государственного обвинения»,  
окуу электрондук басылма, Минск, Беларус мамлекеттик университети, 2020-ж.

23 Ротнова И. Б., Сущность и принципы государственного обвинения в уголовном процессе. 
Илимий макала. Россия укуктук изилдөө журналы №2 (11) 2017 
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берилген ыйгарым укуктарынын негизделген мыйзамдуу ишин бил-
дирген кылмыш-жаза куугунтугун ишке ашыруунун бир формасы.

Мамлекеттик айыптоону колдоо тактикасы катары криминалисти-
калык илимдердин сунуштамаларына негизделген жана иш боюнча 
мамлекеттик айыптоочунун иш-аракеттеринин алгоритми боюнча по-
зициясын, айыптоо актынын мыйзамдуулугуна жана негиздүүлүгүнө 
сотту ынандыруу максатын түшүнүү керек24. 

Мамлекеттик айыптоону колдоо шарттуу түрдө сотко чейинки (даяр-
доо) жана иш жүзүндө соттук (активдүү) этаптарга бөлүнөт. Бирин-
чисине прокурордун айыптоо акты жана конкреттүү кылмыш ишинин 
материалдары менен таанышуу, аларды талдоо жана позициясын 
иштеп чыгуу кирет. Экинчисине соттук териштирүүдө прокурордун 
мамлекеттик айыптоочу катары жасаган соттук аракеттеринин жый- 
ындысы — айыптоону ишке ашыруу, жабырлануучуну, айыпкерди су-
ракка алуу, далилдерди берүү ж.б.

Прокурордун кылмыш ишин кароого жетишсиз даярдыгы мамлекет-
тик айыптоону жүргүзүүнүн сапатсыздыгынын эң кеңири тараган ката-
ларынын жана себептеринин бири болуп саналат. 

Кылмыш ишинин материалдарын жакшы билүү соттук те-
риштирүүгө катышкан прокурор үчүн милдеттүү талап бо-
луп саналат. Кылмыш ишинин материалдарын тереңинен 
билбөө мамлекеттик айыптоочунун сот отурумундагы пас-

сивдүү ролунун себеби болуп саналат, бул өз кезегинде анын соттук 
териштирүүнүн жүрүшүндө жана жыйынтыгына болгон реалдуу таа-
сирин жокко чыгарат25.

Прокурор соттук териштирүүгө катышып жатып төмөнкүлөрдү билүүгө 
тийиш:25 

1) айыпкер кандай кылмыш аракеттерин жасагандыгы боюнча ай-
ыпталып жаткандыгын; 

24 Сафронский, Г. Э. О криминалистическом содержании тактики поддержания государствен-
ного обвинения [Текст] — 2014. — № 6.

25 Моисеева Г. А., Хаустова Л. М. Соттор тарабынан кылмыш иштерин кароодо прокурордун 
катышуусун жакшыртуу боюнча Методикалык колдонмо. — Ульяновск, 2000. С.9.
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2) тергөөнүн версиясын кандай далилдер тастыктай тургандыгын;

3) айыпкердин жана жабырлануучунун мүнөздөөчү кандай маалы-
маттар бар экендигин (айрым учурларда күбөлөрдүн инсандык 
маалыматтарын изилдөө зарыл); 

4) тергөө органдары айыпталуучунун кылмыштуу аракеттерин туу-
ра квалификациялангандыгын; 

5) тергөөнүн жүрүшүндө процесстик бузуулар жол берилген берил-
бегендигинин.

Аялдарга карата зомбулук далилдердин чектелгендиги ме-
нен мүнөздөлөт жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү 
айыптоодо абдан маанилүү роль ойнойт. Андыктан, аялдар-
га карата зомбулуктун көбүндө коргонуу стратегиясы жа-

бырлануучуну алсыратууга, анын көрсөтмөлөрүнүн баркын кетирүү 
аракеттерине негизделген. Ушул максатта алар жабырлануучунун 
өмүр баяндарынан алардын «жагымсыз» репутациясын көрсөтө тур-
ган фактыларды издешет. Соттук-тергөө практикасы көрсөткөндөй, 
коргоо тарабы аялдарга карата зомбулук фактылары боюнча жетиш-
кен ийгиликтин негизги үлүшү айыптоодон баш тартуу же элдешүүнү 
түзөт.

