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Бул окуу китеби Кыргыз Республикасында (2011 – 2018-жж.) өткөрүлгөн соттук-укуктук реформанын алкагында жазык-укуктук мыйзамдардын пакетин иштеп чыгуу боюнча көп жылдык
иштин жыйынтыгы болуп саналат. Колдонуудагы мыйзамдарды ревизиялоо жана жаңы мыйзамдарды иштеп чыгуу үчүн жогорку квалификациялуу улуттук жана эл аралык юристтерди,
КР Президенинин Аппаратынын, КР Парламентинин, КР Премьер-министринин Аппаратынын,
КР Юстиция министрлигинин, КР Башкы Прокуратурасынын, КР ИИМинин, коопсуздук органдарынын кызматкерлерин, бейөкмөт секторлорду жана башкаларды тартуу менен жумушчу
топ түзүлүп, чымырканган иштин натыйжасында кайра иштедик жана мыйзамдарды түп-тамырынан жакшыртууга жетиштик. Натыйжада 17 кодекс жана мыйзам, анын ичинде жаңы КР Жазык кодекси, КР Жоруктар жөнүндө кодекси, КР Бузуулар жөнүндө кодекси, КР Жазык-процесстик кодекси, КР Жазык-аткаруу кодекси, Пробация жөнүндө Мыйзамы, «Мамлекет кепилдеген
юридикалык жардам жөнүндө» Мыйзам иштелип, талкууланып, 2016 – 2017-жж. кабыл алынды.
Жаңы мыйзамдар прогрессивдүүлүгү, реалдуу гумандаштырууга, декриминализациялоого
жана депенализациялоого багыт алгандыгы менен айырмаланат, бул өзгөчө 2019-жылдын
январынан күчүнө кире турган жазык-укуктук блокто абдан ачык көрсөтүлгөн. Жазык-процесстик жана жазык-аткаруу мыйзамдары адам укуктарын коргоону эске алуу менен түзүлгөн жана
аларды камсыз кылуунун реалдуу механизмдерин караштырат.
Соттук-укуктук реформанын кийинки кадамы, бул мыйзамдардын канчалык ишке ашырылышына, бардык соттук, укуктук, укук коргоо системалары реформага даяр болушуна, окутулганына
жана кабыл алынган мыйзамдардын кабыл алынышына жараша болот.
Реформанын ийгилиги жана натыйжалуулугу жаңы мыйзамдарда камтылган концептуалдык
негиздерди сактоодо, аларды жайылтуунун синхронизациясында жана ырааттуулугунда гана
мүмкүн. КР Өкмөтү тарабынан донор мамлекеттердин көмөгү менен 2017 – 2018-жж. КР Жогорку сотунун жетектөөчү курамы, КР ЖСнын Конституциялык палатасынын соттору, КР Башкы
прокуратурасы, КР ИИМи, КР УКМКсы, КР ЭККМКсы, КР ЖАМКсы, КР Адвокатурасы үчүн жаңы
кабыл алынган кодекстер боюнча маалыматтык семинарлардын сериялары уюштурулуп, 13
тренинг өткөрүлдү, анда сунушталган иштелип чыккан модулдар апробацияланды жана жакшыртылды, кийин өздөрүнүн түзүмдүк бөлүмдөрүнө окутуу өткөрүү үчүн 40 тренер даярдалды.
Бул окуу китеби ушул тренингдердин негизинде даярдалды жана өзүнө жазык, жазык-процесстик, жазык-аткаруу мыйзамдарынын бардык новеллалары боюнча 12 окуу модулдарын
камтыйт.
Окуу китеби реформаторлордун жаңы муунунун ишине маанилүү жардам болуп, ар түрдүү максаттуу топторго маалыматты сылык жана структуралап берүүгө мүмкүндүк берет.
Соттук-укуктук реформаны ишке ашырууда, тренерлер үчүн тренингдерди өткөрүүдө, модулдарды иштеп чыгууда, өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр: «Сорос-Кыргызстан» Фонду, ООНдун
Өнүктүрүү программасы, БУУнун БКБсы, ЭККУ олуттуу салым кошушту. Бул окуу китеби өнөктөштөрдүн бири – «Сорос-Кыргызстан» Фондунун көмөгү менен даярдалды жана басып чыгарылды.
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1 - МОДУЛЬ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА
ӨТКӨРҮЛГӨН СОТТУК-УКУКТУК
РЕФОРМАНЫН АЛКАГЫНДА
ЖАЗЫК МЫЙЗАМЫН
РЕФОРМАЛООНУН
КОНЦЕПТУАЛДЫК НЕГИЗДЕРИ

Жазык мыйзамын реформалоонун концептуалдык негиздери

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӨТКӨРҮЛГӨН
СОТТУК-УКУКТУК РЕФОРМАЛООНУН АЛКАГЫНДА
ЖАҢЫ КОДЕКСТЕРДИН ЖАНА МЫЙЗАМДАРДЫН БЕТАЧАРЫ
Датасы: __________________________
Орду:_________________________
Программа
09:00 – 09:20
09:20 – 09:30
09:30 – 11:00

Каттоо / Эртең мененки кофе
Куттуктоо
Жазык мыйзамын реформалоонун концептуалдык негиздери.
Кыргыз Республикасынын жаңы Жазык кодекси.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
11.00 – 11:30

КР Жоруктар жөнүндө кодекси: жоруктар жөнүндө түшүнүк, жоруктарды системага салуу, жоруктар үчүн жазалоо, жоруктар үчүн айыптоонун укуктук
натыйжалары.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
11:30 – 12:00

КР Бузуулар жөнүндө кодекси: бузуулар жөнүндө түшүнүк, бузууларды системага салуу, бузуулар үчүн жаза. Жаңы жол-жоболор.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30

Суроолор/жооптор
Түштөнүү
Соттук-укуктук реформалоо көз карашынан жаңы ЖПКнын өбөлгөлөрү жана
өзгөрүүлөрү.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
14:30 – 15:30

Жаңы КР ЖПКнын негизги өзгөрүүлөрү (сотко чейинки өндүрүш).

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
15:30 – 16:00

Жазык-аткаруу кодекси (Концепциялар жана жаңылык киргизүүлөр).

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
16:00 – 16:30

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам мыйзамы
(Концепциялар жана жаңылык киргизүүлөр).

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
16:30 – 17:00

Жалпы талкуу /Аяктоо/ жыйынтык чыгаруу.
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ӨЛКӨНҮН ЖАЗЫК МЫЙЗАМЫН
РЕФОРМАЛОО: КОНЦЕПЦИЯЛАР
ЖАНА ЖАҢЫЛЫКТАР
Сыдыкова Л. Ч.

ПЛАН:
1. Кыргызстанда реформалоонун натыйжасы боюнча жазык чөйрөсүндө (кылмыш, жазык жоругу, бузуулар) укук
бузууларды чектөө
2. Жаңы Жазык кодексиндеги өз алдынча мыйзамдык новеллалар

МЫЙЗАМДЫН ЖАҢЫЧЫЛДЫК ЖАНА
РЕФОРМАЛОО ШАРТТАРЫ
•
•
•
•
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Биринчиден, жазык-укуктук жөнгө салуу чөйрөсүндө
таптакыр жаңы мамилелер иштелип чыккан.
Экинчиден, жазык укугунун бир катар негизги институттарын аныктоого жаңы теориялык-методологиялык жана
концептуалдык мамилелер биринчи жолу иштелип чыкты.
Үчүнчүдөн, өзүнүн мазмуну жана концептуалдык мамилелери боюнча жеткиликтүү прогрессивдүү жаңы мыйзам
актыларын кабыл алуу үчүн ылайыктуу жагдай түзүлдү.
Төртүнчүдөн, жаңы Жазык кодексинин беренелеринин
санкцияларын реформалоо жүргүзүлдү.

ЖАҢЫ КОДЕКСТЕРДИН ЖАНА МЫЙЗАМДАРДЫН
ШАТЫЧАСЫ
•
•
•
•

Жазык кодекси
Жоруктар жөнүндө кодекс
Бузуулар жөнүндө кодекс
Кыргыз Республикасынын “Административдик жолжоболор жөнүндө” мыйзамы жана Административдик-процесстик кодекс

КӨЙГӨЙЛӨР
•
•

•

Биринчи көйгөй, кандай кылмыштар жоруктар категориясына киргизилиши керек?
Экинчи көйгөй, бир Жазык кодекси керек беле, же алар
экөө болушу керекпи? Башкача айтканда, кеп өз алдынча мыйзам актысы катары Жоруктар жөнүндө кодекс тууралуу болууда.
Үчүнчү көйгөй, кылмыш менен жорукту бири-биринен
кантип айырмалоого болот?

18-БЕРЕНЕ. КЫЛМЫШ ТҮШҮНҮГҮ
1. Кылмыш катары жазык мыйзамдарында каралган коркунучтуу, айыптуу жана жазалуу жосундар (аракеттүү же
аракетсиз) саналат.
2. Ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүндө каралган формалдуу жана жосундун белгисине жаткан, бирок аз маанилүүлүк күчүнөн коомдук коркунучту көрсөтпөгөн
аракеттер жана аракетсиздиктер кылмыш болуп саналышпайт.
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15-БЕРЕНЕ. ЖОСУН ТҮШҮНҮГҮ
1.

Жорук катары субъект тарабынан жасалган инсанга, коомго же мамлекетке
зыян келтирген же зыян келтирүү коркунучун түзгөн, укукка каршы жосундар
(аракеттүү же аракетсиз), айыптуу жоруктар, ал үчүн ушул Кодексте каралган
жаза таанылат.

2.

Ушул Кодекске ылайык Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин түшүнүгүндө оор же олуттуу болуп саналбаган, зыян келтирген атайы же этиятсыз
жосундар, ошондой эле олуттуу зыян келтирүүгө коркунуч туудурган атайы
жоруктар укукка каршы катары таанылат.

КР ЖКДА ЗЫЯН ТҮШҮНҮГҮ
1. ОЛУТТУУ ЗЫЯН – алар ушул Кодексте каралган, кылмыш курамынын белгиси
катары көрсөтүлбөгөн учурларда, төмөнкү кесепеттер:
- эки же андан көп адамдардын ден соолугуна анча оор эмес зыян келтирүү;
- адамдын жана жарандын конституциялык укуктарынын жана эркиндиктеринин
бузулушу;
- айлана-чөйрөнү олуттуу кирдетүү, ууктуруу же булгоо;
- олуттуу материалдык (мүлктүк) залал келтирүү;
- мамлекеттик органдын, ишкананын, мекеменин же уюмдун, менчик формасына
карабастан, нормалдуу ишинин узак бузулушу;
- мамлекеттик коопсуздуктуктун бүлдүрүлүшү;
- эгерде алар мыйзамдарда оор же өзгөчө оор зыян катары көрсөтүлбөсө, келтирилген зыяндын олуттуулугу жөнүндө ачык күбөлөндүрүүчү башка кесепеттер

УЛАНДЫСЫ
2. алар ушул Кодексте каралган кылмыштардын курамынын белгилери катары
көрсөтүлбөгөн учурларда, ТӨМӨНКҮ КЕСЕПЕТТЕР – ООР ЗЫЯН:
- бир адамдын ден соолугуна оор зыян келтирүү эки же андан көп адамдардын ден
соолугуна зыян келтиргенге барабар болсо, анын ичинде жуктуруу, нурлантуу же
ууктуруунун (эпидемия) натыйжасында массалык оору;
- адамда иммундук жетишсиздик вирусун , же башка айыкпас жугуштуу ооруларды адамга жуктуруу;
- адамдын эркиндигинен узакка (отуз күндөн ашыгыраак) мыйзамсыз ажыратуу;
- технотектүү катастрофанын, экологиялык кырсыктын же өзгөчө экологиялык
кырдаалдын болушу;
- ири жана өзгөчө ири залал келтирүү, анын ичинде эпизоотиянын, жаныбарлардын же өсүмдүктөрдүн массалык өлүмүнүн натыйжасында;
- аскердик милдеттерди аткаруунун үзгүлтүккө учурашы.
Оор зыянга өзгөчө оор зыян дагы кирет (ушул эскертүүнүн 3-пунктун кара).
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УЛАНДЫСЫ
3. ӨЗГӨЧӨ ООР ЗЫЯН – адамдын өлүмү, анын ичинде жабырлануучунун өзүн өзү
өлтүрүүсүнүн натыйжасында болгон өлүм, ал эки же андан көп адамдын өлүмүнө
барабар.

ЖАЗАЛАРДЫН ГРАДАЦИЯЛАРЫ
•

Коомдук иштер - 4 категориялар (65-б.)

•

Белгилүү кызмат ордун ээлөө же белгилүү ишмердүүлүк
менен алектенүү укугунан ажыратуу - 4-категориялар
(66-б.)

•

Түзөтүү иштери - 4-категориялар (67-б.)

•

Жаза пул - 6 категориялар (68-б.)

•

Белгилүү мөөнөткө эркинен ажыратуу - 6 категориялар
(70-б.)

ЖАЗАГА ДАЛ КЕЛҮҮ ТАБЛИЦАСЫ
Градацияны өзгөртүү жазага ылайык белгиленген системаны өзгөртүүгө алып келет.
Жазага дал келүү системасынын Таблицасын эсепке алуу менен
гана санкцияларды түзүүгө болот.
Бул Таблица каралып жаткан мыйзам долбооруна тиркеме түрүндө курамдын бөлүгү боло алат.
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62-БЕРЕНЕ. ЖАЗЫК КУУГУНТУГУНУН ЭСКИРГЕН МӨӨНӨТҮ
ӨТКӨНДҮГҮНӨ БАЙЛАНЫШТУУ ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИНЕН БОШОТУУ
1. Эгерде ал кылмыш жасаган күндөн тартып жана өкүм чыгарылган күнгө чейин мыйзамдын күчүндө төмөнкү мөөнөттөр бүткөн
болсо, адам сот тарабынан жазык жоопкерчилигинен бошотулат:
1) үч жыл – анча оор эмес кылмыш жасаган учурда;
2) жети жыл – оор кылмыш жасаган учурда;
3) он жыл – өзгөчө оор кылмыш жасаган учурда, ошондой эле,
эгерде уюшкан топтун, кылмыштуу уюмдун курамында кылмыш
жасаган болсо.

16-БАП. ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮНҮН БАШКА МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ (КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ)
•
•
•

Мүлкүн конфискациялоо (96-98-беренелер);
Жасалган кылмыш үчүн материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу (99-б.);
Чыгарып жиберүү (100-б.).

КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭРКИНДИГИНЕН АЖЫРАТУУЧУ
ЖЕРЛЕРИНДЕГИ СОТТОЛГОНДОРДУН САНЫ:
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1991-жыл

-

8,4 миң.

1996-жыл

-

16,2

1998-жыл

-

21,2

2003-жыл

-

16,8

2008-жыл

-

11,4

2010-жыл

-

9,9

2012-жыл

-

9,8

2013-жыл

-

10

2014-жыл

-
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ПРОБАЦИЯНЫ КЫРГЫЗСТАНДЫН ПРАКТИКАСЫНА
ЖАЙЫЛТУУ КОНЦЕПЦИЯСЫ
1.

Эркиндигинен ажыратууга альтернативаны жайылтуу жаатында бул
дурус эл аралык тажрыйба.

2.

Бул соттолгондорго карата социалдык-укуктук контролдоону сунуштаган, түрмөгө камоо менен (Пекин эрежеси) байланышпаган чараларга карата БУУнун эрежелеринин минималдык стандарттарында
өзүнүн чагылуусун тапкан эл аралык стандарттар.

3.

Соттолгон адамды ресоциализациялоо максатын ишке ашыруу.

4.

Жекече алдын алуу максатын ишке ашыруу.

5.

Пробациялык көзөмөлдөө процессине коомчулукту кошуу.

6.

Бюджеттик каражаттарды олуттуу үнөмдөө.

13-БАП. ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ
83-берене. Пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотуу
84-берене. Көзөмөлдүк талаптар жана пробациялык милдеттер
85-берене. Пробациялык көзөмөлдүн укуктук натыйжалары

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
Мындай каалоо биринчи жолу 1929-жылы Бухарестте жазык укуктары боюнча Эл аралык конгрессте айтылган.
1946-жылы Нюрнберг процессинин жүрүшүндө Эл аралык трибунал мамлекети жана анын уюмдары эл аралык кылмыштардын
субъекттери болушу мүмкүн экендигин тааныган.
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ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
1978-жылы Европа Кеңешинин кылмыштуулук көйгөйлөрү боюнча
Европа комитети европалык мамлекеттердин мыйзам чыгаруучуларына юридикалык жактарды экологиялык кылмыш үчүн жазык
жоопкерчилигинин субъекттери катары таанууну сунуштаган.
Окшош сунуштар кылмыштуулуктун жана укук бузуучуларга мамиле кылуунун алдын алуу боюнча БУУнун мезгилдүү өткөрүлгөн
Когрессинин, анын ичинде Каир, 1996-ж. чечимдеринде камтылат.

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
Алар тарабынан жүргүзүлгөн чарбалык ишмердүүлүктүн жүрүшүндө жасалган укук бузуулар үчүн юридикалык жактардын –
ишканалардын жоопкерчиликтери жөнүндө Европа кеңешинин
мүчөлөрү – өлкөлөрдүн Министрлер Комитетинин №18 (88) сунуштоолору.

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
•
•
•
•
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Улуттар аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы БУУнун конвенциясы (2000-жылдын 15-ноябрындагы).
Террорчулукту каржылоого каршы күрөшүү жөнүндө БУУнун
конвенциясы (1999-жылдын 9-декабры)
Коррупцияга каршы БУУнун конвенциясы
Террорчулукка каршы кызматташуунун Шанхай уюмунун конвенциясы

МЫЙЗАМДАРЫНДА ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН
ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИНИН ИНСТИТУТУ КАРАШТЫРЫЛГАН МАМЛЕКЕТТЕР
Австралия, Улуу Британия, Бельгия, Венгрия, Дания, Индия, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кения,
Кытай, Корея, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Пакистан,
Румыния, Словения, АКШ, Финландия, Франция, Хорватия, Чехия,
Чили, Швейцария ж.б.
Советтен кийинки мейкиндик: Грузия, Молдова, Латвия, Литва,
Эстония, Украина.

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
•

Эгерде көрсөтүлгөн аракеттер бул юридикалык жактардын
функцияларын аткаруу учурунда же анын пайдасына жасалган болсо гана, жеке жактардын күнөөлүү аракеттери үчүн
юридикалык жактын жазык жоопкерчилиги болот.
• эки жагдайдын болушу шартталган:
- кылмыш жосуну юридикалык жактын жана
- анын жетекчисинин же өкүлүнүн пайдасына жасалышы керек.

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
Юридикалык жакка төмөнкүлөр жасалган учурда жазыкукуктук таасир этүү чаралары колдонулат:
• коррупциялык кылмыштар;
• терроризмге байланышкан кылмыштар;
• кылмыш кирешелерин легалдаштырууга байланышкан кылмыштар;
• экологиялык кылмыштар;
• адамдарды сатууга жана мыйзамсыз пайдаланууга байланышкан кылмыштар;
• жалган ишкердик, финансылык пирамидаларды уюштуруу,
рейдерлик.
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ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ
1. Юридикалык жактарга сот тарабынан жазык-укуктук таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чараларынын төмөнкү түрлөрү
колдонулушу мүмкүн:
1) айып пул;
2) укуктарды чектөө;
3) юридикалык жакты жоюу.

24-БЕРЕНЕ. ЖАЗЫК-УКУКТУК КВАЛИФИКАЦИЯНЫН
АТАЙЫН ЭРЕЖЕЛЕРИ
2. Адам жосунду уюшкан топтун же кылмыштуу уюмдун курамында же болбосо кызыкчылыгында жасаган учурда, ушул Кодекстин
46-беренесинде каралган жоболорду эске алуу менен квалификация адам жасаган жосунду караган ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүнүн беренеси (беренесинин бөлүгү) боюнча жана ушул Кодекстин
248 же 249-беренелеринин тиешелүү бөлүгү боюнча жүзөгө ашырылат. Мында жаза ушул Кодекстин 78-беренесинде каралган эрежелерди эске алуу менен дайындалат.

ЖК ДОЛБООРУНУН ӨЗГӨЧӨ БӨЛҮГҮ
ЖК долбоорунун Өзгөчө бөлүгү өзүнөн кылмыш объектилеринин белгилери боюнча топтоштурулган кылмыштардын
конкреттүү курамын караштырган ченемдердин жыйындысын көрсөтөт.
Өзгөчө бөлүктүн бардыгы болуп 33 бабы иштелип чыккан.

14

ЖК ДОЛБООРУНУН ӨЗГӨЧӨ БӨЛҮГҮ
1. Кылмыштын болгон курамынын белгилери такталды.
2. Кылмыш курамынын квалификацияланган жана өзгөчө квалификацияланган белгилери такталды.
3. Өлкөнүн мурунку мыйзамдарында белгисиз кылмыштын
жаңы курамдары киргизилди.
4. Кыргызстан ратификациялаган Конвенцияларга ылайык эл
аралык стандарттарга ченемдерди дал келтирүү боюнча иштер жасалды.

УЛАНДЫСЫ
5. ЖКнын бардык ченемдери кол салуу объектилеринин артыкчылыктарына ылайык системага салынды.
6. Биринчи жолу Аскердик кылмыш деген бап караштырылды.
Ал эл аралык актыларга ылайык курулган, анын ичинде Кыргызстан тарабынан ратификацияланган Женева Конвенциясына жана ага протоколдорго ылайык келтирилген.
7. Биринчи жолу Тиркемеде ЖКнын Глоссарийи иштелип чыкты,
ал олуттуу баскычта укук колдонуу практикасын жеңилдетет.
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16

Жазалардын
түрлөрү жана
анын категориялары

х

Белгилүү кызмат
ордун ээлөө/белгилүү
ишмердүүлүк менен
алектенүү укугунан
ажыратуу

I категориялар:
3 айдан 6 айга чейин

II категориялар:
6 айдан бир жылга
чейин

II категориялар:
40тан 60 саатка
чейин

Эркиндигин чектөө

I категориялар:
30 сааттан
40 саатка чейин

Коомдук иштер

+

+

III категориялар
IV категориялар

+

II категориялар

+

+

I категориялар

х

Үч кат
айып

Жаза пул

Тартипке
чакыруу аскер
бөлүгүнүн
мазмуну

IV категориялар 3 айдан 6 айга
чейин
V категориялар 6 айдан бир
жылга чейин
VI категориялар

III категориялар х

II категориялар

I категориялар

Негизги жазалар
Түзөтүү жумуштары

I категориялар
(2 жыл 6 ай)
II категориялар
(2 жыл 6 айдан
тартып 5 жылга
чейин)
III категориялар
(5 жылдан 7 жыл
6 айга чейин)
IV категориялар
(7 жыл 6 айдан
10 жылга чейин)
V категориялар
(10 жылдан 12 жыл
6 айга чейин)
VI категориялар
(12 жыл 6 айдан
15 жылга чейинт)

х

Белгилүү мөөнөткө
эркиндигинен
ажыратуу

II категориялар:
Бир жылдан 2 жылга чейин

I категориялар:
6 айдан 1 жылга чейин

Белгилүү кызмат
ордун ээлөө же белгилүү
ишмердүүлүк менен алектенүү
укугунан ажыратуу

II категориялар:
4 айдан 6 айга чейин (айлык акыдан
10дон 20 пайызга чейин чегерүү менен)

I категориялар:
2 айдан 4 айга чейин (айлык акыдан
10дон 20 пайызга чейин чегерүү менен)

Түзөтүү жумуштары

Негизги жазалар

II категориялар:
600дөн 800гө чейин эсептик
көрсөткүчтөр менен

VI категориялар

V категориялар

IV категориялар

III категориялар

I категориялар
II категориялар

х

II категориялар:
беш суткага

I категориялар:
үч суткага

Аскер кызматындагыларга карата
камоо

3 жылга чейин

2 жылга чейин

х

Жаза пул

Кошумча жазалар
Белгилүү кызмат
ордун ээлөө/
белгилүү ишмердүүлүк менен
алектенүү укугунан ажыратуу

I категориялар:
400дөн 600гө чейин эсептик
көрсөткүчтөр менен

Жаза пул

Өмүр бою эркиндигинен
ажыратуу

х

Өмүр бою эркиндигинен
ажыратуу

САНКЦИЯЛАРДЫ БИР ӨҢЧӨЙ КУРУУ ҮЧҮН НЕГИЗГИ ЖАЗАЛАРДЫН
ТҮРЛӨРҮНҮН ЖАНА ӨЛЧӨМДӨРҮНҮН ДАЛ КЕЛҮҮ ТАБЛИЦАСЫ (ЧОҢ АДАМДАР ҮЧҮН)

I категориялар – 2 жылга
чейин
III категориялар II категориялар – 3 жылга
чейин
IV категориялар III категориялар – 4 жылга
чейин
х
IV категориялар – жылга
чейин
х

II категориялар

I категориялар

Жазалардын Коомдук иштер
түрлөрү жана
анын категориялары

САНКЦИЯЛАРДЫ БИР ӨҢЧӨЙ КУРУУ ҮЧҮН КЫЛМЫШКА ЖАЗАНЫН ТҮРЛӨРҮНҮН
ЖАНА ӨЛЧӨМДӨРҮНҮН ДАЛ КЕЛҮҮ ТАБЛИЦАСЫ (ЧОҢ АДАМДАР ҮЧҮН)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОРУКТАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ

1

КР ЖОРУКТАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ
•
•
•

КР Жогорку Кеңеши тарабынан 2016-жылдын
22-декабрында кабыл алынган.
КР Президенти тарабынан 2017-жылдын 1-февралында
кол коюлган.
2019-жылдын 1-январынан тартып колдонууга
киргизилет.

2

ЖОРУКТАР ЖӨНҮНДӨ КР КОДЕКСИ
КР Жоруктар жөнүндө кодекси КР Жазык кодексине окшоштурулуп курулган. КР Жоруктар жөнүндө кодексинин өз алдынча институттары КР Жазык кодексинин институттарына
дал келет. Бирок өзүнүн айырмачылыктары бар.
Айырма жоруктардан келтирилген зыян олуттуу зыян
келтирүү коркунучун түзгөндүгүндө, же Жазык кодексинин
түшүнүгүнөн алганда оор же олуттуу болуп саналбаганында турат.
Бул формалдуу белгилери боюнча жорук кылмыштан
айырмаланат. Ошондуктан ага (жорукка) жоопкерчилик КР
ЖКсында каралган кылмыштардын белгилери жок болгондо гана болот.
3
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КР ЖОРУКТАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИНИН ТҮЗҮМҮ:
Жалпы бөлүк:
1-глава. Жоруктар жөнүндө мыйзам, анын максаттары жана
принциптери
2-глава. Жоруктар жөнүндө мыйзамды колдонуунун чеги
3-глава. Жорук жөнүндө түшүнүк. Жорук үчүн жоопкерчиликтин негизи
4-глава. Жоруктар үчүн жоопкерчилик субъектиси
5-глава. Күнөөлөр
6-глава. Бүткөн жана уланган жоруктар

4

УЛАНДЫСЫ:
7-глава. Жорук жасоого кошо катышуу
8-глава. Жасаган жоругу үчүн адамдын жоопкерчилигин
жокко чыгаруучу жагдайлар
9-глава. Мажбурлоочу мүнөзгө ээ болбогон жазыктык-укуктук таасир этүү чаралары
10-глава. Жорук үчүн жаза жана анын максаттары. Жорук
үчүн жазалардын түрлөрү
11-глава. Жорук үчүн жаза дайындоо
12-глава. Жазадан жана аны өтөөдөн бошотуу

5

УЛАНДЫСЫ:
13-глава. Жаза болуп саналбаган жазыктык-укуктук таасир
этүүнүн мажбурлоочу башка чаралары
14-глава. Жашы жетелектердин жорук жоопкерчилиги
Өзгөчө бөлүк:
15-глава. Ден соолукка каршы жоруктар
16-глава. Жашы жете электердин кызыкчылыктарына жана
үй-бүлөлүк мамилелердин тартибине каршы жоруктар

6
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УЛАНДЫСЫ:
17-глава. Адамдын жарандык, саясий жана социалдык-экономикалык укуктарына каршы жоруктар
18-глава. Менчикке каршы жоруктар
19-глава. Экономикалык ишти жүзөгө ашыруунун тартибине каршы жоруктар
20-глава. Акча-кредит жана валюта чөйрөсүндөгү жоруктар
21-глава. Коммерциялык же бөлөк уюмдардагы кызматтын
кызыкчылыктарына каршы жоруктар

7

УЛАНДЫСЫ:
22-глава. Өндүрүштүн коопсуздугуна каршы жоруктар
23-глава. Коомдук тартипке каршы жоруктар
24-глава. Баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды,
алардын аналогдорун же прекурсорлорун жүгүртүү чөйрөсүндөгү жоруктар
25-глава. Калктын ден соолугуна жана коомдук адеп-ахлакка каршы жоруктар
26-глава. Экологиялык коопсуздукка жана табигый чөйрөгө
каршы жоруктар

8

УЛАНДЫСЫ:
27-глава. Айыл чарбасындагы жоруктар
28-глава. Транспорт каражаттарынын кыймылынын жана
аларды пайдалануунун коопсуздугуна каршы жоруктар
29-глава. Маалыматтык коопсуздукка каршы жоруктар
30-глава. Шаар куруу жана архитектуралык ишке каршы жоруктар
31-глава. Сот бийлигине жана далилдерди табуунун жана
сот чечимдерин аткаруунун процесстик тартибине каршы
жоруктар

9
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УЛАНДЫСЫ:
32-глава. Башкаруу тартибине каршы жоруктар
33-глава. Аскерге чакырылуучулардын, резервдегилердин
жана аскерге милдеттүүлөрдүн жоруктары
34-глава. Аскер кызматчыларынын жоруктары

10

ЖОРУК ТҮШҮНҮГҮ (15-БЕРЕНЕ)
•

Жорук субъектиси жасаган, инсанга, коомго же мамлекетке зыян келтирген же зыян келтирүү коркунучун жараткан, ушул Кодексте жаза чарасы каралган
күнөөлүү, укукка каршы жосун (аракет же аракетсиздик) жорук деп таанылат.

11

ЖОРУКТУН СУБЪЕКТИСИ (18-БЕРЕНЕ)
•

12
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Жорукту жасаганга чейин он алты жашка чыккан,
акыл-эси соо жеке жак жоруктун субъектиси болуп
саналат.

ЖАЗАЛАРДЫН ГРАДАЦИЯСЫ
•
•
•
•
•
•

Коомдук иштер – 2 категория (45-б.)
Эркиндикти чектөө – 2 категория (46-б.)
Белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир
ишти жүргүзүү укугунан ажыратуу – 2 категория (47-б.)
Түзөтүү жумуштары – 2 категория (48-б.)
Айып пул – 2 категория (49-б.)
Жорук үчүн жаза дайындоо – 2 категория (50-б.)

13

ЖАЗА БОЛУП САНАЛБАГАН ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР
ЭТҮҮЛӨРДҮН БАШКА МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ
•
•
•

Материалдык зыяндын жана моралдык залалдын ордун
толтуруу (59-б.)
Жорук жасоонун мүлкүн, куралдарын жана каражаттарын конфискациялоо (60-б.)
Өлкөдөн чыгарып жиберүү (61-б.)

14

МАЖБУРЛООЧУ МҮНӨЗГӨ ЭЭ БОЛБОГОН ЖАЗЫКТЫКУКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮ ЧАРАЛАРЫ (9-ГЛАВА)
•
•
•
•

Жорук үчүн жазалоонун жоюлушуна байланыштуу жоопкерчиликтен бошотуу (38-б.)
Тараптардын жарашуусуна байланыштуу жорук жоопкерчилигинен бошотуу (39-б.)
Ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүнүн жоболорунун негизинде жорук жоопкерчилигинен бошотуу (40-б.)
Эскирүү мөөнөтү өткөнүнө байланыштуу жорук жоопкерчилигинен бошотуу (41-б.)

15
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КР ЖОРУКТАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИНИН ӨЗГӨЧӨ БӨЛҮГҮ
КР Жоруктар жөнүндө кодексинин Өзгөчө бөлүгү өзүнөн жоруктар объектилеринин белгилери боюнча топтоштурулган
жоруктардын конкреттүү курамын караштырган ченемдердин жыйындысын көрсөтөт.
КР Жоруктар жөнүндө кодексинин Өзгөчө бөлүгүнө 1997-ж.
КР ЖКсында турган чоң эмес оордуктагы кылмыштар жана
АЖжКда турган укук бузуулардын бөлүгү кирди.

16

ОҢ ЖАКТАРЫ:
•

КР Жоруктар жөнүндө кодексинин кабыл алынышы коомдун «криминалдашуусуна» алып келбейт, анткени
кылмыш жоруктары үчүн жоопкерчиликте эркиндигинен ажыратуу каралган эмес, ал эми жорук жасагандыгы
үчүн адамды жазалоо соттуулукка алып келбейт жана
келечекте ал адамдын өз укуктарын жүзөгө ашырууга таасир этпейт (мамлекеттик кызматты өтөөгө ж.б.)

17

УЛАНДЫСЫ:
•

•

18
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КР Жазык-процесстик кодексинде белгиленгендердин
алкагында адам укуктарын коргоонун бардык принциптерин сактоо.
Кылмышсыздык жоромол принциптерин бузуу болбойт.
Анткени протокол түзүү (мисалы: майда ээнбаштык
жөнүндө) учурунда адам факт жүзүндө укук бузуучу катары таанылат.

УЛАНДЫСЫ:
•

•

Келтирилген зыяндын деңгээлине карата КР Кылмыш-жаза кодексинен кылмыш катары кароого жатпаган жосундарды бөлүп алууга реалдуу мүмкүндүк пайда
болду.
Жоруктар институтун киргизүү менен жоруктарды токтотууга жооптуу болгон укук коргоо органдарынын белгилүү деңгээлдеги жоопкерчилиги да пайда болот. Албетте, бул ички иштер органдары, аларда кылмыштарды
да, жоруктарды да аныктоого жана иликтөөгө жооптуу
башкы субъектилер топтолгон.
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КР ЖОРУКТАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИНИН КҮЧҮНӨ КИРИШИНИН НАТЫЙЖАЛАРЫ:
•

Эгерде бул укук бузуулар КР Жоруктар жөнүндө кодексинде каралган жосундарга дал келсе, КР Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодексинде каралган беренелер күчүн жоготту деп таанылат. Калган бөлүгүндө
бул кодекс жаңы КР Бузуулар жөнүндө кодексин кабыл
алганга чейин колдонулат.

20

УЛАНДЫСЫ:
•

Аны жасаган учурда Административдик жоопкерчилик
жөнүндө кодекс менен каралган, жосун жасаган жакка
жүктөлгөн административдик жаза-чара, эгерде бул жосун Жоруктар жөнүндө кодексте дагы каралса, Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекске ылайык
аткарууга жатат.

21
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БУЗУУЛАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИ

1

ЖАЗЫК-УКУКТУК ЦИКЛДАРДЫН МЫЙЗАМЫ
•
•

Жазык кодекси
Жоруктар жөнүндө кодекс

•

Бузуулар жөнүндө кодекс

2

БУЗУУЛАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСТИН ТҮЗҮМҮ
•
•
•
•

Жалпы бөлүк
Өзгөчө бөлүк
Процесстик бөлүк
10 бөлүм, 48 глава жана 339 берене

3
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ЖАЛПЫ БӨЛҮКТҮН БӨЛҮМДӨРҮ
•
•
•

Бузуулар жөнүндө мыйзамдар
Бузуу
Бузуулардын укуктук кесепеттери

4

БУЗУУНУН СУБЪЕКТТЕРИ
•
•

жеке жактар
юридикалык жактар

5

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН КҮНӨӨСҮ
•

Эгерде жеке жак аны менен эмгек мамилелеринде
болсо же келишим боюнча юридикалык жактын
кызыкчылыктары үчүн белгилүү бир аракеттерди
аткаруучу жеке жак өз жосунунун (аракетинин же
аракетсиздигинин) укукка каршы экендигин аңдап-сезсе
же аңдап-сезе алса жана аңдап-сезүүгө тийиш болсо,
юридикалык жак тарабынан жасалган бузуу күнөөлүү
деп таанылат – Кодекстин 18-беренеси.

6
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ЖАЗА ЧАРАЛАРДЫН ТҮРЛӨРҮ
•
•
•

Бузууларды жасагандыгы үчүн
төмөнкүдөй түрлөрү колдонулат:
1) эскертүү;
2) айып пул.

жаза

чараларынын

Айып пулдун 8 категориясы белгиленген
• Жеке жактар үчүн мин. – 1000 сом, макс. – 17500 сом;
• Юридикалык жактар үчүн мин. – 5000 сом, макс. – 55000 сом.

7

БУЗУУНУН КОШУМЧА УКУКТУК КЕСЕПЕТТЕРИ
28-берене. Бузуунун кошумча укуктук кесепеттери түшүнүгү, анын
түрлөрү жана колдонуу шарттары

1. Бузуунун кошумча укуктук кесепеттери болуп, төмөнкүлөр саналат:
• жаңы бузууларды жасоону болтурбоого,
• же айып пулду төлөөнү камсыз кылууга багытталган мажбурлоо чаралары.
2. Бузуунун кошумча укуктук кесепеттери болуп төмөнкүлөр саналат:
• туум;
• мүлктү алып коюу;
• транспорт каражаттарын мажбурлап эвакуациялоо жана дөңгөлөктөрдүн блокираторлорун колдонуу.
8

ӨЗГӨЧӨ БӨЛҮКТҮН ГЛАВАЛАРЫ
•

•

•

«Жарандардын шайлоо укуктарын ишке ашыруу, саламаттык сактоо, эмгек, адеп-ахлак, маданий мурас жана
абатташтырууну түзүү чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы бузуулар»;
«Коомдук тартипти, коомдук коопсуздукту, өндүрүштүн
жана курулуштун коопсуздугун, транспорттун коопсуздугун камсыз кылуу чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине
каршы бузуулар»;
«Экологиялык, санитардык-эпидемиологиялык, радиациялык коопсуздукту камсыз кылуу жана айлана-чөйрөнү коргоо чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы
бузуулар»;
9
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ӨЗГӨЧӨ БӨЛҮКТҮН ГЛАВАЛАРЫ
•

•

•

«Менчикти коргоо, чарбалык жана каржылык иштерди
жүзөгө ашыруу чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы бузуулар»
«Маалымат чөйрөсүндөгү, гидрометеорологиялык иш
чөйрөсүндөгү, аскер коопсуздугун, мамлекеттик чек ара
коопсуздугун камсыз кылуу, ачык элдик кызматтардын
ишин камсыз кылуу, акыйкат сотту ишке ашыруу чөйрөсүндөгү башкаруу тартибине каршы бузуулар»
«Сот адилеттигин жүзөгө ашыруу тартибине каршы бузуулар

10

БУЗУУЛАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСТИН ПРОЦЕССТИК БӨЛҮГҮ
•
•
•

Жазык кодексинин ченемдери – ЖПК
Жоруктар жөнүндө кодекстин ченемдери – ЖПК
Бузуулар жөнүндө кодекстин ченемдери – Кодекстин
процесстик бөлүгү

11

ПРОЦЕССТИК БӨЛҮК
2 бөлүмдөн туруп, 7 главаны камтыйт
42-глава. Бузуулар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштү жүргүзүү тартиби
43-глава. Бузууларды процесстик жол-жоболоштуруу
44-глава. Бузуулар жөнүндө өндүрүштүн катышуучулары
жана алардын укуктары
45-глава. Бузуу жөнүндө иштерди кароо
46-глава. Иш боюнча токтомго даттануу тартиби
47-глава. Жаза чарасын колдонуу жөнүндө токтомду аткаруу
48-глава. Жаза чаралары жана кошумча укуктук кесепеттер
жөнүндө токтомду аткаруу тартиби
12
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ЖОЛ-ЖОБОЛОРДУН АЛГОРИТМИ

Ыйгарым укукт.
орг. протоколу

Бузуу

Лицензияны чакыртып алуу
жөнүндө маселени чечүү үчүн
ыйгарым укуктуу органга
протоколдун көчүрмөсүн
жөнөтөт

Укукту түшүндүрүү
менен

13

БИРИНЧИ ЭТАП
ЖОЛ-ЖОБО БОЮНЧА:
Протокол бузуу жасалган
жерде түзүлөт жана
субъект бузуу фактысынын өзүн каршы чыгып
талашпайт

Эгерде адам макул болбой, бузуу фактысына
каршы чыгып талашса,
анда протокол түзүлүп,
ыйгарым укуктуу органга
жөнөтүлөт

14

ЭКИНЧИ ЭТАП
Ыйгарым укуктуу орган: эреже катары комиссия
(МАИде, министрликтерде жана ведомстволордо)

Протоколду карап, чечим чыгарат (мөөнөтү 10 күн)

15
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ЫЙГАРЫМ УКУКТУУ ОРГАНДЫН ЧЕЧИМ КАБЫЛ АЛУУСУ

Жаза чара колдонуу
жөнүндө токтом

Өндүрүштү токтотуу, же
туумду кошуп эсептөө
жөнүндө токтом

16

ҮЧҮНЧҮ ЭТАП. МАКУЛ БОЛБОГОН УЧУРДА СОТКО
ДАТТАНУУ
Соттор
• Токтомду өзгүртүүсүз, даттанууну канааттандыруусуз
калтырат
• Токтомду жокко чыгарат жана бузуу жөнүндө иш боюнча
өндүрүштү токтотот
• Даттануу мөөнөтү 10 күн, кароо мөөнөтү 14 күн
• Соттун токтому акыркы болуп саналат

17

ТӨРТҮНЧҮ ЭТАП. ТОКТОМДУ АТКАРУУ

Аткарууну токтотуу учурлары
а) мыйзамдын беренеси
күчүн
жоготкондо
б) адам өлгөндө
в) токтомду аткаруу
мөөнөтүнүн эскириши
(3 жыл)

Аткаруунун тартиби
белгиленет
Айып пул - 1 ай
(төлөнбөгөн айып пул +
айып пулдун өлчөмүнө
чейин туум)

18
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК КОДЕКСИ
2019-жылдын 1-январынан тартып
колдонууга кирет

1

КР ЖПКсы Кыргыз Республикасынын Президентинин
2012-жылдын 8-августундагы УП №147 «Кыргыз Республикасынын сот адилеттигин өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө» Жарлыгына ылайык эксперттик-жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан.

2

КР ЖПКНЫ РЕФОРМАЛООНУН НЕГИЗГИ МИЛДЕТТЕРИ
Кыргыз Республикасынын ЖПКсын иштеп чыгууда эске алынгандар:
2010–жылдагы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын
ченемдери;
2013-2017-жылдары Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүү
стратегиясы;
Кыргыз Республикасынын сот системасын мындан ары
реформалоо боюнча сунуштоолор;
Эл аралык укуктардын жалпыга таанылган принциптери жана
ченемдери;
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан
ратификацияланган эл аралык макулдашуулар;
Соттук-тергөө практикасы;
Чет өлкөлөрдө жазык-процесстик укуктарды өнүктүрүүнүн негизги заманбап тенденциялары (КР, Украина, Латвия ж.б.).

30

3

ЖАЗЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН МИЛДЕТТЕРИ БОЛУП
ТӨМӨНКҮЛӨР САНАЛАТ:
1) кылмыштардан жана жоруктардан инсанды, коомду жана
мамлекетти коргоо;
2) инсанды мыйзамсыз жана негизсиз айыптоодон, күнөөлөөдөн, анын
укуктарын жана эркиндиктерин чектөөдөн коргоо;
3) кылмыштарды жана жоруктарды тез жана толук иликтөө;
4) кылмыш жана жорук жасаган адамдын бетин ачуу жана жазык
жоопкерчилигине тартуу;
5) акыйкат соттук териштирүү жана жазык мыйзамын туура колдонуу;
6) күнөөсү жок адамды мыйзамсыз айыптаган же күнөөлөгөн
учурларда токтоосуз жана толук реабилитациялоо;

7) материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтурууну
камсыз кылуу.
4

Укуктун жана мыйзамдуулуктун үстөмдүгү
Сот адилеттигин сот аркылуу гана жүзөгө ашыруу
Жазык сот
өндүрүшүнүн принциптери

Соттордун көз карандысыздыктары
Сот адилеттигине жетүү мүмкүндүгүн камсыз кылуу
Инсандын ар-намысын жана кадыр-баркын сыйлоо
Инсандын кол тийбестиги
Жазык сот өндүрүшүндө адамдын жана жарандын
укуктарын жана эркиндиктерин коргоо
5

Үй-жайдын жана башка объектилердин кол тийбестиги
Менчиктин кол тийбестиги
Жазык сот
өндүрүшүнүн принциптери

Жеке турмушту, кат жазышуулардын, телефондук
жана башка сүйлөшүүлөрдүн, почта, телеграфтык, электрондук жана башка билдирүүлөрдүн
жашырындыгын коргоо
Күнөөсүздүк жоромолу
Тараптардын атаандаштыктарынын жана
тең укуктуулуктарынын негизинде жазык сот
өндүрүшүн жүзөгө ашыруу

6
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Айыпталуучуну шектүүнү коргоо укуктары менен
камсыз кылуу
Жазык сот өндүрүшүнүн тили

жазык сот
өндүрүшүнүн принциптери

Процесстик аракеттерге (аракетсиздикке) жана
чечимдерге даттануу
Калыстык жана далилдерди эркин баалоо

7

ЖАЗЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН СУБЪЕКТТЕРИ
Айыптоо тарабынан процесске катышуучулар
Прокурор
Тергөөчү
Тергөө бөлүмүнүн жетекчиси
Алгач текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы
Алгач текшерүү органынын начальниги
Жабырлануучу
Жеке айыптоочу
Жабырлануучунун жана жеке айыптоочунун өкүлү

8

ЖАЗЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН СУБЪЕКТТЕРИ
Коргоо тарабынан процесске катышуучулар

Шектүү
Айыпталуучу
Акталган
Соттолгон
Коргоочу
Жашы жете электердин, жабырлануучунун, шектүүнүн,
айыпталуучунун мыйзамдуу өкүлдөрү жана балдарды коргоо
боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын кызматкери
Балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органдын кызматкери
Жазык-укуктук таасир этүү чараларын колдоно турган
юридикалык жактын өкүлү
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ЖАЗЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮНҮН СУБЪЕКТТЕРИ
Жазык сот өндүрүшүнө катышуучу башка жактар
Күбө
Эксперт
Адис
Котормочу
Медиатор
Сот отурумунун катчысы
Сот аткаруучу

10

ЖАЗЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮН
КАМСЫЗ КЫЛУУ
ЧАРАЛАРЫ

Кармоо

Тыюу салуу
чаралары

Жазык сот
өндүрүшүн
камсыз кылуунун
башка чаралары
11

Кармоо
Алгач тергөө органынын кызмат адамы, тергөөчү
кылмыш, ошондой эле КР ЖПКсынын 61-главасында
каралган төмөнкү негиздердин бири бар болгон
учурларда жорук жасоого шектөө боюнча адамды
кармоого укуктуу, андан улам эркиндигинен ажыратуу
түрүндө жаза белгилениши мүмкүн:
1) эгерде адам
кылмыш жана (же)
жорук жасалып
жатканда же ал
жасалып бүткөндөн
кийин кабылып
калса;

2) эгерде өз көзү
менен көргөн
кишилер, анын
ичинде жабырлануучу ошол адамды
кылмыш жана (же)
жорук жасаган адам
катары көрсөтсө;

3) эгерде шектүүдө
же анын кийиминде, жанында же
анын жашаган жеринде кылмыштын
жана (же) жоруктун
ачык изи табылса.

12
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ТЫЮУ САЛУУ ЧАРАЛАРЫ

Тыюу салуу чаралары болуп,
төмөнкүлөр
саналат

Кылмыш иши жана (же) жорук иши боюнча сотко чейинки өндүрүштүн жана соттук териштирүүнүн жүрүшүндө анын
ылайыксыз жүрүм-турумун алдын
алуу үчүн шектүүгө жана айыпталуучуга колдонулган чаралар

13

ТЫЮУ САЛУУ ЧАРАЛАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮ:
1) эч кайда
чыкпоо жөнүндө кол кат;

4) күрөө;

2) аскер бөлүгүнүн командачылыгынын көзөмөлүнө өткөрүп
берүү;

3) жашы жете
электерди атаэнесинин же аларды алмаштыруучу
адамдын жана
уюмдун кароосуна
өткөрүп берүү;

5) үй камагы;

6) камоо.

Жоруктар тууралуу
иштер боюнча үй камагы
жана камоо колдонулбайт.
14

ЖАЗЫК СОТ ӨНДҮРҮШҮН КАМСЫЗ
КЫЛУУНУН БАШКА ЧАРАЛАРЫ

Келүү жөнүндө
милдеттенме

Кызматынан
убактылуу четтетүү

Айдап келүү

Мүлктү камакка
коюу

Жакындоого
тыюу салуу
15
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ЖАКЫНДООГО ТЫЮУ САЛУУ
Жакындоого тыюу салуу аларды коргоо максаттарында
жабырлануучу жана башка жактар менен шектүүнүн,
айыпталуучунун жолугушуусун чектөөдө турат.

Сот

Тергөөчү

Алгач текшерүү органынын ыйгарым укуктуу
кызмат адамы

Тыюуга укуктуу
издөө,
айыпталуучуну
артынан түшүү,
корголгон жактарга келүү,
алар менен оозеки, телефондук сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү
жана башка ыкмалар менен сүйлөшүү,
10 метрден жакын аралыкка жакындоо,
белгилүү жерлерге келүү
шектүүнү

16

ЖАКЫНДООГО ТЫЮУ САЛУУ
Жакындоого тыюу салуу коргоого жаткан адамдын арызы боюнча
соттун, тергөөчүнүн, алгач текшерүү органынын ыйгарым укуктуу
кызмат адамынын токтомунун негизинде колдонулат.
Токтомдо жазык сот өндүрүшүн камсыз кылуунун бул чараларынын колдонулуш негиздери жана жакындоого тыюу салуунун түрлөрү, ошондой эле анын сакталышына контроль жүргүзүү жүктөлгөн алгач текшерүү органы көрсөтүлүшү керек.
Жакындоого тыюу салуу жөнүндө токтомдун көчүрмөсү шектүүгө,
айыпталуучуга, корголуучу адамга жана контролду жүзөгө ашыруучу алгач текшерүү органына берилет.
Жакындоого тыюу салуу бузулган учурда шектүүгө, айыпталуучуга карата КР ЖПКсынын 106-беренесинде каралган тыюу салуу чараларынын түрлөрүнүн бири колдонулушу мүмкүн.
17

ЖАЗЫК ИШТЕРИНИН ЖАНА ЖОРУК ЖӨНҮНДӨ
ИШТЕРДИН МАТЕРИАЛДАРЫН БИРИКТИРҮҮ,
БӨЛҮҮ ЖАНА КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ
Жазык
иштеринин
жана жорук
жөнүндө
иштердин
материалдарын
бириктирүү

Жазык
иштеринин
жана жорук
жөнүндө
иштердин
материалдарын
бөлүү

Жазык
иштеринин
жана жорук
жөнүндө
иштердин
материалдарын
калыбына
келтирүү

18
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ЖАЗЫК ИШТЕРИНИН ЖАНА ЖОРУК ЖӨНҮНДӨ
ИШТЕРИНИН МАТЕРИАЛДАРЫН КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ
1. Кылмыш иштерин жана жорук жөнүндө иштерди калыбына келтирүү прокурордун
токтому боюнча, ал эми сот өндүрүшүнүн жүрүшүндө алар жоюлган учурда – аткаруу үчүн
прокурорго жөнөтүлүүчү судьянын токтому, соттун аныктамасы боюнча жүргүзүлөт.
2. Кылмыш иштеринин жана жоруктар жөнүндө иштердин материалдарын калыбына
келтирүү кылмыш иштеринин жана жоруктар жөнүндө иштердин сакталган, КР
ЖПКсында белгиленген тартипте жана процесстик аракеттерди жүргүзүү жолу менен,
далилдер катары таанылышы мүмкүн болгон материалдары боюнча жүргүзүлөт.
3. Жазык иштерин калыбына келтирүүдө тергөөнүн жана камоонун мөөнөттөрү КР
ЖПКсынын 117, 155-беренелеринде белгиленген тартипте, ал эми жоруктар жөнүндө
иштер – ушул Кодекстин 504-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык эсептелет.

4. Эгерде калыбына келтирилген жазык иштери боюнча камакта кармоонун чегине
жеткен мөөнөтү бүтсө, анда айыпталуучу тез арада бошотулууга тийиш.

19

КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ

1. Жазык
ишин козгоо
стадиясынан баш
тартуу

Сотко чейинки өндүрүш
Бирдиктүү реестрге кылмыш
жана жорук жөнүндө арызды
(билдирүүнү) каттаган учурдан
башталат

20

КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ

2. Соттук
контроль

КР ЖПКсына сотко чейинки
өндүрүштүн мыйзамдуулугу
үчүн тиешелүү контролду
камсыз кылган тергөө судьясы
жаңы процесстик фигурасы
киргизилген

21
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Тергөө судьясы сотко чейинки
өндүрүштүн жүрүшүндө төмөнкү
чечимдерди кабыл алат:

Тергөө судьясы – айыпталуучунун, шектүүнүн укуктарын жана эркиндиктерин чектеген
чараларды колдонуучу, процесстик аракеттердин жана алгач текшерүү органынын ыйгарым
укуктуу кызмат адамынын, тергөөчүнүн, тергөө бөлүмүнүн жетекчисинин, прокурордун
чечимдеринин мыйзамдуулугуна соттук контролду жүзөгө ашыруучу судья.

1) кылмыш жана (же) жорук жасоого шектелген адамды кармоонун мыйзамдуулугу жана негиздүүлүгү жөнүндө;
2) тыюу салуу чараларын колдонот;
3) тыюу салуу чараларын узартуу жөнүндө;

4) камакта турбаган айыпталуучуну, шектүүнү тийиштүү экспертиза өндүрүшү үчүн медициналык же психиатриялык стационарга жайгаштыруу;

Тергөө судьясы сотко чейинки
өндүрүштүн жүрүшүндө төмөнкү
чечимдерди кабыл алат:

22

5) эсебинде жана аманатында турган же банктарда жана башка насыя уюмдарында, баалуу кагаздарда жана алардын сертификаттарында турган жеке жана юридикалык жактардын акча каражаттарын кошуп, мүлкүн камоого коюу же камоону алып салуу жөнүндө;
6) айыпталуучуну убактылуу кызматынан четтетүү;
7) өлгөн адамдын аялынын (күйөөсүнүн), жакын бир туугандарынын макулдугу жок болгондо эксгумация өндүрүшү жөнүндө;

8) менчиги жайгашкан же башка укукта анда жашаган адамдардын макулдуктары жок болгон учурда үй-жайды, ошондой эле
башка объектилерди карап чыгуу өндүрүшүн жүргүзүү;
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Тергөө судьясы сотко чейинки
өндүрүштүн жүрүшүндө төмөнкү
чечимдерди кабыл алат:

9) алып коюу же тинтүү өндүрүшү жөнүндө;
10) ушул кодекстин 100-беренесинен (тез арада кармалганды
жеке тинтүү) сырткары, жеке тинтүү өндүрүшү жөнүндө;

11) атайын тергөө аракеттерин өткөрүү жөнүндө;
12) алгач текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамынын, тергөөчүнүн жана прокурордун аракеттерине (аракетсиздигине) жана чечимдерине жазык сот өндүрүшүнүн катышуучуларынын даттанууларын карайт;
13) адамдардын көрсөтмөлөрүн депонирлейт;
14) процесстик макулдашууну бекитет.

24

37

КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ

3. Далилдерди
депонирлөө

Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө аларга
сурак жүргүзүү болбой турганын объективдүү
себептеринин натыйжасында, же болбосо
күбөнүн же жабырлануучунун коопсуздугун
камсыз кылуу зарылчылыгында сотко чейинки
өндүрүштүн жүрүшүндө негиздер бар болгондо
соттук далилдерди күн мурунтан камсыз
кылуу (сактоо) максатында бир тараптын
сунуштамасы боюнча жабырлануучуга же
күбөгө тергөө судьясы тарабынан сурак
жүргүзүү
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КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ
4. Жазык сот өндүрүшүнүн катышуучуларынын
коопсуздуктарын камсыз кылуу
Жазык сот өндүрүшүнө катышуучу жабырлануучунун, күбөлөрдүн, шектүүнүн,
айыптуунун жана башка жактардын, алардын бир туугандарынын, аялынын
(күйөөсүнүн) коопсуздук чараларын камсыз кылуу максатында иш өндүрүшүндө
турган орган:
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1. зомбулук коркунучун же жазык мыйзамында тыюу салынган башка терс жоруктарды жасаган жакка анын жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн экендиги жөнүндө расмий эскертүү жасайт;
2. корголуучу адам жөнүндө маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн чектейт;
3. анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу жөнүндө тапшырма коёт;
4. шектүүгө, айыпкерге карата жазык сот өндүрүшүнүн катышуучуларына зомбулук же башка кылмыштуу терс жосундарды жасоо мүмкүнчүлүгүн болтурбоочу
бөгөт коюу чараларын көрөт;
5. жакындоого тыюу салуу түрүндөгү жазык сот өндүрүшүн камсыз кылуу чарасын
көрөт.

КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ
5. Атайын тергөө аракеттери
Кылмыштардын бетин ачуу жана тергөө үчүн төмөнкүдөй атайын тергөө
амалдары жүргүзүлөт:
1.

почталык-телеграфтык жөнөтүүлөрдү камакка коюу жана аларды текшерүү
жана (же) алып коюу;
2. сүйлөшүүлөрдү тыңшоо;
3. абонент менен абоненттик түзүлүштүн ортосундагы байланышуу жөнүндө
маалыматты алуу;
4. компьютерден, серверден жана башка түзүлүштөрдөн маалыматты алуу;
5. адамдарды же жерлерди аудио, видео контролдоо;
6. адамды же жерди байкоо;
7. турак жайга же адамдын башка ээлигине кирүү жана текшерүү;
8. экспертиза жүргүзүү максатында салыштырма изилдөөлөр үчүн үлгүлөрдү
алуу;
9. кылмыштык чөйрөгө киргизүү жана (же) кылмыштуу ишти туурамыш болуу;
10. контролдонуучу жеткирүү;
11. контролдук сатып алуу.
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КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ
6. Процесстик макулдашуулар

1. Күнөөнү
моюнга алуу
жөнүндө
макулдашуу

2. Кызматташуу
жөнүндө
макулдашуу

3. Тараптардын
жарашуу
жөнүндө
макулдашуусу
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КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ
7. Алдын ала угуу
Алдын ала угуу – бул соттук териштирүүгө даярдоонун процесстик формасы
жана тараптардын өтүнүчтөрү боюнча же судьялардын демилгелери боюнча
төмөнкүлөр болгондо жүргүзүлөт:
жол берилбес далилдерди алып салуу өтүнүчү;
ишти токтотуп туруу же токтотуу үчүн негиздер;
өзгөчө оор кылмыштар жөнүндө иштер боюнча;
соттун сот арачыларынын катышуусу менен жазык ишин кароосу жөнүндө
маселени чечүү үчүн
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КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ
8. КР Жогорку сотунун компетенциясы

Жазык иштерин
кассациялык тартипте
кароо Жогорку соттун
курамы беш судьядан
турган жазык иштери
жана жоруктар жөнүндө
иштер боюнча Соттук
коллегиясы тарабынан
жүзөгө ашырылат.