Айыптоочулар аялдарга карата зомбулукка байланышкан кылмыш 
иштер боюнча коргоо тактикасы болуп көбүнчө мамлекеттик айыптоо 
менен катуу тирешүү мүнөзгө ээ экендигин эске алышы керек. Адатта, 
жактоочу тарап соттук териштирүүнүн жүрүшүндө соттук кырдаалдын 
өзгөрүшүнө, анын ичинде кээ бир далилдерди изилдөөнүн натыйжа-
ларына жараша өзүнүн версиясын бир нече жолу өзгөртүшү мүмкүн. 
Андыктан мамлекеттик айыптоочу жактоочу тарап айткан бир эмес, 
бир нече версияны жокко чыгарууга даяр болушу керек.

Аялдарга карата жасалган эң коомдук коркунучтуу зомбулук кыл-
мыштарынын бири — зордуктоо. Аялдарга жана кыздарга карата 
зомбулук иштери боюнча соттук териштирүүнүн өзгөчөлүгү ушул ка-
тегориядагы жазык иштери боюнча далилдөө предмети менен шарт-
талгандыктан, мамлекеттик айыптоочу сотто териштирип, далилдей 
турган жагдайларды так билиши керек. Алар төмөндөгүлөр: 
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1) Кылмышкердин (кылмыш субъектисинин) инсандыгы: өзүнүн 
иш-аракетинин иш жүзүндөгү мүнөзүн жана коомдук коркунучтуу-
лугун таанууга жана аларды башкарууга жөндөмдүү, акыл-эси 
соо адам экендигин; айыпкердин психикасынын бузулушуна 
байланышпаган акыл-эси артта калган учурда, анын иш-ара-
кетинин иш жүзүндөгү мүнөзүн жана коомдук коркунучтуулугун 
толук түшүнүү же аларды башкаруу жөндөмдүүлүгүн; мыйзам 
тарабынан аныкталган куракка жеткендигин (туулган жери жана 
датасы), аны мүнөздөгөн маалыматтарды; айыпкердин жеке 
психологиялык өзгөчөлүктөрүн; анын жеке сапаттарын, кесиптик 
көндүмдөрүн жана жөндөмдөрүн;

2) эгерде башка кылмыш жасоого кошо катышкандар болсо, алар-
дын ар биринин кылмыштуу аракетин: айыпкердин кылмыш 
ишинин эпизоддоруна катышуусун аныктоону; ар бир айыпкер-
дин жасалган кылмыштагы ролун алдын ала бүтүм же уюшкан 
топтун сүйлөшүүсүн тастыктаган фактылар боюнча, кылмышты 
даярдоодо, жасоодо жана жашырууда алардын аракеттеринин 
жыйындысы аркылуу аныктоону; алдын ала бүтүм боюнча же 
уюшкан топтун катышуучуларынын ар биринин кылмышты да-
ярдоодо, жасоодо жана жашырууда ролун аныктоону;

3) жабырлануучу менен жыныстык катнашы боюнча: соттолуучун, 
жабырлануучун жыныстык катнаш жасоо мүмкүнчүлүгүн; жы- 
ныстык катнаштын убактысы, анын узактыгы; жыныстык катнаш 
болгон жер; жыныстык катнаштын алдындагы жагдайларды; 
жыныстык катнашты жасоо жагдайларын; жыныстык катнаштан 
кийин болгон жагдайларды;

4) зомбулук көрсөтүү же жабырлануучунун алсыз абалын колдонуу 
боюнча: жабырлануучунун каршылыгын басуу үчүн же зордук-
тоочуга каршылык көрсөтүү учурундагы физикалык зомбулукту; 
психикалык зомбулукту; жабырлануучунун дене алсыздыгынан 
же дене кемчилигинен, ошондой эле эс-учун жоготкондуктан, 
психикалык оорудан, баңги же алкоголдук мас абалында, жашы 
жете электигинен, терең табигый эмес уйку, соттолуучунун ин-
сандыгын адашуусунан улам жабырлануучунун алсыз абалын; 
кылмыш жасоодо колдонулган конкреттүү каражаттарды жана 
каражаттарды фиксациялоо, алуу, аныктоону, жыныстык кат-
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наштын, физикалык жана психикалык зомбулук көрсөтүүнүн 
натыйжасында пайда болгон издерди фиксациялоо, алуу жана 
изилдөөнү; белгилүү бир куралдар менен келтирилген физика-
лык жана психикалык зомбулуктарды26. 