КР Жогорку сотунун Сот
коллегиясы биринчи
жана апелляциялык инстанциядагы соттун мыйзамдуу күчүнө кирген
өкүмдөрүнө, аныктамаларына жана токтомдоруна даттануулар жана
сунуштар боюнча жазык
иштерин кассациялык тартипте карайт.
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КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ
9. Жоруктар жөнүндө иштер боюнча өндүрүш
Жоруктар жөнүндө кодексте каралган жоруктар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн
тартиби атайын бөлүмдүн жоболорунда белгиленген алып салуулары менен ушул
Кодекстин жалпы эрежелери менен аныкталат.
Жоруктар жөнүндө иштер боюнча сотко чейинки өндүрүштө алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы, атайын тергөө аракеттерин кошпогондо,
ушул Кодексте каралган бардык тергөө аракеттерин жүргүзүүгө укуктуу.
Жоруктар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштө жорук жасагандыгы боюнча шектелип
жаткан адамга карата камакка алуу, үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чараларын колдонууга жол берилбейт.
Жорук жасады деп шектелген адамдан алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамынын жана соттун чакыруусу боюнча келүү жана аларга жашаган
жеринин өзгөрүүсү жөнүндө билдирүү тууралуу тилкат алынат. Алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат адамына же сот отурумуна келбеген учурда адам
алынып келиши мүмкүн.
Өзгөчө учурларда жорук жасады деп шектелген адамга карата кармоо колдонулушу
мүмкүн.
Жоруктар жөнүндө иштер боюнча сотко чейинки өндүрүш жорукту жасады деген
шектенүү тууралуу адамга билдирилген учурдан тартып 20 күндөн кечиктирилбестен
аяктоого тийиш.
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КР ЖПКСЫНЫН КОНЦЕПТУАЛДЫК НОВЕЛЛАЛАРЫ
10. Адамдардын айрым категорияларына карата
жазыктык сот өндүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү
Жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн өзгөчө
тартиби колдонулуучу адамдардын категориялары:
КР Жогорку Кеңешинин депутатына;
Жогорку соттун судьяларына, Жогорку соттун Конституциялык палатасынын
судьяларына, жергиликтүү соттордун судьяларына, мыйзам менен түзүлгөн
адистешкен соттордун судьяларына;
өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууну токтоткон Кыргыз Республикасынын
Президентине;
Президенттикке, Жогорку Кеңештин депутаттыгына катталган талапкерлерге.
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АНДАН СЫРТКАРЫ, КР ЖПКСЫНДА ТӨМӨНКҮЛӨР КАРАЛАТ:

Юридикалык жактарга
карата иштер боюнча
өндүрүштүн өзгөчөлүгү

Илимдин жана техниканын жетишкендиктерин
эске алуу менен экспертизаны дайындоо жана
жүргүзүү жөнүндө ченемдер жакшыртылды

КР ЖАКнын бөлүмдөрү,
главалары жана
беренелери мазмундуктехникалык жактан
өзгөртүлдү.
33
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ЖАҢЫ КР ЖПКСЫНЫН СОТКО
ЧЕЙИНКИ БӨЛҮГҮНДӨГҮ
НЕГИЗГИ НОВЕЛЛАЛАР
•
•
•
•

Сотко чейинки өндүрүштүн башталышы
Көрсөтмөлөрдү депонирлөө
Процесстик макулдашуулар
Атайын тергөө амалдары

1

1. СОТКО ЧЕЙИНКИ ӨНДҮРҮШТҮН БАШТАЛЫШЫ
•

•

Сотко чейинки өндүрүш кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине маалыматтар киргизилген
учурдан тартып башталат.
Алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат
адамы, тергөөчү, прокурор жасалган кылмыш же болбосо жорук жөнүндө арыз, кабарлама келип түшкөндө,
токтоосуз, 24 сааттан кечикпестен тиешелүү маалыматтарды Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү
реестрине киргизүүгө милдеттүү.
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КЫЛМЫШТАРДЫН ЖАНА ЖОРУКТАРДЫН БИРДИКТҮҮ
РЕЕСТРИ ДЕГЕН ЭМНЕ?
•

•

Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри
(КЖБР) – бул маалыматтардын электрондук базасы, анда
статистикалык отчеттуулукту түзүү үчүн колдонулган,
кылмыштар, жоруктар жана аларды жасаган жактар
жөнүндө маалыматтарды топтоо, сактоо, эсепке алуу,
издөө, ошондой эле КЖБРга киргизилген билдирмелер
жөнүндө маалымат берүү жүргүзүлөт.
КЖБР жөнүндө жобо, аны түзүүнүн тартиби жана жүргүзүү КР Өкмөтү тарабынан бекитилет.

3
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ЖАЗЫК ИШИН КОЗГООНУН СТАДИЯСЫН
ЖОЮУНУН СЕБЕПТЕРИ
•
•

Кылмыш жөнүндө арызды (билдирүүнү) тергөөгө чейин
текшерүү ЖПКда регламенттелген эмес.
Тергөөгө чейинки текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча
кылмыштар жөнүндө 70%дан ашык арызда (билдирүүдө)
жазык ишин козгоодон, анын ичинде реабилитацияланбаган негизде баш тартылат.

4

к/н

Жыл

1.

2012-ж.

2.

2013-ж.

3.

2014-ж.

4.

2015-ж.

5.

2016-ж.

Баш тартылган
материалдардын саны
66 876 (73% катталган кылмыштардан)
73 890 (74% катталган кылмыштардан)
77 521 (75% катталган кылмыштардан)
84 189 (78% катталган кылмыштардан)
89 692 (81% катталган кылмыштардан)
5

2. ЖАБЫРЛАНУУЧУНУН, КҮБӨНҮН КӨРСӨТМӨЛӨРҮН ДЕПОНИРЛӨӨ
Жабырлануучунун, күбөнүн көрсөтмөлөрүн депонирлөө төмөнкү
белгилерге ээ:
•
•
•
•
•
•
•

6
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депонирлөөнүн демилгечилери болуп, коргоочу-адвокат, шектүү,
тергөөчү, алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат
адамы саналат;
депонирлөөнүн аткаруучусу - тергөө судьясы;
далилдин «токтотулган» булагы түздөн-түз текшерилет жана сот тарабынан жазык ишин кароодо бааланат;
депоненттерди кийинки суракка алуу алып салынат;
депонентти суракка алуу сот тергөөсүнүн эрежелери боюнча жүргүзүлөт;
депонирлөө айкындуулукту кепилдөө, тараптардын катышуусу, алардын тең укуктуулугу жана атаандаштыктары менен камсыз кылынат;
депонирленген көрсөтмөлөр сот отурумунун протоколу менен таризделет.

ДЕПОНИРЛӨӨ ҮЧҮН ЮРИДИКАЛЫК НЕГИЗДЕР БОЛУП,
ТӨМӨНКҮЛӨР САНАЛАТ:
Жазык өндүрүшүнүн бар болушу;
шектүүнүн коргоочу-адвокатынын өтүнүчү.
Жабырлануучунун, күбөнүн сотко баруусуна тоскоолдук кылуучу жагдайлар бар болгондо (алгачкы текшерүү органынын ыйгарым укуктуу кызмат
адамынын) тергөөчүнүн өтүнүчү:
•

КР чек арасынан тышкары туруктуу жашоо;

•

чет өлкөгө чыгуу;

•

ден соолугунун оор абалы;

•

коопсуздук чараларын колдонуу;

•

жашы жете элек күбөлөргө жана жабырлануучуларга кийинки психикалык-жаракаттык таасир этүүлөрдү алып салуу.

өтүнүчтү канааттандыруу жөнүндө тергөө судьясынын токтому.
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3. ПРОЦЕССТИК МАКУЛДАШУУ
•

Күнөөнү моюнга алуу жөнүндө процесстик макулдашуу

•

Кызматташуу жөнүндө процесстик макулдашуу

•

Тараптардын жарашуусу жөнүндө процесстик макулдашуу

8

3.1. КҮНӨӨНҮ МОЮНГА АЛУУ ЖӨНҮНДӨ ПРОЦЕССТИК МАКУЛДАШУУ
•

•

•

Күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүү тууралуу өтүнмө
төмөнкүлөр тарабынан билдирилиши мүмкүн:
- шектелүүчү, айыпталуучу тарабынан,
- анча оор эмес жана оор кылмыштар жөнүндө жазык иштери боюнча,
- шектенүү жөнүндө кабарланган учурдан тартып соттук териштирүү
бүткөрүлгөнгө чейин.
Өтүнүчтү прокурор тергөөчүнүн, шектүүнүн жана анын коргоочусунун катышуусу менен карайт.
Прокурор төмөнкүлөргө укуктуу:
1) өтүнүчтү канааттандырууга жана макулдашуу түзүүгө;
2) өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартууга (даттанууга жатпайт, бирок кайрадан арыз берилиши мүмкүн).
Макулдашууну тергөө судьясы прокурордун, шектүүнүн жана анын
коргоочусунун катышуусу менен карайт.

9
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Тергөө судьясы төмөнкүлөргө укуктуу:
1) макулдашууну бекитүүгө;
2) макулдашууну бекитүүдөн баш тартууга (даттанууга жатпайт).
•

Макулдашуунун шарттарын сактоодо судья айыптоо өкүмүн чыгарат жана КР ЖКнын 80-беренесин жетекчиликке алуу менен күнөөнү
мойнуна алуу жөнүндө макулдашууда каралган айыптоо жазасын
белгилейт.
«1. Адам тарабынан күнөөнү моюнга алуу жөнүндө макулдашууну түзүүдө сот ЖКнын Өзгөчө бөлүгүнүн конкреттүү беренесинин
санкцияларында караштырылган эркиндигинен ажыратууга байланышпаган, жазанын минималдык чегинде жаза белгилейт. Эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жазалардын беренелеринин
санкциялары жок болгон учурда эркиндигинен ажыратуу түрүндө
ЖКнын Өзгөчө бөлүгүнүн конкреттүү беренесинин санкциясында каралгандагыдан бир категория төмөн жаза белгиленет.
2. Адам менен күнөөнү моюнга алуу жөнүндө макулдашуу түзүүдө
пробациялык көзөмөлгө алуу колдонулбайт.
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3.2. КЫЗМАТТАШУУ ЖӨНҮНДӨ ПРОЦЕССТИК МАКУЛДАШУУ
•

Кызматташуу жөнүндө макулдашууну түзүү
төмөнкүлөр тарабынан берилиши мүмкүн:

тууралуу

өтүнүч

- шектүү КР ЖКсынын 171, 202, 203, 239, 240, 241, 243, 244, 248, 249,
250, 267, 270, 307, 308, 314, 319, 326-беренелеринде каралган кылмыштар боюнча, шектенүү жөнүндө кабарланган учурдан тартып айыптоо актысын прокурор бекиткенге чейин.
•

Өтүнүчтү прокурор тергөөчүнүн, шектүүнүн жана анын коргоочусунун катышуусу менен карайт.
Прокурор төмөнкүлөргө укуктуу:
1) өтүнүчтү канааттандырууга жана макулдашуу түзүүгө;
2) өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартууга (жогору турган прокурорго даттанууга болот).

11
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171-берене. Адамдарды сатуу
202-берене. Каракчылык
203-берене. Опузалоо
239-берене. Террорчулук акты
240-берене. Террорчулук ишин финансылоо
241-берене. Террорчулук ишине көмөктөшүү
243-берене. Чет мамлекеттердин аймагындагы куралдуу кагылыштарга же согуш
аракеттерине же террордук даярдыктан өтүүгө КР жаранынын катышуусу
244-берене. Адамдарды барымтага алуу
248-берене. Уюшкан топту түзүү же ага катышуу
249-берене. Уюшкан кылмыштуу топту түзүү же ага катышуу
250-берене. Мыйзамсыз куралчандарды түзүү же ага катышуу
267-берене. Сатуу максатында баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды
жана алардын окшошторун мыйзамсыз даярдоо
270-берене. КР бажы чек арасы аркылуу өткөрүүнүн атайын эрежеси белгиленген
контрабанда буюмдары
307-берене. Мамлекеттик чыккынчылык
308-берене. Тыңчылык
314-берене. Экстремисттик уюмдарды түзүү
319-берене. Коррупция
326-берене. Опузалап пара алуу

Макулдашууну тергөө судьясы прокурордун, шектүүнүн жана анын коргоочусунун
катышуусу менен карайт.
Тергөө судьясы төмөнкүлөргө укуктуу:
1) макулдашууну бекитүүгө;
2) макулдашууну бекитүүдөн баш тартууга (даттанууга жатпайт).
«Макулдашуунун шарттарын сактоодо судья айыптоо өкүмүн чыгарат жана КР
ЖКнын 80-беренесин жетекчиликке алуу менен күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө
макулдашууда каралган айыптоо жазасын белгилейт. Кызматташуу жөнүндө макулдашууну түзүүдө сот ЖКнын 64-беренесинде караштырылган жазалардын түрлөрүнө ылайык кызматташуу жөнүндө макулдашууда каралган жазаны белгилейт».
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•

3.3. ТАРАПТАРДЫН ЖАРАШУУЛАРЫ ЖӨНҮНДӨ
ПРОЦЕССТИК МАКУЛДАШУУ
Жарашуу жөнүндө өтүнүчтү төмөнкүлөр билдире алат: жабырлануучу, шектелүүчү же айыпталуучу, ЖПКнын 23-б.3-б. каралган
кылмыштар боюнча жана жоруктар жөнүндө иштер боюнча,
сотко чейинки өндүрүш башталган учурдан тартып соттук
акты мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин.

•

Жарашуу жабырлануучу, шектелүүчү же айыпталуучунун өздөрү тарабынан же болбосо медиатордун жардамы менен жүргүзүлүшү мүмкүн.

•

Өтүнүчтүн негизинде жарашуу жөнүндө макулдашуу түзүлөт.

•

Жарашуу жөнүндө макулдашуунун негизинде иш токтотулат.
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Жеке-ачык айыптоо иштерине КР ЖКсында каралган төмөнкү кылмыштар кирет:
132-берене. Зарыл коргонуунун чектеринен аша чабууда, же болбосо кылмыш жасаган адамды кармоо үчүн
зарыл болгон чаралардан аша чабууда киши өлтүрүү
135-берене. (1-б.) Этиятсыздыктан киши өлтүрүү
139-берене. (1-б.) Ден соолукка анча оор эмес зыян келтирүү
140-берене. Зарыл коргонуу чектеринен аша чаап, ошого тете кылмыш жасаган адамды кармоо үчүн зарыл
болгон чаралардан аша чабуу менен ден соолукка оор зыян келтирүү
141-берене. Аффект абалда ден соолукка оор зыян келтирүү
142-берене. Ден соолукка этиятсыздыктан оор зыян келтирүү
161-берене. (1-б.) Зордуктоо
163-берене. Сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо
172-берене. (1-б.) Эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу
200-берене. (1-б.) Уурдоо
201-берене. (1-б.) Тоноо
202-берене. (1-б.) Каракчылык
203-берене. (1-б.) Опузалап талап кылуу
204-берене. (1-б.) Алдамчылык
205-берене. (1-б.) Ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу
206-берене. (1-б.) Автотранспорт каражаттарын айдай качуу
209-берене. (1-б.) Алдоо же ишенимге кыянаттык кылуу менен мүлктүк залал келтирүү
210-берене. (1-б.) Бөтөн мүлктү жок кылуу же бузуу
266-берене. (1-б.) Ээнбаштык
296-берене. Темир жол, аба же суу транспортунун кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу
297-берене. Автомототранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу
Жеке-ачык айыптоо иштери жабырлануучунун арызы боюнча ачылат жана тараптардын жарашуулары менен
токтотулушу да мүмкүн.
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4. АТАЙЫН ТЕРГӨӨ АРАКЕТТЕРИ

•

Атайын тергөө аракеттери – бул кызыкчылыктары
козголуп, жазык сот өндүрүшүнө тартылган адамдарды
кабарландырбастан жүргүзүлүүчү жана тергөө адамдары менен аны аныктоого мүмкүн болбогон, жазык
сот өндүрүшүндө далилденүүгө жаткан жагдайларды
айкындоого, маалыматтарды алууга багытталган ишаракеттер (КР ЖПК 5-б. 44-п.)

16

Атайын тергөө амалдарынын түрлөрү (КР ЖПК 213-б. ):
1) почталык-телеграфтык жөнөтүүлөргө камакка коюу жана аларды текшерүү жана
(же) алып коюу;
2) сүйлөшүүлөрдү тыңшоо;
3) абонент менен абоненттик түзүлүштүн ортосундагы байланыштуу жөнүндө маалыматты алуу;
4) компьютерден, серверден жана башка түзүлүштөрдөн маалыматты алуу;
5) адамдарды же жерлерди аудио, видео контролдоо;
6) адамды же жерди байкоо;
7) турак жайга же адамдын башка ээлигине кирүү жана текшерүү;
8) экспертиза жүргүзүү максатында салыштырма изилдөөлөр үчүн үлгүлөрдү алуу;
9) кылмыштык чөйрөгө киргизүү жана (же) кылмыштуу ишти туурамыш болуу;
10) контролдонуучу жеткирүү;
11) контролдук сатып алуу.
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•

АТА оор жана өзгөчө оор кылмыштардын категорияларына
кирген жазык иштери боюнча жүргүзүлөт.

•

Арыз болгондо, ошондой эле эгерде жабырлануучуга, күбөгө
же процесстин башка катышуучусуна же алардын жакын туугандарына, жубайына зордук-зомбулук же башка мажбурлоо
же мыйзамсыз аракеттер жасалды деп болжогон негиздер
болгон учурларда, алардын жазуу жүзүндөгү макулдугу менен КР ЖПКсынын 213-б. 3, 5 жана 6-пункттарында каралган
атайын тергөө аракеттери жүргүзүлөт.

•

Дайынсыз жоголгон адамдарды издөө жөнүндө арыз болгондо, КР ЖПКсынын 213-б. 2, 3, 5 жана 6-пункттарында каралган
атайын тергөө аракеттерин жүргүзүлөт.

•

Анча оор эмес кылмыштарды табуу, болтурбоо жана ачыктоо
үчүн КР ЖПКсынын 213-б. 3, 10, 11-пункттарында каралган
атайын тергөө аракеттери жүргүзүлөт.

•

Тергөөчүнүн өтүнүчү тергөө судьясы тарабынан анын катышуусу менен алынган учурдан тартып 24 сааттын ичинде каралууга тийиш.

•

АТАны өткөрүү жөнүндө тергөө судьясынын протоколунда
аны өткөрүүнүн мөөнөтү көрсөтүлөт.

•

Өзгөчө учурларда тергөөчүнүн өтүнүчү боюнча мөөнөт ар бир
жолу 2 айга чейинки мөөнөткө узартылат. Бир жылдан ашык
мөөнөткө узартууга жол берилбейт.

•

Атайын тергөө амалдарынын протоколдору, видео жана аудио
жазуулары, фотосүрөткө тартуулар, техникалык каражаттардын жардамы менен белгиленген башка натыйжалар, алынган предметтер жана документтер же алардын көчүрмөлөрү
азык иши боюнча далилдөөлөрдө.

•

Атайын тергөө аракеттерин жүргүзгөн жактар жана атайын
тергөө аракеттери жүргүзүлгөн жактар күбө катары суралат.
19

ТЫЮУЛАР

•

•

•

Эгерде мындай кызматташуу профессионалдык мүнөздөгү жашырын маалыматты ачуу менен байланышкан
болсо адвокаттарды, нотариустарды, медициналык кызматкерлерди, дин кызматчыларын, журналисттерди
жашырын кызматташууга тартууга тыюу салынат.
Профессионалдык жардамды жүзөгө ашырган адвокаттарга карата атайын тергөө аракеттерин жүргүзүүгө
тыюу салынат.
Атайын тергөө аракеттерин жүргүзүүгө, ошондой эле
анын натыйжаларын ЖПКда каралбаган максаттарга
жана милдеттерге жетүү үчүн пайдаланууга тыюу салынат.

20

47

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖАЗЫК-АТКАРУУ КОДЕКСИ

1

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ КОДЕКСИ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОНСТИТУЦИЯСЫНА, ЭЛ
АРАЛЫК ЧЕНЕМДЕРГЕ ЖАНА СТАНДАРТТАРГА, ОШОНДОЙ
ЭЛЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
СИСТЕМАСЫНДА БОЛГОН БҮГҮНКҮ КҮНДҮН ЧЫНДЫКТАРЫН
ЭСКЕ АЛУУ МЕНЕН ИШТЕЛИП ЧЫККАН.

2

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
КР ЖАКнын жаңы редакциясы Жалпы жана Өзгөчө бөлүктөрдөн турат (бардыгы болуп 6 бөлүм, 25 глава жана 168 берене):
1.

Жазык-аткаруу мыйзамдарынын негизги жоболору

2.

Соттолгонду коомдон бөлөк кармоо менен байланышпаган жазаларды аткаруу

3.

Жазыктык-укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу

4.

Белгилүү бир мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу жана өмүр бою эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазаларды аткаруу

5.

Айрым категориялардагы адамдарга карата жазыктык-укуктук таасир
көрсөтүү чараларын аткаруунун өзгөчөлүктөрү

6.

Жаза өтөөдөн бошотуу, жаза өтөөдөн бошогон адамдарга жардам
көрсөтүү жана аларды көзөмөлдөө

3

48

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
ЖАКНЫН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ ӨЗҮНӨН ЖАЗЫК
КОДЕКСИНИН ЖАНА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖОРУКТАР ЖӨНҮНДӨ КОДЕКСИНИН ДОЛБООРЛОРУНДА
КАРАЛГАН ЖАЗАЛАРДЫ ЖАНА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ТААСИР
ЭТҮҮЛӨРДҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН АТКАРУУ БОЮНЧА
ЖОБОЛОРДУН ЖЫЙЫНДЫСЫН КӨРСӨТӨТ

4

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
КР ЖАКнын негизги новеллалары
- Түзөтүүнүн жана соттологондорду кайра социалдаштыруунун негизги
каражаттарынын тизмесине соттолгон адамдарды социалдык көнүктүрүү
боюнча ЖАС мекемелеринин жана органдардын иштери кошумча киргизилген
- Түзөтүүнү жана кайра социалдаштырууну баалоонун критерийлери
аныкталган
- Сотолгондордун укуктарынын тизмеси кеңейтилген
- Жазаны жана жазыктык-укуктук таасир этүүлөрдүн башка чараларын аткаруучу жаңы органдар киргизилген
- Түзөтүү мекемелеринин жаңы градациялары белгиленген

5

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
КР ЖАКнын негизги новеллалары
- Юридикалык жактарга карата жазыктык-укуктук таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чараларын аткаруунун тартиби аныкталган
- ЖАС мекемелеринин ичинде соттолгондорду которуунун жаңы тартиби
киргизилген
- Соттолгондордун жазаны аткаруулары үчүн түзөтүү мекемелеринин режиминин түрлөрүн аныктоо ЖАСтын борбордук органынын атайын комиссиясына жүктөлгөн
- Түзөтүү мекемелеринен шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулган
соттолгон адамдардын үстүнөн контролдоо жана коомдон бөлүү менен
байланышпаган жаза аткаруучу пробация органдарын киргизүү

6
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
КР ЖАКНЫН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КОЛДОНУУДАГЫ ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИ МЕНЕН САЛЫШТЫРУУ БОЮНЧА ТӨМӨНКҮ
ӨЗГӨРТҮҮЛӨРДҮ ЖАНА ТОЛУКТООЛОРДУ СУНУШТАЙТ:

7

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
СОТТОЛГОНДОРДУ ТҮЗӨТҮҮ МАКСАТЫ МЕНЕН БИРГЕ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ МЫЙЗАМДАРЫ
АЛАРДЫ КАЙРА СОЦИАЛДАШТЫРУУ МИЛДЕТИН КОЕТ

8

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
6-берене. Түзөтүүнүн жана кайра социалдаштыруунун негизги каражаттары
1. Жазалар жана жазыктык-укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруунун жана өтөөнүн белгиленген тартиби (режим); тарбиялык таасир көрсөтүү; коомдук пайдалуу эмгек; социалдык ыңгайлаштыруу боюнча
иш; билим алуу жана кесиптик жактан даярдоо соттолгондорду түзөтүүнүн
жана кайра социалдаштыруунун негизги каражаттары болуп саналат.
2. Мыйзамды сыйлаган жүрүш-туруш, эмгекке жана окууга ак ниет мамиле
кылуу, тарбиялоо иш-чараларына, ошондой эле кайра социалдаштыруу,
жабырлануучулар менен жараштыруу программаларына активдүү катышуу, кылмыш же жорук менен келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча чараларды өз ыктыяры менен көрүү, соттолгондун өзүнүн үй-бүлөсүнүн
жашоо-турмушуна катышуусу, социалдык ченемдерди сыйлоого негизделген баалуу багыттарды калыптандыруу соттолгондорду түзөтүүгө жана
кайра социалдаштырууга баа берүү критерийлери болуп саналат.
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9

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
Түзөтүү мекемелеринин түрлөрү (жаңы градация):
Жатак-абактар – түзөтүү абагынан которулган адамдар үчүн.
Жалпы режимдери түзөтүү абактары – биринчи соттолгон адамдар
үчүн.
Катуу режимдери түзөтүү абактары – мурда эркиндигинен ажыратылган түрүндө жазаны аткарган адамдар үчүн.
Өзгөчө режимдеги түзөтүү абактары – өмүр бою эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдар үчүн.
Түрмөлөр – түрмөдө жаза аткаруу менен өзгөчө оор кылмыш үчүн соттолгон адамдар үчүн, ошондой эле түзөтүү абактарынан которулган камоонун режимин карасанатайлык менен бузуучулар үчүн.

10

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
ТҮЗӨТҮҮ МЕКЕМЕЛЕРИНИН РЕЖИМИНИН ТҮРҮН СОТ ОРГАНДАРЫ ЭМЕС, ЖАЗЫК АТКАРУУ СИСТЕМАСЫНЫН БОРБОРДУК
ОРГАНЫНЫН АТАЙЫН КОМИССИЯСЫ АНЫКТАЙТ.

11

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
ЖАЗЫК-АТКАРУУ
СИСТЕМАСЫНА
СОТТОЛГОНДОРДУ
ТҮЗӨТҮҮ АБАКТАРЫНАН ТҮРМӨГӨ, КАЙРА ТҮЗӨТҮҮ АБАКТАРЫНА ЖАЙГАШТЫРУУГА КОТОРУУ БОЮНЧА УКУКТАР
ӨТКӨРҮП БЕРИЛГЕН.

12
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
Түзөтүү мекемелеринде соттолгондорун жазаларын аткарууларынын шарттары гумандаштырылды:
• Узак жана кыска мөөнөттүү жолугушуулардын саны көбөйтүлдү
• Жөнөтмөлөрдү, кийирүүлөрдү жана бандеролдорду соттолгон адамдардын алуулары боюнча чектөөлөр алып салынды
• Телефондон сүйлөшүүлөрдүн саны көбөйтүлдү
• Соттолгондорду түзөтүү мекемелеринде аларды кармагандыктары боюнча чыгымдардын ордун толтурууга милдеттендирген жобо алып салынды
13

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
КООМДОН ОБОЧОЛООГО БАЙЛАНЫШПАГАН ЖАЗЫКТЫКУКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮЛӨРДҮН ЖАҢЫ ЧАРАЛАРЫ КИРГИЗИЛДИ
ПРОБАЦИЯ – ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ

14

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
Пробация органдары жазалардын жана жазыктык-укуктук таасир
этүүлөрдүн мажбурлоо башка чараларынын төмөнкү түрлөрүн
аткарат:
•

Коомдук иштер;

•

белгилүү кызматты ээлөө же белгилүү иш менен алектенүү укугунан
ажыратуу;

•

түзөтүү иштери;

•

пробациялык көзөмөлдү жүзөгө ашырат;

•

алдын алуу менен жашы жете электерге карата жүрүм-турумду чектөө;

•

шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулгандарды контролдоо;

•

КР жоруктар жөнүндө кодекси боюнча эркиндигин чектөө.

15
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
Азыркы учурда жаза-аткаруу мыйзамдары менен реалдуу пенитенциардык инфраструктуранын, ошондой эле социалдык-экономикалык реалдуулуктун ортосунда чоң системалык ажырым бар. Мындай ажырым
колдонуудагы ЖАКнын көптөгөн жоболору иш жүзүндө иштебегендиктен, чоң коркунучту туудурат. Жаңы ЖАК декларативдүү документ болуп
калбоосу үчүн ЖАСты жетиштүү финансылоо менен камсыздоо, персоналдын профессионалдык дараметин жогорулатуу, маморгандар менен
жарандык коомдун ортосундагы өз ара иштешүүлөрдү күчөтүү маанилүү.

16

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК-АТКАРУУ
КОДЕКСИНИН ЖАҢЫ РЕДАКЦИЯСЫ
«КР Жазык кодексин, КР Жоруктар жөнүндө кодексин, КР Жазык-процесстик кодексин, КР Жазык-аткаруу кодексин, КР «Мунапыс берүү негиздери
жана аны колдонуу тартиби» КР Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу» КР Мыйзамын натыйжалуу ишке ашыруу максатында КР Өкмөтүнүн
14.04.2017-ж. № 120-р буйругу менен төмөнкүлөр бекитилген:
- КРда сот реформасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планы, анда
иш-чаралар, жоопкерчиликтүү аткаруучулар жана мамлекеттик органдар
белгиленген.

17
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“МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН
ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ
ЖӨНҮНДӨ” КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

1

НЕГИЗГИ КОНЦЕПЦИЯ
Төмөнкүлөр аркылуу колдонуудагы МКЮЖ системасын
күчөтүү жана ылайыкташтыруу:
1. МКЮЖ көрсөтүүнүн улуттук системасын куруу. МКЮЖ боюнча өз алдынча түзүм түзүү;
2. МКЮЖ көрсөтүүгө катышкан адвокаттардын ишмердүүлүктөрүн демилгелөө;
3. МКЮЖду жүргүзүүнүн этаптуулугу:
3.1. жазык иштери боюнча (МКЮЖду алуучулардын категорияларын кеңейтүү менен);
3.2. жарандык жана административдик иштер боюнча МКЮЖду көрсөтүүнүн механизмдерин түзүү.
2

МЫЙЗАМ ТӨМӨНКҮЛӨРДӨН ТУРАТ:
1-глава. Жалпы жоболор
2-глава. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алууга
укуктуу адамдар
3-глава. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды берүү
4-глава. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды башкаруу
жана аны координациялоо
5-глава. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды берүүнүн
жана каржылоонун тартиби
6-глава. Корутунду жоболор

3
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МЫЙЗАМДЫН КОЛДОНУУ ЧӨЙРӨСҮ
МУРДАГЫ МЫЙЗАМ

ЖАҢЫ МЫЙЗАМ

Мыйзам күчү Кыргыз Республикасынын жарандарына
жайылтылат

Мыйзам күчү Кыргыз Республикасынын жарандарына,
жарандыгы жок чет өлкөлүк
жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жайылтылат

4

МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ
МЫЙЗАМЫ ЭКИ ТҮРГӨ БӨЛҮНӨТ:

Консультациялык-укуктук
юридикалык жардам

Квалификациялык юридикалык жардам

5

КОНСУЛЬТАЦИЯЛЫК-УКУКТУК ЖАРДАМ – Кыргыз Республи-

касынын укуктук системасы; укук субъектилеринин укуктары жана милдеттери; соттук жана соттук эмес тартипте укуктарды пайдалануу жана
ишке ашыруунун ыкмалары жөнүндө маалымдоо; укук маселелери боюнча консультация берүү; укуктук мүнөздөгү документтерди түзүүгө жардам
берүү, квалификациялуу юридикалык жардамды аныктоонун ичине кирбеген жардамдын башка формалары

6
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11-БЕРЕНЕ. МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН ЮРИДИКАЛЫК
ЖАРДАМДАРДЫ БЕРҮҮЧҮ ЖАНА КӨРСӨТҮҮЧҮ
СУБЪЕКТТЕР
1. Консультациялык-укуктук жардам төмөнкүлөр тарабынан берилет:
1) мамлекеттик органдардын (мыйзам чыгаруу органынын, аткаруу жана
сот бийлигинин органдарынын), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин тиешелүү
кызмат адамдары;
2) адвокаттардын жардамчылары, коммерциялык жана коммерциялык
эмес уюмдар, юридикалык клиникалар жана жеке жактар.

7

КВАЛИФИЦИЯЛАНГАН ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМ – мамлекеттин эсебинен жарандык, административдик жана жазык сот өндүрүшүнүн бардык стадияларында жарандык, административдик жана
жазык иштери боюнча адамдардын мыйзамдык укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо жана/же өкүлчүлүк боюнча адвокаттын кесиптик
ишмердүүлүгү.
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11-БЕРЕНЕ. МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН ЮРИДИКАЛЫК
ЖАРДАМДАРДЫ БЕРҮҮЧҮ ЖАНА КӨРСӨТҮҮЧҮ
СУБЪЕКТТЕР
2. Квалификациялуу юридикалык жардам квалификациялуу юридикалык
жардам көрсөтүү боюнча Адвокаттардын мамлекеттик реестрине киргизилген адвокаттар тарабынан көрсөтүлөт, аны жүргүзүүнү ыйгарым укуктуу орган жана ыйгарым укуктуу орган менен келишим түзгөндөр жүзөгө
ашырат.

9
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8-БЕРЕНЕ. КВАЛИФИКАЦИЯЛУУ ЮРИДИКАЛЫК ЖАРДАМДЫ
АЛУУГА УКУКТУУ АДАМДАР
1. Ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган учурларды кошпогондо, жарандык, административдик жана жазыктык сот өндүрүшүнүн чөйрөсүндө квалификациялуу юридикалык жардам алууга укук жылдык кирешеси республикалык бюджет жөнүндө мыйзамда жыл сайын белгиленүүчү эң аз эмгек акынын 60 жолку өлчөмүнөн
ашпаган доогерлерге, жоопкерлерге, шектүүлөргө, айыпталуучуларга, соттолуучуларга, соттолгондорго, акталгандарга, жабырлануучуларга, жашы жете элек күбөлөргө берилет.
2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн жылдык кирешесин эске албастан, квалификациялуу юридикалык жардам төмөнкүлөргө берилет:
1) адамдарга кармалган учурларда;
2) өзгөчө оор кылмыш жасады деп шектелгендерге, айыпталуучуларга, соттолуучуларга;
3) I жана II топтогу майыптуулугу бар адамдарга;
4) психикалык оорудан жабыркаган адамдарга;
5) Улуу Ата Мекендик согуштун ардагерлерине жана аларга теңдештирилген адамдарга;
6) жашы жете электерге - алардын кызыкчылыктарында, алардын ата-энелерине (камкорчуларына жана камкордукка алгандарга) - балдардын кызыкчылыктарында;
7) жашы жете элек баланы/балдарды тарбиялап жаткан жалгыз бой энелерге;
8) энеси жок жашы жете элек баланы/балдарды тарбиялаган адамдарга - балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылууга жана коргоого байланыштуу маселелер боюнча;
9) мөөнөттүү кызматтагы аскер кызматчыларына;
10) мамлекеттик жатак-үйлөрдө жашаган кары-картаңдарга;
11) жазык-процесстик мыйзамдарда каралган башка учурларда.
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18-БЕРЕНЕ. МАМЛЕКЕТ КЕПИЛДЕГЕН ЮРИДИКАЛЫК
ЖАРДАМДЫ БАШКАРУУГА КАТЫШКАН ОРГАНДАР

Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды башкарууга
катышуучу органдар болуп төмөнкүлөр саналат:
- ыйгарым укуктуу орган;
- Адвокаттар кеңеши.

11

Юстиция министрлиги

Сунушталган вариант

Министр
Борбор
Директор
координаторлор
Облустук

Бишкек

Адвокаттардын реестри

Адвокаттардын реестри

12
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2 - МОДУЛЬ
ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА
КАРАТА ЖАЗЫК-УКУКТУК
ТААСИР ЭТҮҮЛӨРДҮН
МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ

ТРЕНИНГДИН ТЕМАСЫ: ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА ЖАЗЫКУКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮЛӨРДҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ
ТРЕНИНГДИН МАКСАТЫ: катышуучуларга юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары жөнүндө, ошондой эле жаңы кодекске ылайык
юридикалык жактарга карата чараларды аткаруунун жана өндүрүштүн өзгөчөлүктөрү
жөнүндө билим берүү.
ТРЕНИНГДЕ КАРАЛУУЧУ ЖАНА ҮЙРӨНҮЛҮҮЧҮ МАСЕЛЕЛЕР:
1. Жаңы КР ЖК боюнча юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн
мажбурлоо чаралары.
2. Жаңы КР ЖК боюнча юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүү чараларынын өндүрүшү.
3. Жаңы КР ЖК боюнча юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүү чараларын аткаруу.
ТРЕНЕРЛЕР-ЭКСПЕРТТЕР: Сыдыкова Л. Ч., ю.и.д., КОСУнун профессору; Сманалиев К. М., ю.и.д., Ж. Баласагын атындагы КУУнун профессору; Сулайманова Н. Н., ю.и.д.,
КОСУнун профессору; Сапарбаев Б. К., БУУ УНПнын эксперти; Асаналиев А., БУУ УНПнын эксперти; Качикеева Б. Ж., эксперт, Ашуралиева Т.М., эксперт.
КАТЫШУУЧУЛАР: судьялар, УКМКнын, ИИМдин, ЖАМКнын, ГСБЭПнын кызматкерлери, ЖОЖдордун юридика факультеттеринин окутуучулары, адвокаттар, юридикалык
коомдоштуктар.
ЖАЛПЫ УБАКЫТ: 5 саат (4 окуу сааты, 1 саат–түшкү тыныгуу, 30 мүн. эс алуу).
4 окуу сааты (Киришүү сессиясы – 30 мүн., 1 сессия – 90 мүн., 2 сессия – 60 мүн., 3 сессия – 90 мүн., корутунду сессия - 30 мүн.).
КЕРЕКТҮҮ КЕҢСЕ ТОВАРЛАРЫ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КАРАЖАТТАР:
•
•
•

Флипчарттар жана түстүү маркерлер
Дептерлер, калемсаптар
LCD проектор жана экран

ТАРАТЫЛУУЧУ МАТЕРИАЛДАР:
ТМ 1-1. Катышуучулар үчүн программа
ТМ 1-2. «Юридикалык жактардын жоопкерчиликтерин регламенттеген 3 эл аралык
укуктук актылардан үзүндүлөр» (1-3 нуска)
ТМ 1-3. PowerPointPresentation «Юридикалык жактардын жоопкерчиликтери боюнча
эл аралык актылардан кыскача үзүндүлөр» (1-3 нуска)
ТМ 1-4. PowerPointPresentation «Жаңы КР ЖК боюнча юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары»
ТМ 1-5. «Целлюлоза фабрикасы боюнча №1 казус» (1-3 нуска)
ТМ 1-6. «Психиатриялык оорукана боюнча №2 казус» (1-3 нуска)
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ТМ 2-1. «Целлюлоза фабрикасы боюнча казус» (1-3 нуска)
ТМ 2-2. «Психиатриялык оорукана боюнча казус» (1-3 нуска)
ТМ 2-3. PowerPointPresentation «Жаңы КР ЖК боюнча юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүү чараларынын өндүрүшү»
ТМ 2-4. «Жаңы КР ЖПКсынын 57-главасы» (1-3 нуска)
ТМ 3-1. «Жаңы КР ЖПКсынын 23-главасы» (1-3 нуска)
ТМ 3-2. PowerPointPresentation «Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир
этүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруунун тартиби»
ТМ 3-3. «Целлюлоза фабрикасы боюнча иш» казусунун негизинде симуляция (ролдук
оюндар)
ТМ 4-1. Баалоо анкетасы
КОШУМЧА ТАРАТЫЛУУЧУ МАТЕРИАЛДАР1:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси;
Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси;
Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси;
Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси;
Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси;
Кыргыз Республикасынын «Пробация жөнүндө» мыйзамы;
«Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар
жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, «Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө»
2017-жылдын 24-январындагы №10 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
8. 2009-жылдын 25-июнунда кабыл алынган «Мамлекет кепилдеген юридикалык
жардам жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
(же тренингдин ар бир темасы үчүн керектүү мыйзамдардан үзүндүлөр)
ОКУТУУ ЫКМАЛАРЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Казустар менен иштөө
Чакан топтордо талкуулоо
Таратылган материалдар менен иштөө
Power Point Presentation
Cимуляция
Жалпы талкуулоо
Мээге чабуул
Мини-лекция

1
1ден 6га чейин көрсөтүлгөн кодекстер жана мыйзам 2016-ж. 22-декабрда КР ЖК тарабынан
кабыл алынган жана 2017-ж. 2-февралда КР Президенти кол койгон (2019-ж. 1-январынан тартып 2017жылы 24-январдагы КР Мыйзамы менен колдонууга киргизилет).
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Тренер
катышуучуларга
1-сессия. Жаңы КР ЖКсы боюнча юридикалык жак- 1-КАДАМ.
тарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн маж- иштөө үчүн 3 чакан талкуулоо тобуна
(ЧТТ) бөлүнүүнү сунуштайт.
бурлоо чарасы.
Ар бир ЧТТ үчүн тапшырма:
1. Юридикалык жактардын жазык жоопкерчили- 1-топ үчүн: Юридикалык жактардын
гин регламенттеген эл аралык-укуктук акты- жоопкерчилиги эмне себептен, эмнеге
керектигинин аргументин даярдоо.
лар.
2. Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук 2-3-топтор үчүн: Документтерге (юритаасир этүүлөрдүн мажбурлоо чараларынын дикалык жактардын жоопкерчилигин
түрлөрү, КР ЖКсы боюнча юридикалык жактар регламенттеген 3 ар кандай эл аралык
жоопкерчиликке тартыла турган укукка каршы укуктук актыларга (ТМ 1-2)) талдоо жүргүзүү жана топтордун атынан бетачарды
жосундардын чөйрөсү.
даярдоо, анда аларды ачуу жана түшүн1.2. 1-сессиянын жыйынтыгы боюнча каты- дүрмө берүү зарыл.
шуучулар төмөнкүлөрдү билиши/түшүнүшү/
2-КАДАМ. 3-4-чакан талкуулоо топторуөздөштүрүшү керек:
1. Юридикалык жактардын жазык жоопкерчи- нун (ЧТТ) бетачары. Иштин жыйынтыгы
лигин регламенттеген эл аралык укуктук төрт боюнча ар бир чакан топ тапшырманы
талкуулоосу керек, мунасага келип, калактыны;
2. Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук ган чакан талкуулоо топторуна (ЧТТ)
таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чараларынын өздөрүнүн иштеп даярдагандарынын бетачарын жасайт. Бетачарды катышуучунегиздерин жана түрлөрүн;
3. КР ЖКсы боюнча жоопкерчиликке юридика- лар флипчарттарда түстүү маркерлерди
лык жактарды тартууга боло турган укукка кар- пайдалануу менен даярдашат.
шы жосундардын чөйрөсүн.
3-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул
көнүгүү пайдалуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо, анда эмнеси менен пайдалуу
болду?»

09:30-11:00

Кадамдар жана пайдаланылган
окутуунун интерактивдүү ыкмалары

Киришүү сессиясы
Куттуктоо жана таанышуу.
Тренингдин максаты жана милдеттери.
Иш эрежеси.

Сессиянын аталышы
жана үйрөнүү үчүн суроолор

09:00-09:30

Убактысы

ТМ 1-3.
PowerPointPresentation
«Юридикалык жактардын
жоопкерчиликтери боюнча
эл аралык актылардан кыскача үзүндүлөр» (1-3 нуска)

ТМ 1-2.
«Юридикалык жактардын
жоопкерчиликтерин регламенттеген 3 эл аралык укуктук актылардан үзүндүлөр»
(1-3 нуска)

ТМ 1-1.
Катышуучулар үчүн программа

Бейдж, түстүү маркерлер,
калемсап, А4

Таратылуучу материал

Тренерлер/
эксперттер
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Убактысы

1.3. 1-сессия боюнча тренерлер жыйынтык чыгарат:
Жаңы КР ЖКсы боюнча юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары жазык жазасы болуп саналбайт жана ошол
юридикалык жактын кызыкчылыктарында укукка каршы жосун юридикалык жактын атынан же
ал аркылуу жеке жак тарабынан жасалган учурда
гана колдонулат. Мындай жосундардын тизмеси
КР Жазык кодексинде камтылган.

Сессиянын аталышы
жана үйрөнүү үчүн суроолор
Таратылуучу материал

7-КАДАМ. Тренер PowerPointPresentation
«Жаңы КР ЖК боюнча юридикалык
жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларынын»
ТМ 1-4. Коштоосунда мини-лекция менен материалды бекемдейт.

6-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин таржымалы:
Кыргыз Республикасы эл аралык укук мамилелеринин тең укуктуу катышуучусу
болуп саналат жана улуттук мыйзамдарга аларды имплементациялоо аркылуу
эл аралык стандарттарды аткарууга умтулуусу керек. Мыйзам чыгаруучу ушул
жагдайды эске алуу менен мыйзамда
олуттуу кылмыштарга катышууга юридикалык жактардын жоопкерчилигин белгилеген.

4-КАДАМ. Со-тренер жардамдашат жана ТМ 1-4.
аны менен катар катышуучуларга тара- P o w e r P o i n t P r e s e n t a t i o n
тылуучу материалдарды таратат (ТМ 1-5). «Жаңы КР ЖК боюнча юридикалык жактарга кара5-КАДАМ. Тренер «Юридикалык жактар- та жазык-укуктук таасир
дын жоопкерчиликтери боюнча эл ара- этүүнүн мажбурлоо чаралалык актылардан кыскача үзүндүлөрдүн» ры»
(1-3 нуска) коштоосунда мини-лекциянын материалын бекемдейт.

Кадамдар жана пайдаланылган
окутуунун интерактивдүү ыкмалары

Тренерлер/
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Сессиянын аталышы
жана үйрөнүү үчүн суроолор

10-КАДАМ. Чакан талкуулоо топторунун
бетачарлары. Иштин жыйынтыгында ар
бир чакан топ тапшырманы талкуулашы, тил табышышы жана башка чакан
топторго өздөрүнүн иштеп бүтүргөндөрүнүн бетачарларын жасашы керек.
Чакан топтордун катышуучуларынын
бетачарлары түстүү маркерлерди пайдалануу менен флипчарттарга жазуу
менен белгиленет.

9-КАДАМ. Тренер катышуучуларга иштөө үчүн 2 чакан талкуулоо тобуна (ЧТТ)
бөлүнүүнү сунуштайт жана тапшырма
берет. Казустар менен иштөөнүн негизги
максаты – юридикалык жактарга карата
жазык-укуктук таасир этүүнүн чаралары
менен медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларынын ортосундагы айырмачылыктарды катышуучуларга көрсөтүү.
1-топ үчүн: «Целлюлоза фабрикасы
боюнча №1 казус» (КР ЖК) ТМ 1-5.
2-топ үчүн: «Психиатриялык оорукана
боюнча №2 Казус»
Казус (КР ЖК) ТМ 1-6.

8-КАДАМ. Со-тренер жардамдашат жана
аны менен катар катышуучуларга таратылуучу материалдарды таратат ТМ 1-6.

Кадамдар жана пайдаланылган
окутуунун интерактивдүү ыкмалары

ТМ 1-6. «Психиатриялык
оорукана боюнча №2 Казус»
(1-3 нуска)

ТМ 1-5. «Целлюлоза фабрикасы боюнча №1 казус» (1-3
нуска)

Таратылуучу материал
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2-сессия. Жаңы КР ЖПК боюнча юридикалык
жактарга жазык-укуктук таасир этүүлөр боюнча
өндүрүштүн өзгөчөлүгү.

11:30-12:30

12-КАДАМ. Тренер 1-сессиянын
ЖЫЙЫНТЫГЫН чыгарат, кенемтелерди
толтурат жана 2-сессияны өткөрүү үчүн
сөздү со-тренерге берет.

11-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР».

2019-жылдан тартып мыйзамдарда
жана иш жүзүндө юридикалык жактарга
карата жазык-укуктук таасир этүүлөрдүн
чараларын жана жазанын башка мажбурлоо чараларын айырмалоо керек.

10-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин таржымалы:

9-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул
көнүгүү пайдалуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо, анда эмнеси менен пайдалуу
болду?»

Кадамдар жана пайдаланылган
окутуунун интерактивдүү ыкмалары

1-КАДАМ. №2 тапшырма. (ЧТТ, топтордун бетачарлары).
Тренер катышуучуларга 2 чакан топко
бөлүнүүнү сунуштайт.
2.1. 2-сессиянын жыйынтыгы боюнча каты- Тренер ар бир топко бирден казус тарашуучулар
билиши/түшүнүшү/өздөштүрүшү тып берет (ТМ 2-1, ТМ 2-2).
керек:
Ар бир топ үчүн суроо:
1. Жаңы КР ЖКсы боюнча юридикалык жактарга Берилген казустарга талдоо жүргүү жана
өзүнүн тобунун атынан бетачарды даяркарата жазык-укуктук таасир этүү чараларын
доо, анда казуста коюлган суроолорго
колдонуу боюнча өндүрүштүн өзгөчөлүгү
жана тапшырмаларга толук жооп берүү
2. Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук
жана чечим чыгаруу зарыл. Иштин
таасир этүү чараларын колдонуу боюнча өндүрүштү жөнгө салуучу мыйзамдардын новел- жыйынтыгы боюнча ар бир чакан топ өз
материалдарын жалпылап жана трелалары.
нингдин катышуучуларына анын бетачарын жасоо керек.

Тыныгуу

Сессиянын аталышы
жана үйрөнүү үчүн суроолор

11:00-11:30

Убактысы

ТМ 2-3.
PowerPointPresentation
«Жаңы КР ЖК боюнча
юридикалык жактарга
карата жазыкукуктук таасир этүү
чараларынын өндүрүшү»

ТМ 2-2. «Психиатриялык
оорукана боюнча казус»
(1-3 нуска)

ТМ 2-1. «Целлюлоза
фабрикасы боюнча
казус» (1-3 нуска)

Таратылуучу материал

Сманалиев К. М.

Тренерлер/
эксперттер

65

Убактысы

Кадамдар жана пайдаланылган
окутуунун интерактивдүү ыкмалары
Таратылуучу материал

Со-тренер жардам берүү менен кошо
катышуучуларга таратылуучу материалдарды таратат (ТМ 2-3).

4-КАДАМ. Тренер
PowerPointPresentation «Жаңы КР ЖК
боюнча юридикалык жактарга карата
жазык-укуктук таасир этүү чараларынын
өндүрүшүнүн» (ТМ 2-3) коштоосунда мини-лекциянын материалын бекемдейт.

2.2.
2-сессия боюнча тренердин жыйынтык 2-чакан талкуулоо тобунун бетачары. Бечыгаруусу:
тачарды катышуучулар визуалдык жана
жазуу жүзүндө түстүү маркерлерди колдоЖүргүзүлгөн Сот реформасынын I этабынын
нуу менен флипчарттарда тариздешет.
ТМ 2-4. «Жаңы КР
натыйжасында 2019-жылдын 1-январынан тарЖПКсынын 57-главасы» (1-3
тып Кыргыз Республикасы юридикалык жактарга
2-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул
нуска)
жазык-укуктук таасир этүүнүн чараларын колдонуу көнүгүү пайдалуу болдубу? Эгер пайдабоюнча сотко чейинки өндүрүштү өткөрүү, ошонлуу болсо, анда эмнеси менен пайдалуу
дой эле сотто жазык иштерин кароо мүмкүндүгүн
болду?»
алышат. Жаңы КР ЖПКсынын 57-главасы муну
тастыктоого кызмат кылат. Жаңы КР ЖПКсына бул
3-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки треинститутту киргизүүнүн себеби, бул институт жаңы нердин таржымалы:
КР Жазык кодексинде өз алдынча институт катары Казустарды талдоодон жана
өз чагылуусун алганы менен түшүндүрүлөт.
талкуулоодон улам юридикалык
жактарга жазык-укуктук таасир этүү
Мындан сырткары, бул жөнүндө эл аралык стандарттарда жана 2012-жылы 8-августта КР Презиинститутун жүргүзүү толук өзүн-өзү
дентинин Жарлыгы менен бекитилген Сунушактады деп айтууга болот. Юридикалык
тоолорунда айтылган.
жактарга карата жазык-укуктук таасир
этүүдөн квази болот, юридикалык
жактарга жазык-укуктук таасир этүүнүн
автономдуулугу жок болот. Юридикалык
жактарга карата маселени карап, токтом
чыгарат.

Сессиянын аталышы
жана үйрөнүү үчүн суроолор
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12:30-14:00

Убактысы

6-КАДАМ.
Тренер
2-сессиянын
ЖЫЙЫНТЫГЫН чыгарат, кенемтелерди
толуктайт жана 3-сессияны өткөрүү үчүн
сөздү со-тренерге берет.

5-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР».

Кадамдар жана пайдаланылган
окутуунун интерактивдүү ыкмалары

3-сессия. «Жаңы КР ЖАК боюнча юридика- 1-КАДАМ. №3 тапшырма. (ЧТТ, топторлык жактарга карата жазык-укуктук таасир дун бетачарлары).
этүүнүн чараларын аткаруу».
Тренер катышуучуларды 3 чакан топко
(мурдагы топтордун курамын кайтала3.1. 3-сессиянын жыйынтыгы боюнча каты- бастан, катышуучуларды аралаштырган
шуучулар
билиши/түшүнүшү/өздөштүрүшү жакшы) бөлүнүүнү сунуштайт.
керек:
Тренер ар бир топко бир эле казусту
1. Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук «Целлюлоза фабрикасы боюнча иш»
таасир этүүнүн мажбурлоо чараларын аткар- (ТМ 3-3) таратат.
ган органдар.
2. Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук Бардык 3 топ үчүн тапшырма:
таасир этүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу- Берилген казуска талдоо жүргүзүү жана
юридикалык жактарга карата жазыкнун өзгөчөлүктөрү.
3. Жаңы КР ЖАК боюнча юридикалык жактарга укуктук таасир этүү чараларын аткаруу
карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбур- боюнча кырдаалды моделдештирүү:
таратылган материалды пайдалануу мелоо чараларын аткаруунун өзгөчөлүктөрү.
нен, 1-топ үчүн – «айып пул», 2-топ үчүн –
3.2. 3-сессия боюнча тренердин жыйынтык чы- «эркиндигинен чектөө», 3-топ үчүн –
«жоюу».
гаруусу:
Иштин жыйынтыгы боюнча ар бир чаКР ЖАКнын 10-беренесинин бөлүктөрүнө ылайык, кан талкуулоо тобу тренингдин калган
укуктарды чектөө, юридикалык жакты жоюу түрүн- катышуучуларына өз кырдаалдарынын
дө юридикалык жактарга карата жазык-укуктук бетачарын жасоо керек.
таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары ыйгарым
укуктуу мамлекеттик органдар же сот тарабынан 2-КАДАМ. Иштин жыйынтыгы боюнча
чакан талкуулоо топторунун (ЧТТ) иштеп
дайындалган адамдар тарабынан аткарылат.
бүтүргөндөрүнүн бетачары.

Сессиянын аталышы
жана үйрөнүү үчүн суроолор

Тренерлер/
эксперттер

«Жаңы
КР
23-главасы»

ТМ
3-3.
«Целлюлоза
фабрикасы боюнча иш»
казусунун
негизинде
симуляция
(ролдук
оюндар)

ТМ 3-2.
PowerPointPresentation
«Юридикалык
жактарга
карата
жазык-укуктук
таасир этүүнүн мажбурлоо
чараларынын аткаруунун
тартиби»

ТМ
3-1.
ЖПКсынын
(1-3 нуска)

ТМ
1-3.
«Жаңы
КР Сапарбаев Б. К,
ЖКсынын 20-главасы» (1-3 Асаналиев А. А.
нуска)

Таратылуучу материал
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Бул тема сот реформасынын алкагында жазыкпроцесстик укуктардын маанилүү институтунун
бири катары аныкталган.
Эгерде көрсөтүлгөн аракет бул юридикалык жактын функцияларын аткарууда же анын пайдасына
жасалган учурда гана жеке жактын күнөөлүү аракеттери үчүн юридикалык жак жазык жоопкерчилигин тартат.
Юридикалык жакка төмөнкүлөрдү: (1) коррупциялык кылмыштарды; (2) террорчулукка байланышкан кылмыштарды; (3) кылмыштык кирешелерди
легалдаштырууга байланышкан кылмыштарды; (4)
экологиялык кылмыштарды; (5) адамдарды соодалоого жана мыйзамсыз эзүүгө байланышкан кылмыштарды; (6) жалган ишкердикти, финансылык
пирамидаларды уюштурууну, рейдерчиликти жасаган учурларда жазык-укуктук таасир этүү чаралары колдонулат.
Бул теманын алкагында юридикалык жактардын
жазык жоопкерчиликтерин, юридикалык жактарга
карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо
чараларынын түрлөрүн жана негиздерин жоопкерчиликке тартууга мүмкүн болгон укукка каршы
жосундардын чөйрөсүн, жазык-укуктук таасир этүү
чараларын колдонуу боюнча өндүрүштүн өзгөчөлүктөрүн, ошондой эле юридикалык жактарга
карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо
чараларын аткаруучу органдарды жана аларды аткаруунун өзгөчөлүктөрүн регламенттеген актуалдуу маселелерди карадык.

3.3. Бардык тренинг боюнча ТЫЯНАКТАР:

Сессиянын аталышы
жана үйрөнүү үчүн суроолор

4-КАДАМ. Тренер: «Бул көнүгүү пайдалуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо, анда
эмнеси менен пайдалуу болду?»

3-КАДАМ. Со-тренер жардам берүү менен бирге катышуучуларга таратылуучу
материалдарды таратат. (ТМ 3-2).

Ар бир чакан талкуулоо тобу тапшырманы талкуулоолору, тил табышуулары
жана өз иштеп бүтүргөндөрүнүн бетачарын башка чакан талкуулоо топторуна өткөрүүлөрү керек. Ар бир чакан топ
өздөрүнүн иштеп бүтүргөндөрүн жана
бетачарларын түстүү маркерлерди пайдалануу менен флипчарттарда жазуу
жүзүндө белгилешет.
Тренер катышуучулардын баарына жакшы иштегендиктери үчүн ыраазычылык
билдирет жана өз ордуларынан орун
алууларын суранат.

Кадамдар жана пайдаланылган
окутуунун интерактивдүү ыкмалары
Таратылуучу материал

Тренерлер/
эксперттер

68

14:00

ТМ 4-1. Баалоо анкетасы
Корутунду сессия.
Тренингдин аякташы. «Юридикалык жактарга
карата жазык-укуктук таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чаралары».
Тренингди баалоо.

8-КАДАМ. Тренер бардык тренинг боюнча ТЫЯНАК чыгарат.

7-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР».
Бардык тренерлер жана эксперттер бардык темалар жана тренингдин сессиялары боюнча суроолорго жооп беришет.

6-КАДАМ. Тренер PowerPointPresentation
«Юридикалык жактарга карата жазыкукуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруунун тартибинин» коштоосунда мини-лекция менен материалды
бекемдейт.

5-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин таржымалы:
Юридикалык жактарга карата жазык укуктук таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чараларын аткаруу жазык-аткаруу укуктарынын
жаңы институту болуп саналат, өзүнүн
белгилүү өзгөчөлүктөрүнө ээ. Сот тарабынан юридикалык жакка жазык укуктук
таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чараларынын төмөнкүдөй түрлөрү колдонулушу
мүмкүн: (1) айып пул; (2) укуктарды чектөө; (3) юридикалык жакты жоюу.
124-берененин 1-б. 1 жана 2-п., 1 жана
3-п. каралган жазык укуктук таасир
этүүлөрдүн мажбурлоо чаралары бир
убакта колдонулушу мүмкүн.
Юридикалык жактын мүлкүн конфискациялоо жазык укуктук таасир этүүлөрдүн
кошумча чаралары катары колдонулушу
мүмкүн.

КАТЫШУУЧУЛАР ҮЧҮН
ТАРАТЫЛУУЧУ
МАТЕРИАЛДАР
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Сунуш кылынган вариант

ТРЕНИНГ
«ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА УКУКТУК-ЖАЗЫКТЫК ТААСИР
ЭТҮҮЛӨРДҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ»

Өткөрүлө турган датасы: __________________________
Өткөрүлө турган орду: __________________________
Катышуучулар: __________________________

Программа
08:45 – 09:00
09:00 – 09:30
09:30 – 11:00

Каттоо
Куттуктоо. Тренингдин максаттары жана милдеттери
1-сессия. Жаңы КР Жазык кодекси боюнча юридикалык жактарга карата укуктук-жазыктык таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чаралары.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00

Кофе-брейк
2-сессия. Жаңы КР Жазык-процесстик кодекси боюнча юридикалык жактарга карата укуктук-жазыктык таасир этүү чараларын колдонуу боюнча өндүрүштүн өзгөчөлүктөрү.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

Түштөнүү
3-сессия. Жаңы КР Жазык-аткаруу кодекси боюнча юридикалык жактарга карата укуктук-жазыктык таасир этүү чараларын аткаруунун өзгөчөлүктөрү.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
15:30 – 16:00
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Жыйынтык чыгаруу

ТМ 1-2. Үч эл аралык актылардан алынган үзүндү
1. Улуттар аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы БУУнун конвенциясы
(2003-жылдын 15-апрелиндеги №74 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган).
2. Террорчулукту финансылоого каршы күрөшүү жөнүндө (2003-жылдын 15-апрелиндеги №79 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган).
3. Коррупцияга каршы Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясы (2005-жылдын 6-августунда №128 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган).
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ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖАЗЫК
ЖООПКЕРЧИЛИГИН ЖӨНГӨ САЛУУЧУ
ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК АКТЫЛАР

1

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИН
ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК АКТЫЛАР
10-берене. Улуттар аралык уюшкан кылмыштуулукка каршы
БУУнун конвенциясы (2003-жылдын 15-апрелинде №74 Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган), ошондой
эле аны толуктаган Жер, деңиз жана аба боюнча мигранттарды
мыйзамсыз ташууга каршы протоколу жана Адамдарды, айрыкча
аялдарды жана балдарды сатуунун алдын алуу жана тыюу салуу
жана ал үчүн жазалоо жөнүндө протоколу кылмыш коомдоштугун
уюштуруу, кылмыштуу жол менен алынган кирешелеринин жана
мүлкүнүн изин жашыруу, коррупция, сот адилеттигине каршы
кылмыш, мыйзамсыз миграцияны жана адамдарды сатууну
уюштуруу сыяктуу олуттуу кылмышка катышууга юридикалык
жактардын жоопкерчилигин орнотуу боюнча катышуучумамлекеттердин милдетин карайт.
2

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИН
ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК АКТЫЛАР
5-берене. Террорчулукту финансылоого каршы күрөшүү
жөнүндө эл аралык конвенция (2003-жылдын 15-апрелинде №79
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган)
бул юридикалык жактарды башкарууга же өзүнүн расмий
сапатында аларды контролдоого жоопкерчиликтүү жеке
жактар террорчулукту финансылоо боюнча кылмыш жасаган
учурда, катышуучу-мамлекеттердин анын аймагында турган же
анын мыйзамдары боюнча түзүлгөн юридикалык жактарды
жоопкерчиликке (жазык, жарандык же административдик)
тартуу үчүн чараларды көрүү милдеттерин караштырат.