4.3. Соттук териштирүүгө катышкан адамдардын 
коопсуздугун камсыз кылуу

Акыркы мезгилде кылмыштын курмандыктарын коргоо көйгөйлөрүнө 
көбүрөөк көңүл бурулууда. Кыргыз Республикасынын Конституциясы-
нын 61-беренесинин 1, 2-пункттарына ылайык, ар бир адамга өзүнүн 
Конституцияда, мыйзамдарда, Кыргыз Республикасы катышуучусу 
болуп саналган эл аралык келишимдерде, эл аралык укуктун жалпыга 
таанылган принциптеринде жана ченемдеринде каралган укуктарын 
жана эркиндиктерин сот аркылуу коргоого кепилдик берилет. Ар бир 
адам мыйзам тарабынан тыюу салынбаган бардык жеткиликтүү ыкма-
лар аркылуу өз укуктарын жана эркиндиктерин коргоого укуктуу.

Кылмыш-жаза процессуалдык кодекси кылмыш-жаза сот өндүрүшүнүн 
катышуучуларынын коопсуздугун камсыз кылуунун негизги принцип-
терин аныктайт, 77-беренеге ылайык, жабырлануучунун, күбөнүн, ай-
ыпталуучунун жана кылмыш-жаза сот өндүрүшүнө катышуучу башка 
адамдардын, алардын жакын туугандарынын, жубайынын коопсуздук 
чараларын камсыз кылуу максатында иш анын өндүрүшүндө турган 
орган:

1) зомбулук коркунучун же кылмыш-жаза мыйзамында тыюу са-
лынган башка аракетти (аракетсиздикти) жасаган жакка кыл-
мыш-жаза жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн экени жөнүндө 
расмий эскертүү жасайт;

2) корголуучу адам жөнүндө маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн 
чектейт;

3) анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө тапшырма берет;

26 Малова А. А. Поддержание государственного обвинения по делам об изнасилованиях/  
диссертационная работа. 2006
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4) айыпталуучуга карата кылмыш-жаза сот өндүрүшүнүн катышуу-
чуларына зомбулук же башка кылмыштуу аракетти (аракетсиз-
дикти) жасоо мүмкүнчүлүгүн болтурбоочу бөгөт коюу чараларын 
колдонот;

5) жакындоого тыюу салуу түрүндөгү кылмыш-жаза сот өндүрүшүн 
камсыз кылуу чарасын колдонот.

Мындан сырткары, «Жазык сот өндүрүшүнө катышуучулардын укук-
тарын коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жазык 
сот өндүрүшүнө катышуучуларды коопсуздук жана социалдык жактан 
коргоо чараларын камтуучу мамлекеттик коргоо чараларынын туту-
мун киргизүү карайт, ошондой эле аларды колдонуунун негиздери 
жана тартиби аныктайт.

Мыйзамдын 6-беренесине ылайык, корголуучу адамдарга карата 
төмөнкүдөй коопсуздук чараларынын бир эле учурда бир нечеси, 
болбосо бирөө колдонулушу мүмкүн:

1) жекече кайтаруу, турак жайын жана мүлкүн кайтаруу;

2) жекече коргоонун, байланыштын жана коркунуч тууралу кабар-
лоонун атайын каражаттарын берүү;

3) корголгон адам жөнүндө маалыматтардын купуялуулугун кам-
сыз кылуу;

4) жашаган жерин башка жакка көчүрүү;