3
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ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИН
ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК АКТЫЛАР
26-берене. Коррупцияга каршы Бириккен Улуттар Уюмунун
конвенциясы (2005-жылдын 6-августунда №128 Кыргыз
Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган)
коррупциялык
багыттагы
кылмыштарга
катышууга
юридикалык жактардын жоопкерчилигин белгилөө үчүн
катышуучу-мамлекеттердин милдеттерин караштырат.

4

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРДЫН ЖАЗЫК ЖООПКЕРЧИЛИГИН
ЖӨНГӨ САЛУУЧУ ЭЛ АРАЛЫК УКУКТУК АКТЫЛАР
Террорчулукка каршы Шанхай кызматташуу уюмунун
конвенциясы, 2009-жылдын 16-июну. (2011-жылдын 11-июлунда
№90 Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен ратификацияланган).
Анда ушул Конвенцияда камтылган кылмыштар кайсы болбосун
жагдайда акталбай тургандыгы, ал эми мындай жосундарды
жасоого күнөөлүү жана (же) аны жасоого катышы бар жеке
жана юридикалык жактар жоопкерчиликке тартылышы
керектиги белгиленет. Ар бир Тарап ушул Конвенцияда
камтылган кылмыштардын жок дегенде бирөөнө алардын
катышы бар болгон учурлары үчүн юридикалык жактардын
жоопкерчилигин белгилөө үчүн кандай чаралар талап кылынса,
ошол чараны көрөт.

5
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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖАҢЫ ЖАЗЫК КОДЕКСИ
БОЮНЧА ЮРИДИКАЛЫК
ЖАКТАРГА КАРАТА ЖАЗЫКУКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮЛӨРДҮН
МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ

1

КР ЖАЗЫК КОДЕКСИ

20-глава «Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары»
Статья 123. Юридикалык жак
Юридикалык жак – бул Кыргыз Республикасынын жарандык
мыйзамдарына ылайык түзүлгөн уюм, ошондой эле чет
өлкөлүк юридикалык жак.

2

БУЛ ГЛАВАНЫН ЖОБОЛОРУ ТӨМӨНКҮЛӨРГӨ
ЖАЙЫЛТЫЛБАЙТ:

•

•

•

•

Кыргыз Республикасынын мамлекетине, мамлекеттик
бийлик
органдарына
жана
муниципалдык
кызматтарына;
Аларга мыйзам аркылуу жүктөлгөн өз алдынча
мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырган
юридикалык жактарга;
Өз алдынча мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө
ашырган чет өлкөлүк мамлекеттик органдарга жана
юридикалык жактарга;
Эл аралык уюмдарга жана алардын өкүлчүлүктөрүнө.

3
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ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮЛӨРДҮН МАЖБУРЛОО
ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУНУН НЕГИЗДЕРИ

Юридикалык жакка жазык-укуктук таасир этүүлөрдүн
мажбурлоо чаралары колдонулат, эгерде:
1) кылмыш юридикалык жактын атынан же ал аркылуу
жасалса:
2) кылмыш ушул юридикалык жактын кызыкчылыгында
жеке жак тарабынан жасалса.
Жеке жак жазык жоопкерчилигине тартылдыбы же
жокпу, ага карабастан, юридикалык жакка жазык-укуктук
таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чаралары колдонулат.
4

Юридикалык жакка карата жазык-укуктук таасир
этүүлөрдүн мажбурлоо чараларын колдонуу:
1) ошол эле кылмыш үчүн жеке жактын жазык
жоопкерчилигин алып салбайт;
2 мыйзамдарда белгиленген жоопкерчиликтин кайсы
болбосун башка формасынан, келтирилген зыяндын ордун
толтуруу боюнча милдеттенмелерден бошотпойт.

5

КЫЛМЫШ ЧӨЙРӨЛӨРҮ
Юридикалык жактарга жазык укуктук таасир этүүлөрдүн мажбурлоо
чаралары төмөнкү жосундарды жасаган учурда колдонулат:
кишилерди соода кылуу (171-б.); жалган ишкердик (213-б.); каржы пирамидаларын
уюштуруу (214-б.); кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу
(адалдоо) (215-б.); рейдерлик (219-б.); коммерциялык же башка уюмда ыйгарым
укуктарын кыянаттык менен пайдалануу (233-б.); ачык тооруктарды, аукциондорду
же тендерлерди өткөрүүнүн тартибин бузуу (234-б.); жеке нотариустардын,
аудиторлордун, эксперттердин же баалоочулардын ыйгарым укуктарын
кыянаттык менен колдонуусу (235-б.); коммерциялык паралап сатып алуу (237б.); кызматчынын мыйзамсыз сый акы алуусу (238-б.); терроризм актысы (239-б.);
террордук ишти каржылоо (240-б.); террордук ишке көмөктөшүү (241); террордук
ишти жүзөгө ашырууга ачык чакырыктар (242-б.); керектөөчүлөр үчүн коркунуч
жаратуу (282-б.); дарактарды жана бадалдарды мыйзамсыз кыюу (288-б.); сууларды
булгоо (289-б.); атмосфераны булгоо (290-б.); жерди бузуу (291-б.); жер казынасын
коргоо жана пайдалануу эрежелерин бузуу (292-б.); балык корун коргоо эрежелерин
бузуу (294-б.); кызмат адамынын ишкердикке мыйзамсыз катышуусу (324-б.); пара
алууда ортомчулук кылуу (327-б.); пара берүү (328-б.).

6
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ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮЛӨРДҮН МАЖБУРЛОО
ЧАРАЛАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮ
Юридикалык жакка жазык-укуктук таасир этүүлөрдүн
мажбурлоо чараларынын төмөнкү түрлөрү колдонулушу
мүмкүн:
1) айып пул;
2) укуктарды чектөө;
3) юридикалык жакты жоюу.
Жазык-укуктук таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чаралары
бир убакта колдонулушу мүмкүн:
- айып пул жана укуктарды чектөө;
- айып пул жана юридикалык жакты жоюу.
Юридикалык жактын мүлкүн конфискациялоо жазыкукуктук таасир этүүлөрдүн кошумча чарасы катары
колдонулушу мүмкүн.
7

АЙЫП ПУЛ

8

Юридикалык жакка салынган айып пул сот тарабынан акчалай
формада белгиленет, эсептик көрсөткүчтөрдө эсептелет жана
өлчөмү боюнча үч категорияга бөлүнөт:
1) биринчи категориядагы айып пул – анча оор эмес кылмыш
белгилери менен жосун жасаган учурларда 2000ден 5000ге чейинки
эсептик көрсөткүчтөрдө;
2) экинчи категориядагы айып пул – оор кылмыш белгилери
менен жосун жасаган учурларда 5000ден 10000ге чейинки эсептик
көрсөткүчтөрдө;
3) үчүнчү категориядагы айып пул – өзгөчө оор кылмыш белгилери
менен жосун жасаган учурларда 10000ден 15000ге чейинки эсептик
көрсөткүчтөрдө;
Бир айдын ичинде айып пулду төлөбөгөн учурда айып пулдун
суммасы эки эсеге көбөйөт.
Андан ары үч айдан ашык мезгил аралыгында юридикалык жак
айып пулду төлөөдөн баш тарткан учурда ал соттун чечими менен
жоюуга жатат.

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН УКУКТАРЫН ЧЕКТӨӨ

Укуктарды чектөө юридикалык жакка тыюу салууну
белгилөө менен корутундуланат:
• ишмердүүлүктүн өз алдынча түрлөрүн жүзөгө
ашыруу;
• тендерлерге жана тооруктарга катышуу;
• республикалык жана жергиликтүү бюджеттерден
насыя, салык жеңилдигин, субсидия, субвенция алуу.
Мындай бир же бир нече чектөөлөр сот тарабынан бир
жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө белгиленет.

9
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ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫ ЖОЮУ
Юридикалык жакты жоюу соттун чечиминин негизинде анын ишмердигин мажбурлап токтотууда турат.
Оор же өзгөчө оор кылмыш белгилери менен жосун
жасаган учурда, жасалган жосундун оордугу юридикалык
жакты сактоого жана мындан ары иштөөгө мүмкүн эмес
кылгандыгын сот тарабынан тааныганда гана, ошондой эле
Жазык кодексинин 125-беренесинин 2-бөлүгүндө каралган
учурларда юридикалык жакты жоюу белгиленет.

10

ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫН МҮЛКҮН КОНФИСКАЦИЯЛОО
Юридикалык жактын мүлкүн конфискациялоо Жазык
кодексинин 96 жана 97-беренелеринде каралган негизде
жана тартипте жүзөгө ашырылат. Ошону менен бирге тиешелүү кылмышты жасаган жеке жактан ошол эле мүлктү
кайрадан конфискациялоого жол берилбейт.
Юридикалык жактын мүлкүн толук конфискациялоого
аны жойгон учурда гана жол берилет.

11

ЖАЗЫК-УКУКТУК МҮНӨЗДӨГҮ МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН
КОЛДОНУУНУН МӨӨНӨТҮНҮН ЭСКИРИШИ
Эгерде жосун жасалган күндөн тартып беш жыл өтсө,
же соттун айыптоо өкүмүн аткаруу күнүнөн тартып он
жыл өтсө, ушул главада каралган жазык-укуктук таасир
этүүлөрдүн мажбурлоо чаралары юридикалык жакка колдонулбайт.

12
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ТМ 1-5 (УК)
КАЗУС
«ЦЕЛЛЮЛОЗА ФАБРИКАСЫ БОЮНЧА ИШ»
Тара ш. целлюлоза фабрикасы тиричиликке колдонуу үчүн ар кандай түрдөгү кагаздарды чыгарат. Өндүрүштүк процесске туруктуу контролду өндүрүштүн башчысы Петров Н. жүзөгө ашырат. Целлюлозаны тазалоо процесси бир нече этаптан өтөт. Чийки
затты иштеп чыгуу калдыктарды мезгилдүү ыргытууну талап кылат. Фабриканын калдыктары жанында аккан дарыяга ыргытылат, аны менен сууну ар кандай уулуу заттар
менен булгоо менен, бардык жакын аймактагы экологияга кайтарылгыс зыян келтирилет.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
Сот кандай мажбурлоо чараларын колдонушу керек?
ТМ 1-6. (УК)
КАЗУС
«ПСИХИАТРИЯЛЫК ООРУКАНА БОЮНЧА ИШ»
Зубов менен Волкова Виноградовдун квартирасында спирт ичимдиктерин ичишти.
Ичип олтуруп, Зубов Виноградов менен урушуп кетти жана аны кемсинтти. Волкова
«Катыгын бер!» деп кыйкырды. Виноградов бычакты алып Зубовдун жүрөк тушуна
сайып жиберди. Виноградовдун тергөөсүндө адвокаттын өтүнүчү боюнча соттукпсихиатриялык экспертиза белгиленди. Эксперттердин корутундусу боюнча
Виноградов акыл-эси соо эмес, же ал психиканын башка оорулуу абалы бар экендигине
байланыштуу өзүнүн аракеттеринин иш жүзүндөгү мүнөзүн жана коркунучтуулугун
сезе албайт теп табылды.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
Сот таасир этүүнүн кайсы чараларын колдонушу керек?
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ТМ 2-1. (КР ЖПК)

КАЗУС
«ЦЕЛЛЮЛОЗА ФАБРИКАСЫ БОЮНЧА ИШ»
Тара ш. целлюлоза фабрикасы тиричиликке колдонуу үчүн ар кандай түрдөгү кагаздарды чыгарат. Өндүрүштүк процесске туруктуу контролду өндүрүштүн башчысы Петров Н. жүзөгө ашырат. Целлюлозаны тазалоо процесси бир нече этаптан өтөт. Чийки
затты иштеп чыгуу калдыктарды мезгилдүү ыргытууну талап кылат. Фабриканын калдыктары жанында аккан дарыяга ыргытылат, аны менен сууну ар кандай уулуу заттар
менен булгоо менен, бардык жакын аймактагы экологияга кайтарылгыс зыян келтирилет.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
Ишти кароонун процесстик тартиби кандай?
Н. Петров өлгөн учурда юридикалык жактын жоопкерчилигинин процесстик тартиби
кандай болот?
ТМ 2-2. (КР ЖПК)

КАЗУС
«ПСИХИАТРИЯЛЫК ООРУКАНА БОЮНЧА ИШ»
Зубов менен Волкова Виноградовдун квартирасында спирт ичимдиктерин ичишти.
Ичип олтуруп, Зубов Виноградов менен урушуп кетти жана аны кемсинтти. Волкова
«Катыгын бер!» деп кыйкырды. Виноградов бычакты алып Зубовдун жүрөк тушуна
сайып жиберди. Виноградовдун тергөөсүндө адвокаттын өтүнүчү боюнча соттукпсихиатриялык экспертиза белгиленди. Эксперттердин корутундусу боюнча
Виноградов акыл-эси соо эмес, же ал психиканын башка оорулуу абалы бар экендигине
байланыштуу өзүнүн аракеттеринин иш жүзүндөгү мүнөзүн жана коркунучтуулугун
сезе албайт теп табылды.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
Ишти кароонун процесстик тартиби кандай?
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ЮРИДИКАЛЫК ЖАККА
ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮ
ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУ
БОЮНЧА ӨНДҮРҮШ
2017-Ж.

1

Бул институт жаңы КР ЖПКсынын 58-главасы менен жөнгө салынат.

481-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА
ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ТААСИР КЫЛУУ ЧАРАЛАРЫН
КОЛДОНУУ ЖӨНҮНДӨ ИШТЕР БОЮНЧА
ӨНДҮРҮШТҮН ТАРТИБИ
1.

Ушул главанын жоболору юридикалык жактарга карата жазыктыкукуктук таасир кылуу чараларын колдонуу жөнүндө иштер боюнча
колдонулат.

2.

Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн тартиби ушул Кодексте белгиленген жалпы эрежелер, ошондой эле ушул главанын
беренелеринде каралган өзгөчөлүктөр менен аныкталат.

3.

Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын
колдонуу анын өкүлүнүн катышуусу менен гана жүргүзүлөт.

2

Ушул берененин 2-бөлүгү 20-главада, ошондой эле КР ЖПКсынын 40-главасында аныкталган маңызы боюнча иштерди териштирүү жана сотко
чейинки өндүрүштү белгилейт.
Сотко чейинки өндүрүштө, ошондой эле юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу жөнүндө ишти териштирүүдө анын өкүлүнүн катышуусунда гана жүзөгө ашырылат.
Өкүлдөрү төмөнкүлөр болушу мүмкүн:
1.

юридикалык жактын ишин жөнгө салуу белгиленген документтердеги ыйгарым укуктарга ылайык жеке адам;

2.

ушул максат үчүн берилген ишеним каттын негизиндеги жеке адам;

3.

мыйзам тартибинде белгиленген адвокат. (КР ЖПКсынын 56-бер.
2-б.).
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482-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАККА КАРАТА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК
ТААСИР КЫЛУУ ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУ БОЮНЧА СОТКО
ЧЕЙИНКИ ӨНДҮРҮШ
1.

Эгерде сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө шектелүүчү жекече же
тийиштүү юридикалык жактын коллегиялык түзүмүнүн мүчөсү катары
аракеттенип, юридикалык жакты билдирүү, анын тапшырмасы боюнча аракет жасоо же болбосо юридикалык жактын атынан чечим кабыл
алуу же юридикалык жактын алкагында контролду жүзөгө ашыруу укугуна негизденип же болбосо юридикалык жактын кызматында туруп,
ушул эле юридикалык жактын кызыкчылыгында кылмыштуу аракетти
жасагандыгы айкындалса, тергөөчү юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу боюнча сотко чейинки
өндүрүштү баштоо жөнүндө жүйөлөнгөн токтом чыгарат.

2.

Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын
колдонуу боюнча процесс ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн шектелүүчүгө карата жүзөгө ашырылуучу сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлөт.
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3.

Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу боюнча сотко чейинки өндүрүштүн башталгандыгы
жөнүндө тергөөчү тийиштүү юридикалык жакка, токтомдун көчүрмөсүн жиберүү жолу менен билдирет, ошондой эле бул юридикалык
жактын өкүлүнө анын укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт.
Юридикалык жакка карата сотко чейинки өндүрүштү баштоо жөнүндө токтомдун көчүрмөсү ал чыгарылган күндөн тартып бир сутканын ичинде ушул жакка жиберилет.

4.

Шектелүүчү адамга карата иш кыскартылган же шектелүүчүнү издөөгө байланыштуу иш токтотулуп коюлган учурда, юридикалык
жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу
боюнча өндүрүш бүткөрүлүшү жана маңызы боюнча кароо үчүн
сотко жиберилиши керек.

5

Тийиштүү юридикалык жакка токтомдун көчүрмөсүн жөнөтүү менен, тергөөчү ошол юридикалык жактын өкүлүнө анын укуктарын жана
милдеттерин түшүндүрөт.
КР ЖПКсынын 57-б. 1-б. ылайык юридикалык жактын өкүлү коргоочунун процесстик укуктарына жана милдеттерине ээ болот.
Шектүүгө карата кылмыш иши токтотулганына (өлгөнүнө) же аны
издөөгө байланыштуу токтотулуп турганына карабастан, юридикалык
жакка карата сотко чейинки өндүрүш улантылат жана ишти маңызы
боюнча кароо үчүн сотко кийин жөнөтүү менен аякташы керек.
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483-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАККА КАРАТА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК
ТААСИР КЫЛУУ ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУ БОЮНЧА СОТКО ЧЕЙИНКИ
ӨНДҮРҮШТӨ ДАЛИЛДЕНҮҮГӨ ЖАТУУЧУ ЖАГДАЙЛАР
Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу боюнча сотко чейинки өндүрүштө төмөндөгүлөр аныкталат:
1.

юридикалык жак аркылуу кылмыштуу аракет жасоонун жагдайлары;

2.

юридикалык жактын түзүмүндөгү жеке жактын статусу;

3.

шектелүүчү адамдын юридикалык жактын кызыкчылыгындагы укукка каршы аракетинин мүнөзү жана анын натыйжалары;

4.

юридикалык жак аркылуу келтирилген залалдын өлчөмү жана
мүнөзү;

5.

шектелүүчү адам юридикалык жактын кызыкчылыгында жасаган
укукка каршы аракеттин натыйжасында ушул юридикалык жак алган мыйзамсыз кирешенин өлчөмү.
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484-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАККА КАРАТА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК
ТААСИР ЭТҮҮ ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУ БОЮНЧА СОТКО ЧЕЙИНКИ
ӨНДҮРҮШТҮН БҮТҮШҮ
Сотко чейинки өндүрүш бүткөрүлгөндөн кийин жана шектелүүчү
адамга карата айыптоо актысы түзүлгөндөн кийин, прокурор жалпы
талаптарга кошумча түрдө, сотко чейинки өндүрүштө аныкталган ушул
Кодекстин 483-беренесинде көрсөтүлгөн жагдайларды юридикалык
жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу үчүн
тастыктайт, анын көчүрмөсү жактын өкүлүнө тапшырылат.
Юридикалык жактын өкүлү ушул Кодекстин 45, 47-беренелеринде
белгиленген тартипте жазыктык иштин бардык материалдары менен
таанышууга укуктуу.

8

Сотко чейинки өндүрүш аяктагандан кийин тергөөчү шектелүүчү
адамга карата айыптоочу акт киргизет. Айыптоочу актыны бекитүүнүн
алдында прокурор юридикалык жакка жазык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу боюнча сотко чейинки өндүрүшкө далилдөөгө жаткан
жагдайлар эске алынган, алынбаганын текшерет.
Прокурор ушул жагдайларды эске алуу менен айыптоочу актыга кол
коет, анын көчүрмөсү юридикалык жактын өкүлүнө берилет.
Юридикалык жактын өкүлү КР ЖПКсынын 45, 47-беренелерине негизденген шектелүүчү жана айыпталуучу катары бардык материалдар
менен таанышат.

9
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485-БЕРЕНЕ. ЖАЗЫКТЫК ИШТИ СОТТО КАРОО
Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын
колдонуу жөнүндө жазыктык ишти кароодо сот төмөнкүдөй маселелерди чечүүгө тийиш:
1.

кылмыштуу жосун юридикалык жак аркылуу жасалганбы;

2.

айыпталуучу бул аракетти юридикалык жактын кызыкчылыгында
жасаганбы;

3.

ушул Кодекстин 483-беренесинде көрсөтүлгөн жагдайлар аныкталганбы;

4.

жазыктык-укуктук таасир этүүнүн кандай чарасы колдонулушу керек.

10

486-БЕРЕНЕ. СОТТУН ЧЕЧИМИ
1.

Айыпталуучу адамды юридикалык жактын кызыкчылыгында же
юридикалык жак аркылуу кылмыштуу аракет жасаган деп таануу менен сот өкүмдө юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир
этүү чараларын колдонуу жөнүндө чечимди да кабыл алат.

2.

Ушул Кодекстин 485-беренесинде көрсөтүлгөн фактылар далилденген жок деп таануу менен сот юридикалык жакка карата жазыктыкукуктук таасир этүү чараларын колдонуудан баш тартат.

3.

Айыпталуучуга карата иш кыскартылган же айыпталуучуну издөөгө байланыштуу иш токтотулуп коюлган учурда, юридикалык жакка
карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу боюнча
өндүрүштү сот маңызы боюнча кароого тийиш.
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ТМ 2-4. «Жаңы КР ЖАКсынын 57-главасы»

57-ГЛАВА. ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК
ТААСИР КЫЛУУ ЧАРАЛАРЫН КОЛДОНУУ БОЮНЧА
ӨНДҮРҮШТҮН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
481-берене. Юридикалык жактарга карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн тартиби
1. Ушул главанын жоболору юридикалык жактарга карата жазыктык-укуктук таасир
кылуу чараларын колдонуу жөнүндө иштер боюнча колдонулат.
2. Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу
жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн тартиби ушул Кодексте белгиленген жалпы
эрежелер, ошондой эле ушул главанын беренелеринде каралган өзгөчөлүктөр менен аныкталат.
3. Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу анын
өкүлүнүн катышуусу менен гана жүргүзүлөт.
482-берене. Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу боюнча сотко чейинки өндүрүш
1. Эгерде сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө шектелүүчү жекече же тийиштүү
юридикалык жактын коллегиялык түзүмүнүн мүчөсү катары аракеттенип, юридикалык жакты билдирүү, анын тапшырмасы боюнча аракет жасоо же болбосо юридикалык жактын атынан чечим кабыл алуу же юридикалык жактын алкагында контролду
жүзөгө ашыруу укугуна негизденип же болбосо юридикалык жактын кызматында
туруп, ушул эле юридикалык жактын кызыкчылыгында кылмыштуу аракетти жасагандыгы айкындалса, тергөөчү юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштоо жөнүндө
жүйөлөнгөн токтом чыгарат.
2. Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу
боюнча процесс ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн шектелүүчүгө карата
жүзөгө ашырылуучу сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлөт.
3. Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу
боюнча сотко чейинки өндүрүштүн башталгандыгы жөнүндө тергөөчү тийиштүү
юридикалык жакка, токтомдун көчүрмөсүн жиберүү жолу менен билдирет, ошондой эле бул юридикалык жактын өкүлүнө анын укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт.
4. Юридикалык жакка карата сотко чейинки өндүрүштү баштоо жөнүндө токтомдун
көчүрмөсү ал чыгарылган күндөн тартып бир сутканын ичинде ушул жакка жиберилет.
5. Шектелүүчү адамга карата иш кыскартылган же шектелүүчүнү издөөгө байланыштуу
иш токтотулуп коюлган учурда, юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир
этүү чараларын колдонуу боюнча өндүрүш бүткөрүлүшү жана маңызы боюнча кароо үчүн сотко жиберилиши керек.
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483-берене. Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу боюнча сотко чейинки өндүрүштө далилденүүгө жатуучу жагдайлар
1. Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу
боюнча сотко чейинки өндүрүштө төмөндөгүлөр аныкталат:
1) юридикалык жак аркылуу кылмыштуу аракет жасоонун жагдайлары;
2) юридикалык жактын түзүмүндөгү жеке жактын статусу;
3) шектелүүчү адамдын юридикалык жактын кызыкчылыгындагы укукка каршы аракетинин мүнөзү жана анын натыйжалары;
4) юридикалык жак аркылуу келтирилген залалдын өлчөмү жана мүнөзү;
5) шектелүүчү адам юридикалык жактын кызыкчылыгында жасаган укукка каршы
аракеттин натыйжасында ушул юридикалык жак алган мыйзамсыз кирешенин
өлчөмү.
484-берене. Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу боюнча сотко чейинки өндүрүштүн бүтүшү
Сотко чейинки өндүрүш бүткөрүлгөндөн кийин жана шектелүүчү адамга карата
айыптоо актысы түзүлгөндөн кийин, прокурор жалпы талаптарга кошумча түрдө, сотко чейинки өндүрүштө аныкталган ушул Кодекстин 483-беренесинде көрсөтүлгөн жагдайларды юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу үчүн тастыктайт, анын көчүрмөсү жактын өкүлүнө тапшырылат.
Юридикалык жактын өкүлү ушул Кодекстин 45, 47-беренелеринде белгиленген тартипте жазыктык иштин бардык материалдары менен таанышууга укуктуу.
485-берене. Жазыктык ишти сотто кароо
Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу жөнүндө
жазыктык ишти кароодо сот төмөнкүдөй маселелерди чечүүгө тийиш:
1. кылмыштуу жосун юридикалык жак аркылуу жасалганбы;
2. айыпталуучу бул аракетти юридикалык жактын кызыкчылыгында жасаганбы;
3. ушул Кодекстин 483-беренесинде көрсөтүлгөн жагдайлар аныкталганбы;
4. жазыктык-укуктук таасир этүүнүн кандай чарасы колдонулушу керек.
486-берене. Соттун чечими
1. Айыпталуучу адамды юридикалык жактын кызыкчылыгында же юридикалык жак
аркылуу кылмыштуу аракет жасаган деп таануу менен сот өкүмдө юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу жөнүндө чечимди да
кабыл алат.
2. Ушул Кодекстин 485-беренесинде көрсөтүлгөн фактылар далилденген жок деп таануу менен сот юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын
колдонуудан баш тартат.
3. Айыпталуучуга карата иш кыскартылган же айыпталуучуну издөөгө байланыштуу
иш токтотулуп коюлган учурда, юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир
этүү чараларын колдонуу боюнча өндүрүштү сот маңызы боюнча кароого тийиш.
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ТМ 3-2. «КР ЖАКсынын 23-главасы»

23-ГЛАВА. ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК
ТААСИР КӨРСӨТҮҮНҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН АТКАРУУ
154-берене. Юридикалык жактарга карата айып түрүндөгү жазыктык-укуктук
таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу
1. Айып салуу жөнүндө өкүм чыгарган сот соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмүнүн
көчүрмөсүн үч жумушчу күндүн ичинде аткаруу үчүн юридикалык жакка, ал эми соттун өкүмүнүн аткарылышын контролдоо жана аны камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү үчүн – аткаруу өндүрүшү органына жиберет.
2. Юридикалык жак өкүм мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып бир айдын ичинде айып төлөөгө милдеттүү.
3. Юридикалык жак айыпты бир айдын ичинде төлөбөгөн учурда, аткаруу өндүрүшү
органы сотко аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамдарда каралган тартипте айыптын
суммасын эки эсеге көбөйтүү жөнүндө сунуштама киргизет.
4. Юридикалык жак эки эселенген айыпты үч айдын ичинде төлөбөгөн учурда, аткаруу өндүрүшү органы сотко аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамдарда каралган тартипте юридикалык жакты жоюу жөнүндө сунуштама киргизет.
155-берене. Юридикалык жактарга карата укук чектөө түрүндөгү жазыктыкукуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу
1. Юридикалык жактын укуктарын чектөө жөнүндө өкүм чыгарган сот соттун мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмүнүн көчүрмөсүн үч жумушчу күндүн ичинде юридикалык
жакка жана белгилүү бир түрдөгү ишти лицензиялоону же уруксаттарды берүүнү
жүзөгө ашыруучу тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга жана аткаруу
үчүн – мамлекеттик сатып алуулар органдарына, финансылык жана салык органдарына жиберет.
2. Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органдардын кызмат адамдары өкүмдүн көчүрмөсүн алган күндөн тартып бир айдын ичинде мыйзамдарга жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык соттун
өкүмүндө көрсөтүлгөн юридикалык жактын укуктарын чектөө боюнча чараларды
көрөт жана өкүм чыгарган сотко анын аткарылышы жөнүндө кабарлайт.
156-берене. Юридикалык жакты жоюу түрүндөгү жазыктык-укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу
1. Сот юридикалык жакты жоюу жөнүндө өкүм чыгарууда юридикалык жакты жоюу
жол-жобосун жүргүзүү үчүн жоюучуну (жеке же юридикалык жакты) дайындайт.
2. Юридикалык жакты жоюу мыйзамдарда жана башка ченемдик укуктук актыларда
белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.
3. Жоюучу юридикалык жактын ишинин токтотулушун юстиция органдарында каттагандан кийин, үч жумушчу күндүн ичинде өкүм чыгарган сотко анын аткарылышы
жөнүндө кабарлайт.
157-берене. Юридикалык жактарга карата мүлктү конфискациялоо түрүндөгү
жазыктык-укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу
Юридикалык жактарга карата мүлктү конфискациялоо түрүндөгү жазыктык-укуктук
таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу ушул Кодекстин 66-беренесинде
каралган тартипте жүзөгө ашырылат.
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ТРЕНИНГ
«ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА
ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮЛӨРДҮН
МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ»

1

АТКАРУУ СЕРЕПТЕРИ
Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо
чарасын айып пул түрүндө аткаруу
Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо
чарасын укуктарын чектөө түрүндө аткаруу
Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо
чарасын жоюу түрүндө аткаруу
Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо
чарасын мүлкүн конфискациялоо түрүндө аткаруу

2

30-БЕРЕНЕ. ЖАЗАНЫ ЖАНА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ТААСИР
КӨРСӨТҮҮНҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН АТКАРУУЧУ
ОРГАНДАР ЖАНА МЕКЕМЕЛЕР
10. Укуктарды чектөө, юридикалык жакты жоюу түрүндө
юридикалык жактарга карата жазыктык-укуктук таасир
көрсөтүүнүн мажбурлоо чаралары сот дайындаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же адамдар тарабынан аткарылат.
Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси

3
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124-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАККА КАРАТА
КОЛДОНУЛУУЧУ ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮНҮН
МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫНЫН ТҮРЛӨРҮ
1.