5) зарыл учурда ошондой эле корголуучу адамдын үй-бүлө 
мүчөлөрүнө карата колдонулуучу анкеталык маалыматтарды 
өзгөртүү менен документтерди алмаштыруу;

6) сырт түспөлүн өзгөртүү;

7) сотто чыгып сүйлөө учурунда алардын сырт түспөлүн маски-
ровкалоо же кошумча визиуалдык изоляциялоо, ошондой эле 
соттук тергөөнүн жүрүшүндө анкеталык маалыматтарды жана 
башка маалыматтарды ачыкка чыгарбоо;
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8) иштеген (кызмат ордун) же окуган жерин өзгөртүү;

9) убактылуу коопсуз жерге жайгаштыруу;

10) камакта кармалган же жазасын өтөө жеринде турган корголуучу 
адамга карата кошумча коопсуздук чараларын колдонуу, анын 
ичинде камакта кармалган же жазасын өтөп жаткан бир жерден 
экинчи жерге которуу.
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Колдонулган булактардын жана 
адабияттардын тизмеси

1. 2021-жылдын 11-апрелинде референдумда (бүткүл элдик 
добуш берүүдө) кабыл алынган Кыргыз Республикасынын  
Конституциясы.

2. Адам укуктарынын жалпы декларациясы.

3. Никедеги аялдын жарандыгы жөнүндө Конвенция

4. Аялдарга карата зомбулукту жок кылуу боюнча Декларациясы.

5. 2021-жылдын 10-сентябрындагы «Кыргыз Республикасынын 
прокуратурасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конститу-
циялык Мыйзамы.

6. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык ко-
декси (КРнын 2021-жылдын 28-октябрындагы № 126 Мыйзамы 
менен күчүнө кирген);

7. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси (КРнын 
2021-жылдын 28-октябрындагы №126 Мыйзамы менен күчүнө 
кирген);

8. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодекси (КР-
нын 2021-жылдын 28-октябрындагы №126 Мыйзамы менен 
күчүнө кирген);

9. 2012-жылдын 10-июлундагы № 100 Кыргыз Республикасынын 
Балдар жөнүндө кодекси (КРнын 2020-жылдын 1-августундагы 
№109 Мыйзамынын редакциясына ылайык).

10. 2003-жылдын 30-августундагы № 201 Кыргыз Республикасы-
нын Үйбүлө кодекси (КРнын 2020-жылдын 17-августундагы 
№135 Мыйзамынын редакциясына ылайык).
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11. 2021-жылдын 5-майындагы №60 «Кыргыз Республикасындагы 
укук бузуулардын алдын алуу жөнүндө» Кыргыз Республикасы-
нын Мыйзамы.

12. Окуу колдонмо «Уголовное право. Общая и особенная части. 
Интенсивный курс в алгоритмах». Н. Р. Байгубатова, А. А. Аб-
дыбеков, А. Т. Эсенбекова. — Бишкек, КГЮА, 2018-ж.

13. Прокурордун дайыма колдонулуучу китеби С.И. Герасимовдун 
редакциясынын алдында Москва, 2002.

14. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине или-
мий-практикалык түшүндүрмө. Осмоналиев К. М., Супатае-
ва Ж. Э., Бишкек, 2014-ж.

15. «Чыгыш өнөктөштүктүн алты өлкөсүндө (Азербайжан, Арме-
ния, Грузия, Молдова Республикасы, Украина жана Беларусь) 
аялдардын сот адилеттигине жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу» 
долбоорунун алкагында даярдалган Судьялар жана прокурор-
лор үчүн аялдардын сот адилеттигине жетүүсүн камсыздоо 
боюнча окуу куралы 2017-ж.

16. А. А. Данилевич, О. В. Петрова, «Поддержание государствен-
ного обвинения», окуу электрондук басылма, Минск, Беларус 
мамлекеттик университети, 2020-ж.

17. Ротнова И.Б., Сущность и принципы государственного обви-
нения в уголовном процессе. Илимий макала. Россия укуктук 
изилдөө журналы №2 (11) 2017.

18. Сафронский Г. Э. О криминалистическом содержании тактики 
поддержания государственного обвинения [Текст] – 2014. – N 6.