Юридикалык жакка карата сот тарабынан жазык-укуктук таасир этүүнүн
төмөнкүдөй мажбурлоо чаралары колдонулушу мүмкүн:
1) айып;
2) укуктарды чектөө;
3) юридикалык жакты жоюу.

2.

Ушул берененин 1-бөлүгүнүн 1 жана 2-пункттарында, ошондой эле 1 жана
3-пункттарында каралган жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары
бир убакта колдонулушу мүмкүн.

3.

Юридикалык жактын мүлкүн конфискациялоо жазык-укуктук таасир этүүнүн
кошумча чарасы катары колдонулушу мүмкүн.
Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси

4

154-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА АЙЫП
ТҮРҮНДӨГҮ ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ТААСИР КӨРСӨТҮҮНҮН
МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН АТКАРУУ

1.

2.
3.
4.

Айып салуу жөнүндө өкүм чыгарган сот соттун мыйзамдуу күчүнө кирген
өкүмүнүн көчүрмөсүн үч жумушчу күндүн ичинде аткаруу үчүн юридикалык
жакка, ал эми соттун өкүмүнүн аткарылышын контролдоо жана аны камсыз
кылуу боюнча чараларды көрүү үчүн – аткаруу өндүрүшү органына жиберет.
Юридикалык жак өкүм мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып бир айдын
ичинде айып төлөөгө милдеттүү.
Юридикалык жак айыпты бир айдын ичинде төлөбөгөн учурда, аткаруу өндүрүшү органы сотко аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамдарда каралган тартипте айыптын суммасын эки эсеге көбөйтүү жөнүндө сунуштама киргизет.
Юридикалык жак эки эселенген айыпты үч айдын ичинде төлөбөгөн учурда,
аткаруу өндүрүшү органы сотко аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамдарда каралган тартипте юридикалык жакты жоюу жөнүндө сунуштама киргизет.
Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси

5

1.

2.

155-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА УКУК
ЧЕКТӨӨ ТҮРҮНДӨГҮ ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ТААСИР
КӨРСӨТҮҮНҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН АТКАРУУ

Юридикалык жактын укуктарын чектөө жөнүндө өкүм чыгарган сот соттун
мыйзамдуу күчүнө кирген өкүмүнүн көчүрмөсүн үч жумушчу күндүн ичинде
юридикалык жакка жана белгилүү бир түрдөгү ишти лицензиялоону же уруксаттарды берүүнү жүзөгө ашыруучу тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик
органдарга жана аткаруу үчүн - мамлекеттик сатып алуулар органдарына, финансылык жана салык органдарына жиберет.
Ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын кызмат адамдары өкүмдүн көчүрмөсүн алган күндөн тартып бир айдын ичинде мыйзамдарга жана башка ченемдик укуктук актыларга
ылайык соттун өкүмүндө көрсөтүлгөн юридикалык жактын укуктарын чектөө боюнча чараларды көрөт жана өкүм чыгарган сотко анын аткарылышы
жөнүндө кабарлайт.
Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси
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1.

156-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТЫ ЖОЮУ ТҮРҮНДӨГҮ
ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ТААСИР КӨРСӨТҮҮНҮН
МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН АТКАРУУ

Сот юридикалык жакты жоюу жөнүндө өкүм чыгарууда юридикалык жакты
жоюу жол-жобосун жүргүзүү үчүн жоюучуну (жеке же юридикалык жакты)
дайындайт.

2.

Юридикалык жакты жоюу мыйзамдарда жана башка ченемдик укуктук актыларда белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

3.

Жоюучу юридикалык жактын ишинин токтотулушун юстиция органдарында
каттагандан кийин, үч жумушчу күндүн ичинде өкүм чыгарган сотко анын аткарылышы жөнүндө кабарлайт.
Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси

7

157-БЕРЕНЕ. ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА МҮЛКТҮ
КОНФИСКАЦИЯЛОО ТҮРҮНДӨГҮ ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК
ТААСИР КӨРСӨТҮҮНҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН
АТКАРУУ
Юридикалык жактарга карата мүлктү конфискациялоо
түрүндөгү жазыктык-укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо
чараларын аткаруу ушул Кодекстин 66-беренесинде каралган тартипте жүзөгө ашырылат.

Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси

8

66-БЕРЕНЕ. МҮЛКТҮ КОНФИСКАЦИЯЛОО (АЛЫП КОЮУ)
ЖӨНҮНДӨ СОТТУН ӨКҮМҮН АТКАРУУНУН ТАРТИБИ
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Соттолгондун мүлкүн конфискациялоо (алып коюу) жөнүндө өкүм чыгарган сот өкүм
мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин аткаруу өндүрүшү органдарына аткаруу баракчасын, мүлктүн тизмесинин көчүрмөсүн, аткаруу үчүн соттун өкүмүнүн көчүрмөсүн жиберет. Жазык ишинде мүлктүн жазма тизмеси болбогондо, мүлктүн тизмеги жок экени
жөнүндө маалымкат жиберилет.
Аткаруу өндүрүшүнүн органдары мүлктү конфискациялоону (алып коюуну) Жазык кодексинин 96-беренесине ылайык жүргүзөт.
Конфискациялоого (алып коюуга) жаткан мүлккө кирген предметти конфискациялоо
(алып коюу) жүргүзүү мүмкүн болбогондо, аткаруу өндүрүшүнүн органдары Жазык кодексинин 96-беренесине ылайык конфискацияланууга жаткан предметтин ордуна акча
каражаттарын же башка мүлктү конфискациялоо жүргүзөт.
Ушул Кодекстин тиркемесинде белгиленген Тизмекке ылайык соттолгондун мүлкү конфискацияланууга (алып коюуга) жатпайт.
Соттолгондун соттун өкүмү боюнча конфискацияланууга (алып коюуга) жаткан мүлкүнүн
ага таандыктыгы жөнүндө талаштар жарандык процесстик мыйзамдарга ылайык чечилет.
Мүлктү конфискациялоонун (алып коюунун) тартиби аткаруу өндүрүшү жөнүндө мыйзамдарда аныкталат.

Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси
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КАЗУС_ЖАК

КАЗУС
«ЦЕЛЛЮЛОЗА ФАБРИКАСЫ БОЮНЧА ИШ»
Тара ш. целлюлоза фабрикасы тиричиликке колдонуу үчүн ар кандай түрдөгү кагаздарды чыгарат. Өндүрүштүк процесске туруктуу контролду өндүрүштүн башчысы Петров Н. жүзөгө ашырат. Целлюлозаны тазалоо процесси бир нече этаптан өтөт. Чийки
затты иштеп чыгуу калдыктарды мезгилдүү ыргытууну талап кылат. Фабриканын калдыктары жанында аккан дарыяга ыргытылат, аны менен сууну ар кандай уулуу заттар
менен булгоо менен, бардык жакын аймактагы экологияга кайтарылгыс зыян келтирилет.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
Берилген кейс боюнча жана юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүү
чараларын аткаруу жана өндүрүш боюнча кырдаалды моделдөөгө анализ жүргүз:
1-топ үчүн – «айып пул салуу»;
2-топ үчүн – «эркиндигин чектөө»;
3-топ үчүн – «жоюу».
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БААЛОО БАРАГЫ
Дата: _________________
Тема: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Сабак өтүү пайдалуубу?
1____________(жок)
2____________(бир аз пайдалуу)
3____________(ооба)
4____________(абдан пайдалуу)
2. Өткөрүлгөн семинардын максатына Силер канчалык ийгиликтүү жетиштиңер?
1____________(жетишкен жокпуз)
2____________(бир аз жетиштик)
3____________(жетиштик)
4____________(ийгиликтүү жетиштик)
3. Семинарда колдонулган тренинг ыкмаларын Силер кандай баалайсыңар?
1____________(натыйжасыз катары)
2____________(дурус)
3____________(жакшы)
4____________(мыкты)
4. Кайсы сессия, тема, суроо Силер үчүн бир кыйла оор болду жана эмне себептен?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Кайсы сессия, тема, суроо Силер үчүн бир кыйла кызыктуу болду жана эмне себептен?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. Семинар өткөрүүдөгү уюштуруу учурлары жөнүндө Силердин пикириңер кандай?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Келечекте семинардын уюштуруучуларына Силердин каалооңор.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
8. Силер кошумча кандай жардамга муктажсыңар?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9. Башка пикирлер
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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ТРЕНЕРЛЕР ҮЧҮН
МАТЕРИАЛДАР

93

ТРЕНИНГ
«ЮРИДИКАЛЫК ЖАКТАРГА КАРАТА
ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮНҮН
МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫ»

1

ТРЕНИНГДИН МАКСАТЫ
Юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн
мажбурлоо чаралары жөнүндө, ошондой эле өндүрүштүн
өзгөчөлүктөрү жана жаңы кодекске ылайык юридикалык
жактарга карата чараларды аткаруу жөнүндө билим берүү.

2

КАРОО ЖАНА ИЗИЛДӨӨ ҮЧҮН СУРООЛОР
1. Жаңы КР ЖК боюнча юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары.
2. Жаңы КР ЖПК боюнча юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүү чараларынын өндүрүшү.
3. КР ЖАК боюнча юридикалык жактарга карата жазыкукуктук таасир этүү чараларын аткаруу

3
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КАЗУСТАР-ЖК-ЧЕЧИМ
ТМ 1-7.

КАЗУС
«ЦЕЛЛЮЛОЗА ФАБРИКАСЫ БОЮНЧА ИШ»
Тара ш. целлюлоза фабрикасы тиричиликке колдонуу үчүн ар кандай түрдөгү кагаздарды чыгарат. Өндүрүштүк процесске туруктуу контролду өндүрүштүн башчысы Петров Н. жүзөгө ашырат. Целлюлозаны тазалоо процесси бир нече этаптан өтөт. Чийки
затты иштеп чыгуу калдыктарды мезгилдүү ыргытууну талап кылат. Фабриканын калдыктары жанында аккан дарыяга ыргытылат, аны менен сууну ар кандай уулуу заттар
менен булгоо менен, бардык жакын аймактагы экологияга кайтарылгыс зыян келтирилет.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Сот кандай мажбурлоо чараларын колдонушу керек?
ТМ 1-8.

КАЗУС
«ПСИХИАТРИЯЛЫК ООРУКАНА БОЮНЧА ИШ»
Зубов менен Волкова Виноградовдун квартирасында спирт ичимдиктерин ичишти.
Ичип олтуруп, Зубов Виноградов менен урушуп кетти жана аны кемсинтти. Волкова «Катыгын бер!» деп кыйкырды. Виноградов бычакты алып Зубовдун жүрөк тушуна сайып
жиберди. Виноградовдун тергөөсүндө адвокаттын өтүнүчү боюнча соттук-психиатриялык экспертиза белгиленди. Эксперттердин корутундусу боюнча Виноградов акыл-эси
соо эмес, же ал психиканын башка оорулуу абалы бар экендигине байланыштуу өзүнүн
аракеттеринин иш жүзүндөгү мүнөзүн жана коркунучтуулугун сезе албайт теп табылды.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Сот таасир этүүнүн кайсы чараларын колдонушу керек?

ЭКИ КАЗУС БОЮНЧА
ЧЕЧИМ
Юридикалык жактарга карата бир топ медициналык таасир этүү чараларын, экинчи топ
жазык-укуктук таасир этүү чараларын колдонду. Алар өз багыты жана максаты боюнча
бирдей. Жеке профилактикага жана жеке алдын алууга багытталган.
Жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чаралары жаза болуп саналбайт (бул квази-жоопкерчилик).
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КАЗУСТАР-ЖАК-ЧЕЧИМ
ТМ 2-1.

КАЗУС
«ЦЕЛЛЮЛОЗА ФАБРИКАСЫ БОЮНЧА ИШ»
Тара ш. целлюлоза фабрикасы тиричиликке колдонуу үчүн ар кандай түрдөгү кагаздарды чыгарат. Өндүрүштүк процесске туруктуу контролду өндүрүштүн башчысы Петров Н. жүзөгө ашырат. Целлюлозаны тазалоо процесси бир нече этаптан өтөт. Чийки
затты иштеп чыгуу калдыктарды мезгилдүү ыргытууну талап кылат. Фабриканын калдыктары жанында аккан дарыяга ыргытылат, аны менен сууну ар кандай уулуу заттар
менен булгоо менен, бардык жакын аймактагы экологияга кайтарылгыс зыян келтирилет.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Ишти кароонун процесстик тартиби кандай?
2. Н. Петров өлгөн учурда юридикалык жактын жоопкерчилигинин процесстик тартиби кандай болот?
ЧЕЧИМ:
1. Ишти кароонун процесстик тартиби кандай?
Жаңы КР ЖПКсынын 482-б. ылайык:
«Эгерде сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө шектелүүчү жекече же тийиштүү юридикалык жактын коллегиялык түзүмүнүн мүчөсү катары аракеттенип, юридикалык жакты билдирүү, анын тапшырмасы боюнча аракет жасоо же болбосо юридикалык жактын атынан чечим кабыл алуу же юридикалык жактын алкагында контролду жүзөгө
ашыруу укугуна негизденип же болбосо юридикалык жактын кызматында туруп, ушул
эле юридикалык жактын кызыкчылыгында кылмыштуу аракетти жасагандыгы айкындалса, тергөөчү юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын
колдонуу боюнча сотко чейинки өндүрүштү баштоо жөнүндө жүйөлөнгөн токтом чыгарат.
Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир этүү чараларын колдонуу боюнча
процесс ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн шектелүүчүгө карата жүзөгө ашырылуучу сотко чейинки өндүрүштүн алкагында жүргүзүлөт.
Юридикалык жакка карата жазыктык-укуктук таасир кылуу чараларын колдонуу
боюнча сотко чейинки өндүрүштүн башталгандыгы жөнүндө тергөөчү тийиштүү юридикалык жакка, токтомдун көчүрмөсүн жиберүү жолу менен билдирет, ошондой эле
бул юридикалык жактын өкүлүнө анын укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт.
Юридикалык жакка карата сотко чейинки өндүрүштү баштоо жөнүндө токтомдун көчүрмөсү ал чыгарылган күндөн тартып бир сутканын ичинде ушул жакка жиберилет».
2. Н. Петров өлгөн учурда юридикалык жактын жоопкерчилигинин процесстик
тартиби кандай болот?
Н. Петров өлгөн учурда ага карата жазык иши токтотулат. Бирок Жаңы КР ЖПКсынын
482-б. 4-б. ылайык юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүүнүн чараларын колдонуу боюнча өндүрүш аякташы керек жана маңызы боюнча кароо үчүн сотко
жөнөтүлүшү керек.
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ТМ 2-2.

КАЗУС
«ПСИХИАТРИЯЛЫК ООРУКАНА БОЮНЧА ИШ»
Зубов менен Волкова Виноградовдун квартирасында спирт ичимдиктерин ичишти.
Ичип олтуруп, Зубов Виноградов менен урушуп кетти жана аны кемсинтти. Волкова «Катыгын бер!» деп кыйкырды. Виноградов бычакты алып Зубовдун жүрөк тушуна сайып
жиберди. Виноградовдун тергөөсүндө адвокаттын өтүнүчү боюнча соттук-психиатриялык экспертиза белгиленди. Эксперттердин корутундусу боюнча Виноградов акыл-эси
соо эмес, же ал психиканын башка оорулуу абалы бар экендигине байланыштуу өзүнүн
аракеттеринин иш жүзүндөгү мүнөзүн жана коркунучтуулугун сезе албайт теп табылды.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Ишти кароонун процесстик тартиби кандай?
ЧЕЧИМ:
Биз карап жаткан тренингдин темасы юридикалык жактарга карата жазык-укуктук таасир этүү чараларын колдонууга арналган. Кейстин мазмунуна негизденсек, юридикалык жактарга тиешелүү предметтер жок. Демек, бул казус бул новеллага эч кандай катышы жок жана топ тарабынан каралбашы керек.
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3 - МОДУЛЬ
ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ:
ТҮШҮНҮК, КӨЗӨМӨЛДҮК
ТАЛАПТАР, УКУКТУК
ЗАЛАЛДАР, ПРОБАЦИЯЛЫК
КӨЗӨМӨЛДҮ ЖҮЗӨГӨ
АШЫРУУ ТАРТИБИ,
ЖАЗЫКТА ПРОБАЦИЯ
ИНСТИТУТУН ИШКЕ АШЫРУУ

ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ: ТҮШҮНҮК, КӨЗӨМӨЛДҮК ТАЛАПТАР,
УКУКТУК НАТЫЙЖАЛАР, ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДҮ ИШКЕ
АШЫРУУНУН ТАРТИБИ, ЖАЗЫК ПРОЦЕССИНДЕ ПРОБАЦИЯ
ИНСТИТУТУН ИШКЕ АШЫРУУ
ТРЕНИНГДИН МАКСАТЫ: Катышуучуларга пробация институту, пробациялык көзөмөл,
аны колдонуунун негиздери жана пробациялык көзөмөлдүн укуктук натыйжалары
жөнүндө, ошондой эле жаңы КР ЖПКсы боюнча пробация институтун ишке ашыруунун
өзгөчөлүктөрү тууралуу билим берүү.
ТРЕНИНГДЕ КАРОО ЖАНА ҮЙРӨНҮҮ ҮЧҮН МАСЕЛЕЛЕР:
1. Пробациялык көзөмөл: түшүнүк, көзөмөлдүк талаптар, жаңы КР ЖКсы боюнча укуктук натыйжалар.
2. Жаңы КР ЖПК боюнча пробация институтун ишке ашыруу
3. Жаңы КР ЖПКдагы пробациянын укуктук негиздери.
ТРЕНЕРЛЕР/ЭКСПЕРТТЕР: Сыдыкова Л. Ч., ю.и.д., КОСУнун профессору; Сулайманова Н. Н. ю.и.д., КОСУнун профессору; Кулбаев А. К., ю.и.к., Ж. Баласагын атындагы КУУнундоценти; Сапарбаев Б. К., БУУнун БКБсынын эксперти, Асаналиев А., БУУнун БКБсынын эксперти, Качикеева Б. Ж., эксперт, Ашуралиева Т.М., эксперт.
КАТЫШУУЧУЛАР: Судьялар, УКМКнын, Прокуратуранын, ИИМдин, ЖАМКнын, ЭККМКнын кызматкерлери, ЖОЖдордун юридика факультеттеринин окутуучулары, адвокаттар, юридикалык коомдоштуктар.
ЖАЛПЫ УБАКТЫСЫ: 5 саат 30 мүнөт (4 окуу сааты, 1 саат түшкү тамактануу, 30 мүн.
тыныгуу);
4 окуу сааты (Киришүү сессиясы – 30 мүн., 1-сессия – 60 мүн., 2-сессия – 90 мүн., 3-сессия – 90 мүн. Корутунду сессия – 30 мүн.)
КЕРЕКТҮҮ МАТЕРИАЛДАР:
• Флипчарт жана түстүү маркерлер
• Дептерлер жана калемсаптар
• LCD проектор жана экран
ТАРАТЫЛУУЧУ МАТЕРИАЛДАР:
ТМ 1-1. Катышуучулар үчүн программа
ТМ 1-2. №1 казус «Түлеевдин иши» (1-2 нуска)
ТМ 1-3. №2 казус «Азатовдун иши» (1-2 нуска)
ТМ 1-4. №3 казус «Камерундун иши» (1-2 нуска)
ТМ 1-5. PowerPointPresentation «Пробациялык көзөмөл: түшүнүк, көзөмөлдүк талаптар,
укуктук натыйжалар»
ТМ 2-1. Камактагыларга мамиле кылуунун минималдык стандарттык эрежеси (Мандела
эрежеси) (1955-ж.) (2 нуска)
ТМ 2-2. Түрмөгө камоого байланышпаган чараларга карата БУУнун минималдык стандарттык эрежеси (Токио эрежеси) (1990-ж.) (2 нуска)
ТМ 2-3. PowerPointPresentation «Соттолгон адамдарга мамиле кылуу боюнча эл аралык
стандарттар»
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ТМ 2-4. Сотко чейинки пробациялык баяндаманын формасы (3 нуска)
ТМ 2-5. № 4, 5, 6, 7, 8, 9 казустар
ТМ 2-6. PowerPointPresentation «Пробация чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу мыйзамы»
ТМ 3-1. PowerPointPresentation «Жаңы ЖПКда пробациянын укуктук негиздери»
ТМ 4-1. Баалоо анкетасы
КОШУМЧА ТАРАТЫЛУУЧУ МАТЕРИАЛДАР1:
1. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси;
2. Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси;
3. Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси;
4. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси;
5. Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси;
6. Кыргыз Республикасынын «Пробация жөнүндө» мыйзамы;
7. «Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар
жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз
Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, Мунапыс берүү негиздери жана аны
колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2017-жылы 24-январда кабыл
алынган;
8. «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы, 2009-жылы 25-июнда кабыл алынган
(же тренингдин ар биртемасы үчүн керектүү мыйзамдардан үзүндүлөр)
ОКУТУУ УСУЛДАРЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Казустар менен иштөө
Чакан топтордо талкуулоо
Таратылуучу материалдар менен иштөө
PowerPointPresentation
Cимуляция
Жалпы талкуулоо
Мээге чабуул
Мини-лекция

1. 1ден 6га чейинки катар номер менен көрсөтүлгөн кодекстер жана мыйзам КР ЖК тарабынан 2016-жылдын 22-декабрында кабыл алынган жана КР Президенти тарабынан 2017-жылдын 2-февралында кол
коюлган (2017-жылдын 24-январындагы КР Мыйзамы менен 2019-жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизилет).
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ТМ 1-5.
Power Point
Presentation«Пробациялык көзөмөл:
түшүнүк, көзөмөлдүк
талаптар, укуктук
натыйжалар»

ТМ 1-4. №3 казус
«Камерундун иши» (1-3
нуска

ТМ 1-3. №2 казус
«Азатовдун иши» (1-3
нуска)

ТМ 1-2. №1 казус
«Түлеевдин иши» (1-3
нуска)

ТМ 1-1. Катышуучулар
үчүн программа

1-сессия. Пробациялык көзөмөл: түшүнүк, 1-КАДАМ. Казустар менен иштөө.
көзөмөлдүк талаптар, укуктук натыйжалар. Тренер катышуучуларга 3 чакан талкуулоо топторуна (ЧТТ) бөлүнүүнү сунуштайт.
1.1.
Сессиянын жыйынтыгы боюнча Тренер 3 чакан талкуулоо тобуна иштин фабулакатышуучулар төмөнкүлөрдү билиши сы менен (ТМ 1-2, ТМ 1-3, ТМ 1-4) бирден казусту таратат жана катышуучуларга тапшырманы
керек:
түшүндүрөт. Ар бир топ төмөнкү суроолорго
жооп бериши керек:
1. Пробациялык көзөмөл түшүнүгү;
2. Пробациялык көзөмөлдү колдонуунун 1. Күнөөлүүнүн аракетин квалификациялагыла;
2. Жаза белгилегиле;
негиздери;
3. Пробациялык милдеттердин жана 3. Сот пробациялык көзөмөлдү колдоно алабы.
көзөмөлдүк талаптардын тизмеси;
4. КР ЖК боюнча пробациялык көзөмөл- Ар бир топ үчүн тапшырманы аткаруу:
Чакан талкуулоо топторундагы иштин жыйындүн укуктук натыйжалары;
тыгы боюнча ар бир топ флипчарттарда бетачар
жасашы жана тапшырмада коюлган суроолорго
жоопторду бериши керек.
1.2. 1-сессия боюнча тренердин жыйын- Бетачардан кийин калган эки топтун ар бири бетачар боюнча 1-2ден суроо даярдашы керек.
тык чыгаруусу:
Пробация институтун жайылтуу «түрмө» Иштин жыйынтыгы боюнча ар бир чакан талкуукалкын кыскартууга; кылмыштардын жана лоо тобу өздөрүнүн материалдарын жалпылап
жоруктардын (толук жана толук эмес) ал- тренингдин калган катышуучуларына анын бедын алуу чараларын ишке ашырууга мүм- тачарын жасоосу керек.
күндүк түзөт.

09:30-10:30

Таратылуучу
материал
Бейдждер, түстүү
маркерлер,
калемсаптар, А4

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

Киришүү сессиясы.
Саламдашуу жана таанышуу.
Тренингдин максаты жана милдеттери.
Иштөө эрежеси.

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

09:00-09:30

Убактысы

Сыдыкова Л. Ч.,
Сулайманова Н. Н.

Тренерлер/
эксперттер
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Убактысы

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

7-КАДАМ. Тренер 1-сессиянын ЖЫЙЫНТЫГЫН
чыгарат, кенемтелерди толуктайт жана 2-сессияны өткөрүү үчүн сөздү со-тренерге берет.

6-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР».

5-КАДАМ. Тренер PowerPointPresentation «Пробациялык көзөмөл: түшүнүк, көзөмөлдүк талаптар, укуктук натыйжалардын» (ТМ 1-5.)
коштоосунда мини-лекция менен материалды
бекемдейт.
Со-тренер жардамдашуу менен катар катышуучуларга ТМ 1-5ти таратат.

4-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин
таржымалы:
Казустарды жана талкууларды чечимдеринин
натыйжасында катышуучулар КР ЖКдан келип
чыккан пробациялык көзөмөлдү колдонуунун
негиздерин өздүштүрүштү.

3-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул көнүгүү пайдалуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо эмнеси менен пайдалуу болду?»

2-КАДАМ. 2-чакан талкуулоо тобунун бетачары.
Иштин жыйынтыгы боюнча ар бир чакан топ
тапшырманы талкуулап, бир пикирге келиши
керек жана калган чакан талкуулоо топторуна
өзүнүн иштеп бүтүргөндөрүнүн бетачарын жасашы керек. Катышуучулар бетачарды флипчарттарда түстүү маркерлерди колдонуу менен
жасашат.

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары
Таратылуучу материал

Тренерлер/
эксперттер
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10:30-11:00

Убактысы

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

2-сессия. Пробация чөйрөсүндөгү Кыргыз 1-КАДАМ. Тренер катышуучуларга 3 чакан талРеспубликасынын Жазык-аткаруу мыйза- куулоо топторуна (ЧТТ) бөлүнүүнү сунуштайт.
мы
Тренер ар бир чакан талкуулоо тобуна талдоо
жана бетачар даярдоо үчүн бирден минималдык
2.1.Сессиянын жыйынтыгы боюнча ка- стандарттык эрежелерин берет.
тышуучулар төмөнкүлөрдү билиши ке- 1-топ: Камактагыларга мамиле кылуунун минирек:
малдык стандарттык эрежелери (Мандела эрежеси) (1955-ж.) (ТМ 2-1).
1. Түрмөгө камалгандарга байланышпа- 2-топ: Түрмөгө камалгандарга байланышпаган
ган чараларга карата эл аралык стан- чараларга карата БУУнун минималдык стандартдарттар (универсалдуу жана атайын):
тык эрежелери (Токио эрежеси) (1990-ж.) (ТМ 2-2).
2. Токио эрежеси
3. Мандела эрежеси
2-КАДАМ. 2-чакан талкуулоо тобунун бетачары.
4. Пробациялык көзөмөлдү жүзөгө ашы- Иштин жыйынтыгы боюнча ар бир чакан топ
руунун тартиби
тапшырманы талкуулап, бир пикирге келиши
5. Пробациялык баяндаманы даярдоо
керек жана калган чакан талкуулоо топторуна
6. Аткаруу пробациясы
өзүнүн иштеп бүтүргөндөрүнүн бетачарын жа7. Пробациянын түрлөрү
сашы керек. Катышуучулар бетачарды флипчарттарда түстүү маркерлерди колдонуу менен
2.2.
2-сессия боюнча теренердин жасашат.
жыйынтык чыгаруусу:
3-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул көнүгүү пайБул сессиянын жыйынтыгы боюнча проба- далуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо эмнеси мециялык көзөмөл кандай учурларда белги- нен пайдалуу болду?»
ленери, аны кайсы орган жүзөгө ашырары аныкталды, пробациялык баяндаманы 4-КАДАМ. ТренерPowerPointPresentation «Сотдаярдоо менен, пробация органы тара- толгон адамдарга мамиле кылуу боюнча эл
бынан кандай маалыматтар изилденери аралык стандарттар» (ТМ 2-3) коштоосунда мименен таанышышты. Мындан сырткары, ни-лекция менен материалды бекемдейт.
«Пробация» түшүнүгү менен таанышышты,
пробациянын түрлөрү, анын Кыргызстан- Со-тренер жардамдашуу менен катар катышуудын жазык жана жазык-аткаруу саясатын- чуларга ТМ 1-2ни таратат.
дагы маңызы жана мааниси жөнүндө билишти.

Тыныгуу

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

ТМ 2-4. Сотко чейинки пробациялык
баяндаманын
формасы (3 нуска)

ТМ
2-3.
Power
Point
Presentation
«Соттолгон
адамдарга мамиле кылуу
боюнча эл аралык стандарттар»

ТМ 2-2. Түрмөгө камалгандарга байланышпаган
чараларга карата БУУнун
минималдык стандарттык
эрежелери (Токио эрежеси)
(1990-ж.) (2 нуска)

ТМ 2-1. Камактагыларга
мамиле кылуунун минималдык стандарттык эрежелери (Мандела эрежеси)
(1955-ж.) (2 нуска)

Таратылуучу материал

Тренерлер/
эксперттер
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11:30-12:30

Убактысы

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

Таратылуучу
материал

11-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин
таржымалы:
Бул иштин жыйынтыгында тренингдин катышуучулары эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жазалар кайсы орган тарабынан аткарыларын, алардын өзгөчөлүктөрүн, тартибин жана
укуктук натыйжаларын аныкташты.

10-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул көнүгүү
пайдалуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо эмнеси
менен пайдалуу болду?»

9-КАДАМ. 3-чакан талкуулоо тобунун бетачары. Чакан топтордун ишинин жыйынтыгы боюнча ар бир топ өздөрүнүн материалдарын жалпылоосу керек жана тренингдин катышуучуларына
анын бетачарын жасоолору жана тапшырмада
коюлган суроолорго жооп бериши керек.
Катышуучулар бетачарды флипчарттарда түстүү
маркерлерди колдонуу менен даярдашат.

8-КАДАМ. Тренер катышуучуларга 3 чакан талкуулоо топторуна (ЧТТ) бөлүнүүнү сунуштайт
жана ар бир топко эркиндигинен ажыратууга
байланышпаган жазаларды аткаруунун бөлүгүндөгү казустарды чечүү боюнча тапшырма берет
(№ 4, 5, 6, 7, 8, 9) (ТМ 2-5).

7-КАДАМ. Тапшырма: мурдагы казустардын
жана пробациялык баяндамалардын болжолдуу
формаларынын негизинде пробациялык баяндаманы даярдоо.

6-КАДАМ. Тренер катышуучуларга 3 чакан тал- ТМ 2-5. № 4, 5, 6, 7, 8, 9куулоо топторуна (ЧТТ) бөлүнүүнү сунуштайт казустар
жана толтуруу үчүн докладдын форматын таратып берет.

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары
Сманалиев К. М.

Тренерлер/
эксперттер
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12:30-14:00

Убактысы

14-КАДАМ. Тренер 2-сессиянын ЖЫЙЫНТЫГЫН чыгарат, кенемтелерди толуктайт жана
3-сессияны өткөрүү үчүн сөздү со-тренерге берет.

3.2. 3-сессия боюнча тренердик жыйын- 3-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР».
тык чыгаруусу:
Бардык тренерлер жана эксперттер Тренинг теОшентип, жаңы ЖПКда сот отурумун бел- масы жана бардык сессия боюнча тренингдин
гилөөдө соттун пробациялык баяндаманы катышуучуларынын суроолоруна жооп беришет.
даярдоону тапшыруу милдети каралган.
Сот пробациялык баяндаманы эске алууга 4-КАДАМ. Тренер бардык тренинг боюнча ТЫЯукуктуу. Өкүмдү аткаруу стадиясында про- НАКТАРДЫ чыгарат.
бациялык көзөмөлдү өзгөртүүнүн процесстик тартиби регламенттелген.

Тренерлер/
эксперттер

ТМ 3-4.
Кулбаев А. К.
Power Point Presentation
«Жаңы ЖПКдагы пробациянын укуктук негиздери»

ТМ 2-6.
PowerPointPresentation
«Пробация чөйрөсүндөгү
Жазык-аткаруу мыйзамы»

12-КАДАМ. Тренер PowerPointPresentation «Пробация чөйрөсүндөгү Жазык-аткаруу мыйзамынын» (ТМ 2-6) коштоосунда мини-лекция менен
материалды бекемдейт.
13-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР».

Таратылуучу материал

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

3-сессия. Жаңы КР ЖПКсындагы пробация- 1-КАДАМ.
нын укуктук негиздери
Тренер пробациялык баяндаманы колдонуунун
тартибин регламенттеген жаңы ЖПКнын ченем3.1. Сессиянын жыйынтыгы боюнча би- дери жана PowerPointPresentation «Жаңы ЖПКлиши/түшүнүшү/өздөштүрүшү керек:
дагы пробациянын укуктук негиздеринин» (ТМ
3-1) коштоосунда пробациялык көзөмөл жөнүнПробациялык баяндаманы даярдоону дө мини-лекция өткөрөт.
тапшыруу менен сот отурумун белгилөө
жөнүндө токтом чыгаруунун процесстик 2-КАДАМ.
тартиби;
Тренер тренингдин катышуучуларынын жеке
Пробациялык көзөмөл менен айыптоочу практикалык
тажрыйбаларынын
негизинде ЖПКнын, ЖКнын, ЖАКнын жана пробация
өкүмдү түзүүнүн процесстик тартиби;
Өкүмдү аткаруунун стадиясында пробация- жөнүндө мыйзамдын негизинде пробация инлык көзөмөлдү өзгөртүүнүн процесстик ститутун натыйжалуу колдонуу боюнча идеяларга жалпы талкуулоо өткөрөт.
тартиби;

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары
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14:00-14:30

Убактысы

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

ТМ 4-1. Баалоо анкетасы
Корутунду сессия.
Тренингдин аякташы. Пробациялык
көзөмөл: түшүнүк, көзөмөлдүк талаптар, укуктук натыйжалар, пробациялык
көзөмөлдү ишке ашыруунун тартиби, жазык процессинде пробация институтун
ишке ашыруу.
Тренингди баалоо.

3.3. Бардык тренингдер боюнча ТЫЯНАКТАР:
Мурунку совет өлкөлөрүнүн так көчүрмөсү
менен көз карандысыздыкка ээ болгон
учурдан бери бардык азыркы Кыргызстандын жазык саясаты агрессивдүүлүгү жана
жазалоочу мүнөзү менен айырмаланган.
2007-жылы гана Кыргыз Республикасынын
2007-жылдын 29-июнундагы № 91 «Кыргыз
Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду
киргизүү жөнүндө» Мыйзамы менен жазанын альтернативалуу чараларын өнүктүрүү планында жаза аткаруунун системасы кайра каралып, өз алдынча жосундар
декриминализацияланды.
Кыргызстанда 2013-жылы өткөрүлгөн сот
реформасынын алкагында бул иш андан
ары өнүктүрүүгө жол алды. Дээрлик жаңы
жазык мыйзамы иштелип чыкты. Кыргыз
Республикасынын Жазык кодексинин өз
алдынча укук бузуулары жазык жоруктарынын катарына которулуп, андан улам өз
алдынча жоруктар жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодекси иштелип чыкты.
Ошентип, иштеп жаткан мыйзамдарда колдонулуп жаткан жазанын альтернативдүү
чаралары социалдык мүнөздө жаңы импульс алууда.

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары
Таратылуучу материал

Тренерлер/
эксперттер

КАТЫШУУЧУЛАР ҮЧҮН
ТАРАТЫЛУУЧУ
МАТЕРИАЛДАР
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Сунуш кылынган вариант

ТРЕНИНГ
ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ: ТҮШҮНҮКТӨР, КӨЗӨМӨЛДӨӨ ТАЛАПТАРЫ,
УКУКТУК НАТЫЙЖАЛАР, ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДҮ ЖҮЗӨГӨ
АШЫРУУ ТАРТИБИ, ЖАЗЫК ПРОЦЕССИНДЕ ПРОБАЦИЯ ИНСТИТУТУН
ИШКЕ АШЫРУУ
Өткөрүү датасы: __________________________
Өткөрүлө турган орду: __________________________
Катышуучулар: __________________________

Программа
09:00 – 09:30
09:30 – 12:00

Каттоо. Тренингдин максаттары жана милдеттери
1-сессия. Пробациялык көзөмөл: КР ЖК боюнча түшүнүктөр, көзөмөлдөө талаптары, укуктук натыйжалар.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
12:00 – 13:00
13:00 – 15:00

Түштөнүү
2-сессия. КР ЖАК боюнча пробациялык көзөмөлдү жүзөгө ашыруу тартиби.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00

Тыныгуу
3-сессия. КР ЖПКсында пробация институтун ишке ашыруу.
Кулбаев А. К., ю. и. к.

Сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү__________________________________________
16:00 – 16:30

Бардык мурда өтүлгөн тема боюнча эксперттерге катышуучулардын суроолору.
Жыйынтык чыгаруу.
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КАЗУС №1
«ТҮЛЕЕВДИН ИШИ»

ТМ 1-2.

Түлеев 1997-жылы туулган, 2017-жылы 10-августта баңгизатка мас болуу менен, баңгизаттын кезектеги үлүшүнө акча табууну чечкен.
Сыртка чыгып, ал колунда портфель көтөрүп жумуштан кайтып келе жаткан жаран
Исмановду көргөн. Түлеев анын артынан түшүп, Исманов үйдүн подъездине киргенде аны басып калып, аны муунтат, муунтуп жатып, эгерде ал акча берсе кое бере тургандыгын айтат. Исманов улгайып калган адам болот, кол салган адам аны майып
кылып койбосун деп коркуп, колундагы сумканы таштап жиберип, ошондо акча бар
деп кырылдайт. Түлеев портфелди алып, башка адамдар келип калбасын деп сактанып,
шашылыш көчөгө чуркап чыгат.
Портфелде 5000 сом акча жана 25000 сом наркындагы ноутбук бар болот.
Шектелген адамга сурак жүргүзүлдү. Түлеев мурда соттолгон эмес, жайсыз үй-бүлөдө
жашаган. Атасы аракеч болгон жана алкоголизмден бир нече жолу дарыланган. Апасы
керелден кечке базарда иштейт. Түлеев 8-классты аяктап, иштеп баштаган. Белгисиз
адамдар менен байланышып, баңгизат пайдалана баштаган. Акча жетишпеген, ошол
себептен кылмышка барган.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Айыптуунун аракетин баалагыла.
2. Жаза дайындагыла.
3. Сот пробациялык көзөмөл колдоно алабы?

КАЗУС №2
«АЗАТОВДУН ИШИ»

ТМ 1-3.

Азатов 2002-жылы туулган, 2017-жылы 27-майда «Миң түркүн» аялдамасынын жанында
өтүп баратып, Расуловдун колундагы жаңы моделдеги уюлдук телефонун көрүп калган,
ал телефон менен сүйлөшүп бүткөн соң, аны курткасынан чөнтөгүнө салып, 213-маршруттук таксини токтотууга шашкан.
Азатов телефонду тартып алыш үчүн Расуловдун артынан маршруттук таксиге түшкөн.
Маршруттук таксиде киши көп болгондуктан, Азатов 40000 сом наркындагы Samsung
с8 маркасындагы уюлдук телефонду Расуловдун чөнтөгүнөн билгизбей алып, таксини
токтотуп, андан түшүп калган. Ыкчам иш-чаранын жүрүшүндө Азатов кармалган.
Сотко чейинки өндүрүштө Азатов 234-мектептин окуучусу болуп саналгандыгы белгиленген. Сабакты дайыма калтырат, мектепте тамеки чеккендиги тууралуу мугалимдер
тарабынан эскертүүлөрдү алат, эмоционалдык туруксуздугу менен мүнөздөлөт жана
Ленин районундагы ЖИИде үйдөн тез-тез чыгып кеткени жана мектепке келбегенине
байланыштуу каттоодо турат.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Айыптуунун аракетин баалагыла.
2. Жаза дайындагыла.
3. Сот пробациялык көзөмөл колдоно алабы?
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КАЗУС №3
«КАМЕРУНДУН ИШИ»

ТМ 1-4.

2017-жылы 10-августта Биринчи Май ички иштер бөлүмүнө жаран Уланов Бишкек шаарынын Исанов жана Киевский көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адам кагазды доллардык купюрага айландырып берүү боюнча өзүнүн кызмат көрсөтүүсүн сунуштаган,
ал макул болуп, 5 000 $ суммасындагы акча каражатын бергени жөнүндө арыз менен
кайрылган. Белгисиз адам көрсөтүлгөн сумманы алып, убаданы аткарбастан, качып
кеткен.
РИИБдин кызматкерлери издөө иш-чараларын жүргүзүп, Бишкек шаарынын бир ЖОЖунда окуган 1993-жылы туулган Камерун Х. жана 1995-жылы туулган Б. кармалышты.
Жарандын ишенимине кирип алып, алар акча каражатын алдап алышкан, ордуна акча
купюраларынын санын эки эсеге көбөйтүп берүүнү убада кылышкан. Көрсөтүлгөн
адамдардын жашаган жерлерин тинтүүнүн жүрүшүндө ар түрдүү куралдар (медициналык маскалар, кол каптар, химиялык реагенттер ж.б.) табылган, алар жабырлануучуну
алдоо максатында пайдаланылган.
Окуу жайынын жетекчилиги тарабынан көрсөтүлгөн жактар оң мүнөздөлөт, сабакка өз
убагында катышат жана курсташтарынын жакшы пикирлерине ээ.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Айыптуунун аракетин баалагыла.
2. Жаза дайындагыла.
3. Сот пробациялык көзөмөл колдоно алабы?
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13-ГЛАВА. ПРОБАЦИЯЛЫК
КӨЗӨМӨЛ
(ЖАЗЫК-УКУКТУК ТААСИР ЭТҮҮНҮН
МАЖБУРЛОО-КЫЗЫКТЫРУУ ЧАРАЛАРЫ)

1

ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДҮ КОЛДОНУУ МЕНЕН
ЖАЗАДАН БОШОТУУ
Негиздер:
1. Беш жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу
түрүндө жаза дайындоо
2. Кылмыштын оордугун эсепке алуу
3. Күнөөлүү адамдын пробациялык көзөмөлдү колдонууга
берген макулдугу
4. Иштин башка жагдайларынын негизинде сот соттолгон адамды жаза өтөтпөстөн түзөтүү мүмкүн экендиги
жөнүндө тыянакка келет

2

ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ КОЛДОНУЛБАГАН ЖАКТАР
•
•
•
•

Оор жана өзгөчө оор кылмыштары үчүн соттолгон
адамдар
Чет өлкөлүк жарандар
Кыргыз Республикасында убактылуу жашап турган жарандыгы жок адамдар
Жашы жетелектин жыныстык кол тийбестигине кол салууну жасаган адамдар

3
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ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДҮН КҮЧҮНҮН МӨӨНӨТҮ
•
•
•

•

Пробациялык көзөмөл бир жылдан үч жылга чейинки
мөөнөткө белгиленет.
Пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтүн саноо соттун өкүмү
мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн башталат.
Пробациялык көзөмөлдү белгилөөдө Жазык кодексинин
64-беренесинде каралган кошумча жазалар белгилениши мүмкүн.
Пробациялык көзөмөлдү белгилөө соттолгон адамды ага
карата башка жазык-укуктук таасир этүүлөрдүн мажбурлоо чараларын (коопсуздук чаралары) колдонуудан бошотпойт.

4

Пробациялык көзөмөл белгиленген соттолгон адамдарга, сот төмөнкүлөрдү аткарууну
жүктөйт.

Көзөмөлдүк
талаптар

Көзөмөлдүк
милдеттер

5

КӨЗӨМӨЛДҮК ТАЛАПТАР
1. Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып он
күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация органына
келүү
2. Пробация органынын уруксатысыз өлкөнүн чегинен чыкпоо
3. Пробация органына жашаган жери, иши же окуусу жөнүндө,
ошондой эле алар өзгөргөндүгү тууралуу кабарландыруу
4. Пробация органынын кызматкеринин мыйзамдуу талабынын негизинде жумуш убактысында пробация органына мезгил-мезгили менен келип туруу
5. Жашаган жеринен кыска мөөнөткө чыгып кетүү зарылдыгы
болгондо, пробация органынан уруксат алуу
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ПРОБАЦИЯЛЫК МИЛДЕТТЕР
1) Соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген учурдан тартып он күндүн ичинде жашаган жери боюнча пробация органына келүү
2) Пробация органынын уруксатысыз өлкөнүн чегинен чыкпоо
3) Пробация органына жашаган жери, иши же окуусу жөнүндө, ошондой эле алар
өзгөргөндүгү тууралуу кабарландыруу
4) Пробация органынын кызматкеринин мыйзамдуу талабынын негизинде жумуш
убактысында пробация органына мезгил-мезгили менен келип туруу
5) Жашаган жеринен кыска мөөнөткө чыгып кетүү зарылдыгы болгондо, пробация
органынан уруксат алуу
2. Пробациялык көзөмөл чараларын колдонуу менен адамды жаза өтөөдөн
бошоткон учурда сот төмөнкүдөй милдеттердин бирин же андан көбүрөөгүн соттолгон адамга жүктөйт:
1) соттун өкүмү чыгарылганга чейин алдын ала макулдугу алынган, алкоголизмден,
баңгиликтен, токсикоманиядан же башка адамдардын ден соолугуна коркунуч
келтирген оорудан дарылануу курсун өтүү;
2) алкоголду ичпөө, баңгилик, психотроптук же уулуу заттарды колдонбоо.
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УЛАНДЫСЫ
3) белгилүү бир адамдар менен байланышпоо;
4) кылмыштын натыйжасында жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун сот
аныктаган мөөнөттө толтуруу;
5) белгилүү бир жерлерге барбоо;
6) сутканын сот аныктаган убактысында жашаган жеринде болуу;
7) сот белгилеген мөөнөттө ишке орношуу же окууга өтүү;
8) пробация органы тарабынан дайындалган ресоциализация программаларына
катышуу;
9) багуусунда турган адамдарды багуу боюнча милдеттерин жүзөгө ашыруу;
10) пробация органынын талабы боюнча сот тарабынан жүктөлгөн милдеттерди
аткаргандыгы жөнүндө кабарлоо.
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ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ ТӨМӨНКҮЛӨР АРКЫЛУУ
ЖҮЗӨГӨ АШЫРЫЛАТ:
1. Пробация органы;
2. Аскер бөлүгүнүн командачылыгы жана мекемеси
(аскер кызматчыларына карата)
Пробациялык мөөнөттүн аралыгында сот пробация органынын
сунушу боюнча соттолгон адам үчүн мурда белгиленген пробациялык милдеттерди толук же жарым-жартылай алып салышы, же толуктоосу мүмкүн.
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ӨТҮНҮЧ БОЮНЧА СОТ ТӨМӨНКҮ ПРОБАЦИЯЛЫК
МИЛДЕТТЕРДИ ТОЛУК ЖЕ ЖАРЫМ-ЖАРТЫЛАЙ
АЛЫП САЛАТ:
1. белгилүү адамдар менен байланышпоо;
2. белгилүү жерлерге барбоо;
3. жашаган жери боюнча сот тарабынан сутканын белгиленген убактысында болуу.

10

ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДҮН УКУКТУК НАТЫЙЖАЛАРЫ
1. Пробациялык мөөнөт аяктаганда көзөмөлдүк талаптарды жана
өзүнө жүктөлгөн пробациялык милдеттерди аткарган жана жаңы
кылмыш же жосун жасабаган соттолгон адам жазасын аткарып
бүттү деп эсептелет.
2. Эгерде соттолгон адам өзүнө жүктөлгөн пробациялык милдеттерди жана көзөөлдүк талаптарды жыл ичинде жүйөсүз себептер
менен эки же андан көп жолу бузса, анда пробация органы сотко
пробациялык көзөмөлдү алып салуу жөнүндө сунушту киргизет.
3. Соттолгон адам пробациялык мөөнөттүн ичинде жаңы кылмыш же жорук жасаган учурда, сот ага Жазык Кодекстин 79-беренесине ылайык өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жаза дайындайт.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ*
Приняты на первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в
1955 году, и одобрены Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С
(XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 года
Предварительные замечания
1. Нижеследующие правила не имеют целью подробное описание образцовой системы пенитенциарных заведений, а предназначены лишь для того, чтобы на основе
общепризнанных достижений современной мысли и с учетом основных элементов
наиболее удовлетворительных в настоящее время систем изложить то, что обычно
считается правильным с принципиальной и практической точек зрения в области
обращения с заключенными и управления заведениями.
2. Принимая во внимание разнообразие юридических, социальных, экономических и
географических условий, ясно, что не все эти правила можно применять повсеместно и одновременно. Они должны, однако, вызывать к жизни постоянное стремление к преодолению практических трудностей, стоящих на пути к их осуществлению,
поскольку в общем и целом они отражают те минимальные условия, которые Организация Объединенных Наций считает приемлемыми.
3. С другой стороны, они охватывают поле деятельности, где мысль идет постоянно вперед. Они не имеют целью препятствовать проведению опытов и введению
практики, совместимых с изложенными в них принципами и направленных на достижение намеченных в них целей.
4. 1) Часть I Правил касается общего управления заведениями и применима ко всем
категориям заключенных, независимо от того, находятся ли последние в заключении
по уголовному или гражданскому делу и находятся ли они только под следствием или
же осуждены, включая заключенных, являющихся предметом «мер безопасности» или
исправительных мер, назначенных судьей.
2) В Части II излагаются правила, применимые к особым категориям, о которых говорится в каждом разделе. Однако правила, фигурирующие в разделе А, касающиеся
осужденных заключенных, следует в равной степени применять и к категории лиц, о
которых говорится в разделах В, С и D, при условии, что они не противоречат правилам, разработанным для этих категорий, и улучшают положение последних.
5. 1) Правила не имеют целью регламентировать управление такими заведениями для
малолетних, как заведения Борстала или исправительные дома. Тем не менее Часть I
может найти применение и в этих заведениях.
2) К категории малолетних следует относить по крайней мере всех тех молодых заключенных, которые подлежат компетенции судов для малолетних преступников. Как
правило, таких молодых людей не следует приговаривать к тюремному заключению.
Часть I. Общеприменимые правила
Основной принцип
6. 1) Нижеследующие правила следует применять с беспристрастностью. Дискриминация по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических или других
убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, семейного происхождения или социального положения недопустима.
* Расмий котормо талап кылынгандыктан, бул документ кыргыз тилине которулган эмес
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2) С другой стороны, нужно уважать религиозные убеждения и моральные установки
заключенных, принадлежащих к тем или иным группам населения.
Реестр
7. 1) Во всех местах заключения следует иметь реестр в виде переплетенного журнала
с пронумерованными страницами, куда должны заноситься в отношении каждого заключенного следующие данные:
а) сведения, касающиеся его личности;
b) причины его заключения и власти, принявшие решение о заключении;
с) день и час его прибытия и выхода из данного места заключения.
2) Никто не может приниматься в тюрьму без действительного приказа о заключении,
подробности которого предварительно заносятся в реестр.
Разбивка по категориям
8. Различные категории заключенных содержатся в раздельных заведениях или в разных частях одного и того же заведения, с учетом их пола, возраста, предшествующей
судимости, юридических причин их заключения и предписанного обращения с ними.
Таким образом:
а) мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных заведениях;
b) если же мужчины и женщины содержатся в одном и том же заведении, то женщин
следует размещать в совершенно отдельных помещениях;
c) неосужденных заключенных следует помещать отдельно от осужденных;
d) лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других заключенных
по гражданским делам следует помещать отдельно от лиц, совершивших уголовное
преступление;
e) малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от взрослых.
Помещения
9. 1) Там, где заключенные ночуют в камерах или комнатах, каждый из них должен
располагать отдельной камерой или комнатой. Если по особым причинам, таким, как
временная перегрузка тюрьмы, центральному тюремному управлению приходится
отказаться от применения этого правила, помещать двух заключенных в одну и ту же
камеру или комнату представляется нежелательным.
2) Там, где имеются общие камеры, размещаемых в них заключенных следует подвергать тщательному отбору, чтобы удостовериться, что они способны жить вместе
в таких условиях. По ночам следует осуществлять постоянный надзор, совместимый с
характером заведения.
10. Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно все спальные помещения, должны отвечать всем санитарным требованиям, причем должное внимание
следует обращать на климатические условия, особенно на кубатуру этих помещений,
на минимальную их площадь, на освещение, отопление и вентиляцию.
11. В помещениях, где живут и работают заключенные:
а) окна должны иметь достаточные размеры для того, чтобы заключенные могли читать и работать при дневном свете, и должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивать доступ свежего воздуха, независимо от того, существует ли или нет искусственная система вентиляции;
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b) искусственное освещение должно быть достаточным для того, чтобы заключенные
могли читать или работать без опасности для зрения.
12. Санитарные установки должны быть достаточными для того, чтобы каждый заключенный мог удовлетворять свои естественные потребности, когда ему это нужно, в условиях чистоты и пристойности.
13. Банные установки и количество душей должны быть достаточными для того, чтобы
каждый заключенный мог и был обязан купаться или принимать душ при подходящей
для каждого климата температуре и так часто, как этого требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и географического района, то есть во всяком случае хотя
бы раз в неделю в умеренном климате.
14. Все части заведения, которыми заключенные пользуются регулярно, должны всегда содержаться в должном порядке и самой строгой чистоте.
Личная гигиена
15. От заключенных нужно требовать, чтобы они содержали себя в чистоте. Для этого
их нужно снабжать водой и туалетными принадлежностями, необходимыми для поддержания чистоты и здоровья.
16. Для того, чтобы заключенные могли сохранять внешний вид, совместимый с их
человеческим достоинством, им нужно давать возможность заботиться о своей прическе и бороде, позволяя мужчинам регулярно бриться.
Одежда и спальные принадлежности
17. 1) Заключенным, не имеющим права носить гражданскую одежду, следует выдавать комплект обмундирования, соответствующего данному климату и позволяющего
поддерживать их здоровье в удовлетворительном состоянии. Эта одежда не должна
иметь ни оскорбительного, ни унижающего характера.
2) Одежда должна содержаться в чистоте и исправности. Стирку и выдачу свежего белья следует обеспечивать в соответствии с требованиями гигиены.
3) В исключительных случаях, когда заключенный покидает заведение с разрешения
властей, ему следует разрешать переодеваться в собственное платье или надевать
другую не бросающуюся в глаза одежду.
18. Если заключенным разрешается носить гражданское платье, то в момент их заключения следует принимать меры к тому, чтобы оно было чистым и подходящим для
носки.
19. Каждому заключенному следует обеспечивать отдельную койку в соответствии с
национальными или местными нормами, снабженную отдельными спальными принадлежностями, которые должны быть чистыми в момент их выдачи, поддерживаться
в исправности и меняться достаточно часто, чтобы обеспечивать их чистоту.
Питание
20. 1) Тюремное управление должно в обычные часы обеспечивать каждому заключенному пищу, достаточно питательную для поддержания его здоровья и сил, имеющую достаточно хорошее качество, хорошо приготовленную и поданную.
2) Каждый заключенный должен располагать питьевой водой, когда он испытывает в
ней потребность.
Физические упражнения и спорт
21. 1) Все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют ежедневно
право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если это
позволяет погода.
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2) Малолетним и другим заключенным подходящего возраста, находящимся в соответствующем физическом состоянии, следует обеспечивать физическую тренировку и
возможность игр во время периода упражнений. Для этого нужно располагать необходимыми площадками, установками и оборудованием.
Медицинское обслуживание
22. 1) Все заведения должны иметь в своем распоряжении по крайней мере одного
квалифицированного медицинского работника, имеющего познания в области психиатрии. Медицинское обслуживание следует организовывать в тесной связи с местными или государственными органами здравоохранения. Оно должно охватывать психиатрические диагностические службы и там, где это необходимо, лечение психически
ненормальных заключенных.
2) Больных заключенных, нуждающихся в услугах специалиста, следует переводить в
особые заведения или же в гражданские больницы. Тюремные больницы должны располагать оборудованием, установками и лекарствами, необходимыми для должного
медицинского ухода за больными и для их лечения, а также достаточно квалифицированным персоналом.
3) Каждый заключенный должен иметь возможность прибегать к услугам квалифицированного зубного врача.
23. 1) Женские заведения должны располагать особыми помещениями для ухода за
беременными женщинами и роженицами. Там, где это возможно, следует заботиться
о том, чтобы роды происходили не в тюремном, а в гражданском госпитале. Если же
ребенок рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не следует упоминать в метрическом свидетельстве.
2) Там, где заключенным матерям разрешается оставлять младенцев при себе, нужно
предусматривать создание ясель, располагающих квалифицированным персоналом,
куда детей следует помещать в периоды, когда они не пользуются заботой матери.
24. Каждого заключенного следует подвергать медицинскому осмотру при его принятии и затем по мере надобности, с тем чтобы устанавливать, не болен ли он физически
или умственно; принимать необходимые меры; изолировать заключенных, о которых
можно предположить, что они страдают какой-либо инфекционной или заразной болезнью; выявлять физические или умственные недостатки, могущие воспрепятствовать их перевоспитанию, и определять, какова их физическая способность к труду.
25. 1) О физическом и психическом здоровье заключенных обязан заботиться врач,
который должен ежедневно принимать или посещать всех больных, всех тех, кто жалуется на болезнь, а также всех тех, на кого было обращено его особое внимание.
2) Всякий раз, когда врач считает, что физическое или умственное равновесие заключенного было нарушено или грозит быть нарушенным в результате его заключения
или в связи с какими-нибудь условиями заключения, он докладывает об этом директору.
26. 1) Врач обязан регулярно осуществлять инспекцию и докладывать директору по
следующим вопросам:
а) количество, качество, приготовление и условия раздачи пищи;
b) гигиена и чистота заведения и содержащихся в нем лиц;
с) санитария, отопление, освещение и вентиляция в заведении;
d) пригодность и чистота одежды и спальных принадлежностей заключенных;
е) соблюдение правил, касающихся физкультуры и спорта в случаях, когда эта работа
не возлагается на специализированный персонал.
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2) Директор должен принимать во внимание доклады и советы, направляемые ему
врачом в соответствии с правилами 25 (2) и 26, и, если он согласен с рекомендациями последнего, немедленно принимать меры по проведению их в жизнь; если же эти
рекомендации выходят за рамки его компетенции или если он с ними не согласен, то
он должен немедленно представить вышестоящим органам как свой собственный доклад, так и рекомендации врача.
Дисциплина и наказания
27. Дисциплину и порядок следует поддерживать с твердостью, вводя, однако, только
те ограничения, которые необходимы для обеспечения надежности надзора и соблюдения должных правил общежития в заведении.
28. 1) Заключенных не следует назначать в дисциплинарном порядке на работу по обслуживанию самого заведения.
2) Однако это правило не должно препятствовать должному функционированию системы самоуправления, при которой ответственность за определенные виды социальной, воспитательной или спортивной деятельности возлагается на самих заключенных, которые работают под надзором в составе групп, создаваемых в целях их
перевоспитания.
29. Следующие факторы должны всегда определяться законом или же распоряжениями компетентных административных властей:
а) поведение, составляющее дисциплинарный проступок;
b) вид и продолжительность наказания, которому может быть подвержен заключенный;
с) орган, имеющий право налагать наказания.
30. 1) Наказания можно налагать только в соответствии с таким законом или такими
распоряжениями, причем ни один заключенный не может подвергаться повторному
наказанию за один и тот же проступок.
2) Ни один заключенный не может быть подвержен наказанию, не будучи предварительно информирован о проступке, который ему ставится в вину, и не получив должной возможности высказаться в свое оправдание. Компетентные власти должны подвергать каждое такого рода дело тщательному рассмотрению.
3) Там, где это необходимо и осуществимо, заключенному следует предоставлять возможность выступать в свою защиту через переводчика.
31. Телесные наказания, заключение в темной камере и жестокие, бесчеловечные или
унижающие человеческое достоинство виды наказания следует запрещать в качестве
наказания за дисциплинарные проступки.
32. 1) Наказания, предусматривающие строгое заключение или сокращение питания,
можно накладывать только после осмотра заключенного врачом, который должен
письменно подтвердить, что заключенный способен перенести такое наказание.
2) Это же относится и к другим видам наказания, способным причинить наказуемому
физический или психологический ущерб. Такие наказания не должны ни в коем случае находиться в противоречии с положениями правила 31 или же отклоняться от них.
3) Врач обязан навещать ежедневно заключенных, подверженных таким наказаниям,
и доводить свое мнение до сведения директора, если он считает необходимым прервать или изменить наказание по причинам физического или психического состояния
заключенного.
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Средства усмирения
33. В качестве наказания никогда не следует пользоваться такими средствами усмирения, как наручники, кандалы, смирительные рубашки или цепи. Кроме того, кандалами
и цепями вообще нельзя пользоваться как средством усмирения. Другими средствами
усмирения можно пользоваться только в следующих случаях:
а) для предотвращения побегов во время транспортировки при условии, что заключенные освобождаются от пут, как только они предстают перед судебными или административными органами;
b) по причинам медицинского характера и по указанию врача;
с) по приказу директора, если другие меры оказываются недействительными, когда
заключенному нужно помешать причинить вред себе самому или другим или же нанести материальный ущерб; в таких случаях директор обязан немедленно проконсультироваться с врачом и представить доклад вышестоящим административным органам.
34. Методы и способы применения средств усмирения определяются центральным
тюремным управлением. Эти средства не следует применять дольше, чем это представляется строго необходимым.
Информация заключенных и представление ими жалоб
35. 1) При принятии в тюрьму каждому заключенному следует предоставлять письменную информацию, касающуюся правил обращения с заключенными его категории, дисциплинарных требований данного заведения, а также дозволенных способов
получения информации и подачи жалоб, равно как и всех других вопросов, позволяющих ему отдать себе отчет в его правах и обязанностях и приспособиться к условиям
жизни в данном заведении.
2) Неграмотных заключенных следует информировать в устном порядке.
36. 1) Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться в будние дни к
директору заведения или уполномоченному им сотруднику с заявлениями или жалобами.
2) Во время инспекции заключенные должны быть в состоянии обращаться, когда
это возможно, с заявлениями или жалобами к тюремным инспекторам. Они должны
иметь право говорить с инспектором или каким-либо другим сотрудником инспекции
в отсутствие директора или других сотрудников заведения.
3) Каждый заключенный должен иметь возможность обращаться к органам центрального тюремного управления, судебным властям или другим компетентным органам с
заявлениями или жалобами, которые не подвергаются цензуре с точки зрения содержания, но должны быть составлены в должной форме и передаваться по предписанным каналам.
4) За исключением случаев, когда такие заявления или жалобы имеют поверхностный
или беспредметный характер, они подлежат срочному рассмотрению и на них следует
отвечать без излишних промедлений.
Контакты с внешним миром
37. Заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки времени и под должным надзором с их семьями или пользующимися незапятнанной репутацией друзьями, как в порядке переписки, так и в ходе посещений.
38. 1) Иностранным гражданам, находящимся в заключении, следует обеспечивать
разумную возможность поддерживать связь с дипломатическими и консульскими
представителями их страны.
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2) Заключенные, являющиеся гражданами стран, которые не имеют дипломатического
или консульского представительства в данном государстве, а также беженцы и лица,
не имеющие гражданства, должны иметь возможность поддерживать связь с дипломатическими представителями государства, взявшего на себя охрану их интересов,
или же с любым национальным или международным органом, занимающимся их защитой.
39. До сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости,
позволяя им читать газеты, журналы или особые тюремные издания, слушать радио и
присутствовать на лекциях, или же при помощи любых других средств, допускаемых и
контролируемых органами администрации.
Книги
40. Каждое заведение должно иметь библиотеку, доступную для всех категорий заключенных и содержащую книги как развлекательного, так и образовательного содержания. Всех заключенных следует поощрять к пользованию библиотекой.
Религия
41. 1) В заведениях, в которых находится достаточное число заключенных, принадлежащих к одному и тому же вероисповеданию, следует назначать квалифицированного
служителя данного культа или разрешать ему отправлять там соответствующие обряды. Если число таких заключенных достаточно велико и имеются соответствующие
возможности, такого служителя следует назначать на полное время.
2) Квалифицированный служитель культа, назначаемый или допускаемый в заведение
на основе пункта 1, должен иметь возможность регулярно отправлять религиозные
обряды и в отведенное для этого время периодически посещать наедине заключенных, принадлежащих к его вероисповеданию, для бесед на религиозные темы.
3) Заключенных нельзя лишать возможности доступа к квалифицированным представителям любого вероисповедания. С другой стороны, если заключенный протестует
против его посещения служителем культа, к его пожеланиям следует относиться с полным уважением.
42. В пределах осуществимого каждый заключенный должен иметь возможность удовлетворять свои религиозные потребности, участвуя в религиозных обрядах в стенах
его заведения и имея в своем распоряжении религиозные писания, свойственные его
вероисповеданию.
Хранение имущества заключенных
43. 1) Деньги, ценные предметы, одежда и другое имущество, которое согласно действующим в данном учреждении правилам заключенный не имеет права держать при
себе, сдаются при его принятии на хранение. Перечень этого имущества подписывается заключенным. Следует принимать меры к тому, чтобы оно хранилось в надежных
условиях.
2) При освобождении заключенного из данного заведения все принадлежащее ему
имущество и деньги подлежат возвращению, за исключением сумм, которые ему было
разрешено потратить, вещей, которые ему было позволено отправить за пределы заведения, или же одежды, которую было сочтено необходимым уничтожить по санитарным соображениям. Заключенный расписывается в получении принадлежащих
ему денег и вещей.
3) Это же относится и ко всем денежным средствам и вещам, получаемым заключенным во время его пребывания в данном заведении.
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4) Если заключенный имеет при себе лекарства или медикаменты, решение о том, как
с ними поступать, принимается врачом.
Уведомление о смерти, болезни, переводе и т.д.
44. 1) В случае смерти, серьезного заболевания или же серьезного ранения заключенного, или же в случае его перевода в заведение для психически больных директор
немедленно уведомляет об этом его супруга или супругу, если таковые имеются, его
ближайшего родственника и во всяком случае лицо, указанное ранее самим заключенным.
2) Заключенным следует сообщать без промедления о смерти или серьезном заболевании любого из их близких родственников. В случае критического заболевания
близкого родственника заключенному следует разрешать, когда это позволяют обстоятельства, посещать его либо под охраной, либо самостоятельно.
3) Каждый заключенный должен иметь право немедленно информировать членов
своей семьи о своем заключении или переводе в другое заведение.
Перемещение заключенных
45. 1) Когда заключенные направляются в место их заключения или переводятся из
одного места заключения в другое, их следует в максимальной степени укрывать от
посторонних взглядов и принимать все меры для того, чтобы защитить их от оскорблений, проявлений любопытства и любых видов огласки.
2) Перевозка заключенных в условиях недостаточной вентиляции или освещения или
же в любых других физически излишне тяжелых условиях подлежит запрещению.
3) Заключенные перевозятся за счет управления, причем их транспорт должен осуществляться в одинаковых для всех условиях.
Персонал заведений
46. 1) Органы тюремного управления должны заботиться о тщательном отборе персонала всех категорий, ибо хорошая работа тюремных заведений зависит от добросовестности, гуманности, компетентности и личных качеств этих сотрудников.
2) Тюремная администрация должна неустанно прививать своим сотрудникам и общественности в целом убеждение в том, что она выполняет работу большого общественного значения. Для укрепления этого убеждения она должна использовать возможности общественной информации.
3) Для достижения вышеуказанных целей сотрудников тюремной администрации следует назначать на полное рабочее время в качестве специализированных работников
тюремного управления, пользующихся статусом государственных служащих и имеющих уверенность в сохранении их в должности при условии их хорошего поведения,
эффективности их работы и физической способности выполнять возлагаемые на них
задачи. Их заработная плата должна устанавливаться с таким расчетом, чтобы привлекать и удерживать на этой работе способных заниматься ею мужчин и женщин.
Принимая во внимание исключительно трудные условия данной работы, этим людям
следует обеспечивать соответствующие льготы и условия труда.
47. 1) Этот персонал должен быть достаточно образованным и развитым.
2) Перед поступлением на работу его нужно готовить к выполнению его общих и конкретных обязанностей, после чего от него нужно требовать сдачи экзаменов в теоретическом и практическом планах.
3) После поступления на работу и в ходе всей их дальнейшей деятельности эти сотрудники должны поддерживать и повышать свою квалификацию, проходя курсы подготовки без отрыва от работы, организуемые в подходящие промежутки времени.
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48. Все сотрудники мест заключения всегда должны вести себя и выполнять свои обязанности так, чтобы служить примером для заключенных и завоевывать их уважение.
49. 1) По мере возможности эти штаты должны включать достаточное число специалистов, таких, как психиатры, психологи, социальные работники, учителя и преподаватели ремесленных дисциплин.
2) Социальных работников, учителей и преподавателей ремесленных дисциплин следует назначать в качестве постоянных сотрудников, не пренебрегая, однако, и работой лиц, работающих неполный рабочий день, или же добровольных сотрудников.
50. 1) На должность директоров заведений следует назначать лиц, достаточно квалифицированных в силу их характера, административных способностей, подготовки и
опыта.
2) Директор должен посвящать все свое время выполнению возложенных на него обязанностей, работая на полной рабочей ставке.
3) Он должен проживать либо на территории вверенного ему заведения, либо в непосредственной близости от него.
4) Когда на одного и того же директора возлагается управление двумя или несколькими заведениями, он обязан посещать каждое из них в достаточно короткие промежутки времени. Руководство каждым из этих заведений следует возлагать на проживающего на месте ответственного сотрудника.
51. 1) Директор, его заместитель и большинство сотрудников данного заведения должны знать язык, на котором говорят большинство заключенных, или же язык, понятный
для большинства из них.
2) Там, где это необходимо, следует пользоваться услугами переводчика.
52. 1) В заведениях, размеры которых оправдывают присутствие одного или нескольких работающих на полной ставке врачей, по крайней мере один из этих последних
должен проживать либо в самом заведении, либо в непосредственной близости от
него.
2) Другие заведения должны посещаться врачом ежедневно, причем врач должен проживать на достаточно близком расстоянии, чтобы его можно было немедленно вызывать в критических случаях.
53. 1) В заведениях, где содержатся как мужчины, так и женщины, женское отделение
должно находиться в ведении ответственного сотрудника женского пола, в руках которого должны находиться ключи, открывающие доступ к данному отделению.
2) Сотрудники мужского пола допускаются в женское отделение только в сопровождении сотрудников женского пола.
3) Заботу о находящихся в заключении женщинах и надзор над ними следует возлагать
только на сотрудников женского пола. Это не должно, однако, мешать сотрудникам
мужского пола, в частности врачам и учителям, выполнять свои профессиональные
обязанности в женских заведениях или отведенных для женщин отделениях других
заведений.
54. 1) В своих отношениях с заключенными персонал заведений имеет право прибегать к насилию только в случае самозащиты или в случае попыток к бегству, равно
как и в случаях активного или пассивного противодействия приказам, основанным
на действующих законах или правилах. Прибегающие к насилию сотрудники обязаны
оставаться в пределах необходимого и немедленно сообщать о такого рода инцидентах директору заведения.
2) Сотрудникам тюрем следует обеспечивать особую физическую подготовку, позволяющую им укрощать проявляющих агрессивные намерения заключенных.
3) Сотрудники, находящиеся при выполнении своих функций в непосредственном
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контакте с заключенными, должны носить оружие только в исключительных случаях.
Кроме того, право носить оружие должны иметь только сотрудники, получившие соответствующую подготовку.
Инспекция
55. Пенитенциарные учреждения и службы должны подвергаться регулярной инспекции со стороны квалифицированных и опытных инспекторов, назначаемых компетентными властями. Инспектора должны, в частности, удостовериться в том, что места
заключения управляются в соответствии с действующими законами и предписаниями
и что их работа соответствует задачам, поставленным перед пенитенциарными и исправительными службами.
Часть II. Правила, применимые к особым категориям
А. Осужденные заключенные
Руководящие принципы
56. Излагаемые ниже руководящие принципы отражают дух, в котором следует управлять пенитенциарными заведениями, и цели, к осуществлению которых эти заведения
должны стремиться, исходя из предварительного замечания 1 настоящего текста.
57. Заключение и другие меры, изолирующие правонарушителя от окружающего
мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что они отнимают у него право на
самоопределение, поскольку они лишают его свободы. Поэтому, за исключением случаев, когда сегрегация представляется оправданной или когда этого требуют соображения дисциплины, тюремная система не должна усугублять страдания, вытекающие
из этого положения.
58. Целью и оправданием приговора к тюремному заключению или вообще к лишению свободы является в конечном счете защита общества и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, если по
отбытии срока заключения и по возвращении к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое существование.
59. Для этого заведение должно использовать все исправительные, воспитательные,
моральные и духовные силы и виды помощи, которыми оно располагает и которые
оно считает подходящими, применяя их с учетом потребностей перевоспитания каждого заключенного.
60. 1) Режим, принятый в заведении, должен стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая убивает в заключенных
чувство ответственности и сознание человеческого достоинства.
2) Желательно, чтобы перед завершением срока наказания принимались меры к постепенному возвращению заключенного к жизни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом особенностей каждого правонарушителя, вводя особый режим для
освобождаемых либо в самом заведении, либо в каком-нибудь другом учреждении
или же освобождая заключенных на испытательный срок, в течение которого они все
же остаются под надзором, при условии, что такой надзор не возлагается на полицейские власти и сочетается с эффективной социальной помощью.
61. В обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами. Общественные
организации следует, поэтому, привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с персоналом заведений в целях возвращения заключенных к жизни в обществе.
При каждом заведении следует иметь социальных работников, заботящихся о поддержании и укреплении желательных отношений заключенного с его семьей и могущи-
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ми принести ему пользу социальными организациями. Следует принимать меры для
того, чтобы заключенные могли сохранять за собой максимум совместимых с законом
и условиями их приговора прав в области их гражданских интересов, социального
обеспечения и других социальных льгот.
62. Медицинские службы заведения должны выявлять все физические и психические
заболевания или недостатки, могущие воспрепятствовать перевоспитанию заключенного, и заботиться об их излечении. С этой целью заведения должны иметь возможность обеспечивать все необходимое медицинское, хирургическое и психиатрическое
обслуживание.
63. 1) Проведение в жизнь этих принципов требует индивидуального подхода к заключенным, а следовательно, и наличия гибкой системы классификации их по группам;
желательно поэтому, чтобы такие группы помещались в отдельных заведениях, подходящих для работы с каждой из них.
2) В этих заведениях необязательно принимать одинаковые меры безопасности для
каждой группы. Желательно даже градуировать строгость этих мер в зависимости от
группы. Наиболее благоприятные условия перевоспитания тщательно отбираемых заключенных существуют в открытых заведениях, где упор делается не на физические
средства предотвращения побегов, а на самодисциплину.
3) Желательно, чтобы число содержащихся в заведении заключенных было не слишком велико для того, чтобы к ним можно было применять индивидуальный подход. В
некоторых странах считается, что население такого рода заведений не должно превышать 500 человек. В открытых заведениях следует содержать как можно меньше
заключенных.
4) С другой стороны, тюрьмы должны иметь достаточные размеры для того, чтобы в
них можно было обеспечивать должные возможности и обслуживание.
64. Обязанности общества не прекращаются с освобождением заключенного. Поэтому
необходимо иметь государственные или частные органы, способные проявлять действенную заботу об освобождаемых заключенных, борясь с предрассудками, жертвами которых они являются, и помогая им вновь включиться в жизнь общества.
Обращение с заключенными
65. В обращении с лицами, приговоренными к тюремному заключению или другой
подобной мере наказания, следует стремиться, учитывая продолжительность отбываемого ими срока, прививать им желание подчиняться законам и обеспечивать свое
существование после освобождения. Обращение с ними должно укреплять в них чувство собственного достоинства и сознание своей ответственности.
66. 1) С этой целью следует принимать все подходящие для этого меры, включая религиозное обслуживание в странах, где это возможно, обучение, профессиональную
подготовку и ориентацию, изучение конкретных социальных случаев, консультации в
области трудоустройства, физическое воспитание и укрепление характера, принимая
во внимание индивидуальные потребности заключенного, его социальное прошлое,
историю его преступления, его физические и умственные способности и возможности,
его темперамент, продолжительность срока его заключения и его возможности после
освобождения.
2) В отношении каждого заключенного, приговоренного на достаточно продолжительный срок, директор должен получать как можно скорее по его принятии исчерпывающие сведения по вопросам, перечисленным в предыдущем пункте. Эти сведения
должны всегда содержать доклад врача, по возможности сведущего в психиатрии, о
физическом и психическом состоянии заключенного.
3) Эти доклады и другие касающиеся заключенного документы должны подшиваться

125

к его личному делу. Дело следует пополнять всеми новыми сведениями и хранить его
так, чтобы соответствующие работники могли в случае надобности обращаться к нему.
Классификация и индивидуализация
67. Целями классификации являются:
а) отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного прошлого или отрицательных черт характера грозит оказать на них плохое влияние;
b) разделение заключенных на категории, облегчающее работу с ними в целях их возвращения к жизни в обществе.
68. Работу с разными категориями заключенных следует вести по мере возможности в
разных заведениях или же в разных отделениях одного и того же заведения.
69. В кратчайший срок после приема каждого заключенного и на основе изучения
его характера следует разрабатывать программу работы с ним исходя при этом из его
индивидуальных потребностей, способностей и склонностей.
Льготы
70. В каждом заведении следует иметь систему льгот и разрабатывать различные методы обращения с разными категориями заключенных, чтобы поощрять их к хорошему поведению, развивать в них чувство ответственности, прививать им интерес к их
перевоспитанию и добиваться их сотрудничества.
Труд
71. 1) Труд заключенных не должен приносить им страданий.
2) Все осужденные заключенные обязаны трудиться в соответствии с их физическими
и психическими способностями, удостоверенными врачом.
3) На заключенных следует возлагать полезную работу, достаточную для того, чтобы
заполнить нормальный рабочий день.
4) Обеспечиваемая заключенным работа должна быть, по мере возможности, такой,
чтобы повышать или давать им квалификацию, позволяющую им заняться честным
трудом после освобождения.
5) Заключенных, способных извлечь из этого пользу, особенно малолетних, следует
обучать полезным ремеслам.
6) Заключенные должны иметь возможность выполнять работу по своему выбору,
если это совместимо с правильным выбором ремесла и требованиями управления и
дисциплины в заведении.
72. 1) Организация и методы работы в заведениях должны максимально приближаться к тем, которые приняты за их стенами, чтобы заключенные приучались таким образом к условиям труда на свободе.
2) Однако интересы заключенных и их профессиональную подготовку не следует подчинять соображениям получения прибыли от тюремного производства.
73. 1) Руководство промышленным и сельскохозяйственным производством в заведениях лучше всего возлагать на само тюремное управление, а не на частных подрядчиков.
2) Заключенные, выполняющие работу, не контролируемую заведением, должны находиться под постоянным наблюдением сотрудников последнего. За исключением случаев, когда заключенные выполняют работу для других правительственных учреждений, работодатели должны выплачивать заведению полные ставки заработной платы,
полагающейся за соответствующую работу, учитывая при этом производительность
труда заключенных.
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74. 1) Правила, касающиеся безопасности и охраны здоровья свободных рабочих,
должны применяться и в заведениях.
2) В случае увечья на производстве или профессиональных заболеваний заключенным следует выплачивать компенсацию. Условия этой компенсации должны быть не
менее благоприятными, чем условия компенсации, предусмотренные законом для
вольных рабочих.
75. 1) Максимальная продолжительность рабочего дня или недели устанавливается
законом или на основе административных постановлений, с учетом местных правил и
обычаев в области условий труда свободных рабочих.
2) Рабочее время следует распределять таким образом, чтобы заключенные имели по
крайней мере один день отдыха в неделю и располагали временем, достаточным для
учебы и других видов деятельности, необходимых для их перевоспитания.
76. 1) За свой труд заключенные должны получать справедливое вознаграждение в
рамках определенной системы.
2) В соответствии с этой системой заключенные должны иметь возможность расходовать по крайней мере часть заработанных ими деньги на приобретение дозволенных
предметов личного обихода и посылать часть своих заработков семье.
3) Эта система должна также предусматривать, что часть заработанных заключенным
денег остается на хранении администрации, которая передает ему эти сбережения в
момент его освобождения.
Образование и отдых
77. 1) Заключенным, способным извлечь из этого пользу, следует обеспечивать возможность дальнейшего образования, включая религиозное воспитание в странах, где
таковое допускается. Обучение неграмотных и молодежи следует считать обязательным, и органы тюремного управления должны обращать на него особое внимание.
2) Обучение заключенных следует по мере возможности увязывать с действующей в
стране системой образования, с тем чтобы освобождаемые заключенные могли учиться и далее без затруднений.
78. Во всех заведениях заключенным следует обеспечивать возможности отдыха и
культурной деятельности в интересах их физического и психического здоровья.
Отношения с внешним миром и опека после освобождения
79. Особое внимание следует уделять поддержанию и укреплению связей между заключенным и его семьей, которые представляются желательными и служат интересам
обеих сторон.
80. С самого начала отбывания срока заключения следует думать о будущем, которое
ждет заключенного после его освобождения. Поэтому ему следует помогать поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, находящимися за стенами заведения, которые способны защищать интересы его семьи и способствовать его включению в жизнь общества после освобождения.
81. 1) Правительственные или другие органы и учреждения, помогающие освобожденным заключенным находить свое место в обществе, должны там, где это возможно и
необходимо, заботиться о том, чтобы такие заключенные получали необходимые документы и удостоверения личности, находили подходящее жилье и работу, имели подходящую и достаточную для данного климата и времени года одежду и располагали
средствами, достаточными для проезда на место их назначения и для жизни в течение
периода, непосредственно следующего за их освобождением.
2) Аккредитованные представители таких учреждений должны иметь возможность
посещать тюремные заведения и заключенных в них лиц. С ними следует консульти-
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роваться о перспективах дальнейшей жизни заключенных с самого начала срока их
заключения.
3) Желательно, чтобы работа такого рода учреждений централизировалась или координировалась в пределах возможного, с тем чтобы обеспечить максимально эффективное использование их работы.
В. Душевнобольные и страдающие умственными недостатками заключенные
82. 1) Лиц, сочтенных душевнобольными, не следует подвергать тюремному заключению. Поэтому следует принимать меры для их скорейшего перевода в заведения для
душевнобольных.
2) Заключенных, страдающих другими психическими заболеваниями или недостатками, следует ставить под наблюдение и лечить в специальных заведениях под руководством врачей.
3) Во время их пребывания в тюрьме такие заключенные должны находиться под особым врачебным надзором.
4) Медицинские или психиатрические службы, работающие при пенитенциарных заведениях, должны обеспечивать психическое лечение всех нуждающихся в нем заключенных.
83. В сотрудничестве с компетентными учреждениями желательно принимать, если
это оказывается необходимым, меры для того, чтобы обеспечивать психиатрический
уход за освобожденными заключенными, равно как и социально-психиатрическую
опеку над ними.
С. Лица, находящиеся под арестом или ожидающие суда
84. 1) Лица, арестованные или находящиеся в заключении по обвинению в уголовном
преступлении и содержащиеся либо в полицейских участках, либо в тюремных заведениях, но еще не вызванные в суд и не осужденные, называются в нижеследующих
правилах «подследственными» заключенными.
2) Подследственные заключенные считаются невиновными и с ними следует обращаться соответственно.
3) При условии соблюдения законоположений, касающихся свободы личности или
предписывающих процедуру обращения с подследственными заключенными, к этим
заключенным следует применять особый режим, основные правила которого излагаются в нижеследующих правилах.
85. 1) Подследственных заключенных следует содержать отдельно от осужденных.
2) Молодых заключенных, находящихся под следствием, следует содержать отдельно
от взрослых и в принципе в отдельных заведениях.
86. На ночь подследственных следует размещать по одиночке в отдельных помещениях, учитывая, однако, местные особенности, объясняющиеся климатическими условиями.
87. Когда это не нарушает принятого в заведении порядка, подследственным заключенным можно разрешать, если они того желают, получать пищу со стороны за их
собственный счет, либо через органы тюремной администрации, либо через членов
их семей или друзей. В противном случае питание заключенного обеспечивает администрация.
88. 1) Подследственные заключенные имеют право носить гражданское платье, при
условии, что оно содержится в чистоте и имеет пристойный характер.
2) Если же заключенный, находящийся под следствием, носит тюремное обмундирование, оно должно отличаться от обмундирования осужденных.
89. Подследственным заключенным всегда следует предоставлять возможность трудиться. Однако труд им в обязанность не вменяется. Если такой заключенный решает
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работать, его труд должен оплачиваться.
90. Все подследственные заключенные должны иметь возможность приобретать на
собственные средства или за счет третьих лиц книги, газеты, письменные принадлежности и другие предметы, позволяющие им проводить время, при условии, что они
совместимы с интересами отправления правосудия, требованиями безопасности и
нормальным ходом жизни в заведении.
91. Подследственным заключенным следует разрешать пользоваться во время их пребывания в тюрьме услугами их собственного врача или зубного врача, если их просьба об этом представляется оправданной и если они в состоянии покрывать связанные
с этим расходы.
92. Подследственные заключенные должны иметь возможность немедленно информировать семью о факте их заключения, пользоваться разумной возможностью общения с родственниками и друзьями и принимать их в тюрьме, подвергаясь при этом
только тем ограничениям и надзору, которые необходимы для должного отправления
правосудия, соблюдения требований безопасности и обеспечения нормальной работы заведения.
93. В целях своей защиты подследственные заключенные должны иметь право обращаться там, где это возможно, за бесплатной юридической консультацией, принимать
в заключении юридического советника, взявшего на себя их защиту, подготавливать
и передавать ему конфиденциальные инструкции. С этой целью в их распоряжение
следует предоставлять по их требованию письменные принадлежности. Свидания заключенного с его юридическим советником должны происходить на глазах, но за пределами слуха сотрудников полицейских или тюремных органов.
D. Заключенные по гражданским делам
94. В странах, где закон разрешает заключение за невыполнение долговых обязательств или же по распоряжению суда в связи с любыми другими гражданскими делами, заключенных в таком порядке лиц не следует подвергать более строгому обращению, чем то, которое необходимо для надежного надзора и поддержания должного
порядка. Обращение с такого рода лицами должно быть не менее мягким, чем обращение с подследственными заключенными, с той только разницей, что их труд может
быть обязательным.
Е. Лица, арестованные или помещенные в тюрьму без предъявления обвинения
95. Без ущерба для положений статьи 9 Международного пакта о гражданских и политических правах лицам, арестованным или помещенным в тюрьму без предъявления
обвинения, предоставляется та же защита, какая предоставлена лицам по частям I и
II, раздел С. Соответствующие положения раздела А части II также применимы в тех
случаях, когда их применение может принести пользу этой особой группе лиц, помещенных под стражу, при условии, что не будут приниматься меры, подразумевающие,
что методы исправления или перевоспитания применимы в отношении лиц, не осужденных за какое-либо уголовное преступление.
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МИНИМАЛЬНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ МЕР, НЕ СВЯЗАННЫХ С
ТЮРЕМНЫМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ [ТОКИЙСКИЕ ПРАВИЛА]
Приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 года

I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1. Основополагающие цели
1.1 Настоящие Минимальные стандартные правила содержат свод основных принципов для содействия использованию мер, не связанных с тюремным заключением, а
также минимальные гарантии для лиц, к которым применяются альтернативы тюремному заключению.
1.2 Правила имеют целью обеспечить более активное участие общественности в осуществлении правосудия по уголовным делам, особенно в обращении с правонарушителями, а также содействовать развитию у правонарушителей чувства ответственности перед обществом.
1.3 Правила применяются с учетом политических, экономических, социальных и культурных условий каждой страны, а также целей и задач ее системы уголовного правосудия.
1.4 В процессе применения Правил государства-члены стремятся обеспечивать надлежащее соотношение между правами отдельных правонарушителей, правами жертв
и интересами общества в отношении общественной безопасности и предупреждения
преступности.
1.5 Государства-члены разрабатывают меры, не связанные с тюремным заключением, в рамках своих правовых систем с целью обеспечения других возможностей, сокращая тем самым применение тюремного заключения, и с целью рационализации
политики в области уголовного правосудия с учетом необходимости соблюдения прав
человека, требований социальной справедливости и потребностей правонарушителя
в отношении возвращения к нормальной жизни в обществе.
2. Сфера применения мер, не связанных с тюремным заключением
2.1 Соответствующие положения настоящих Правил применяются ко всем лицам, в
отношении которых осуществляется судебное преследование, суд или исполнение
приговора, на всех этапах отправления уголовного правосудия. Для целей настоящих
Правил такие лица именуются «правонарушителями», независимо от того, являются
ли они подозреваемыми, обвиняемыми или осужденными.
2.2 Правила применяются без какой-либо дискриминации по признаку расы, цвета
кожи, пола, возраста, языка, религии, политических или других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения, места рождения
или иного статуса.
2.3 В целях обеспечения большей гибкости в соответствии с характером и степенью
тяжести правонарушения, личностью и биографией правонарушителя, а также с интересами защиты общества и во избежание неоправданного применения тюремного
заключения система уголовного правосудия должна предусматривать широкий выбор
мер, не связанных с тюремным заключением, от досудебных до послесудебных мер.
Число и виды мер, не связанных с тюремным заключением, должны определяться таким образом, чтобы оставалась возможной последовательность приговоров.
2.4 Следует поощрять разработку новых мер, не связанных с тюремным заключением,
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и внимательно следить за этим процессом, а также систематически оценивать практику их применения.
2.5 Следует изучать возможности принятия мер к правонарушителям силами общественности, избегая, насколько это возможно, проведения формального разбирательства или суда, в соответствии с правовыми гарантиями и законом.
2.6 Не связанные с тюремным заключением меры следует применять в соответствии с
принципом минимального вмешательства.
2.7 Применение мер, не связанных с тюремным заключением, должно идти по пути
депенализации и декриминализации и не должно затруднять или замедлять усилия,
прилагаемые в этом направлении.
3. Правовые гарантии
3.1 Принятие, определение и применение мер, не связанных с тюремным заключением, предусматриваются законом.
3.2 Выбор меры, не связанной с тюремным заключением, основывается на оценке
установленных критериев в отношении как характера и степени тяжести правонарушения, так и личности, биографии правонарушителя, целей приговора и прав жертв.
3.3 Судебный или другой компетентный независимый орган осуществляет свое дискреционное право на всех стадиях разбирательства путем обеспечения полной подотчетности и исключительно в соответствии с законом.
3.4 Не связанные с тюремным заключением меры, которые накладывают какое-либо
обязательство на правонарушителя и которые применяются до формального разбирательства или суда или вместо них, требуют согласия правонарушителя.
3.5 Решения о назначении не связанных с тюремным заключением мер повторно рассматриваются судебным или другим компетентным независимым органом по заявлению правонарушителя.
3.6 Правонарушитель имеет право подать запрос или жалобу в судебный или другой
компетентный независимый орган по вопросам, затрагивающим его или ее личные
права в процессе применения мер, не связанных с тюремным заключением.
3.7 Обеспечивается надлежащий механизм защиты и, если это возможно, удовлетворения любой жалобы в связи с несоблюдением международно признанных прав человека.
3.8 Не связанные с тюремным заключением меры исключают проведение медицинских или психологических экспериментов над правонарушителем или неоправданный риск причинения ему физической или душевной травмы.
3.9 На всех стадиях обеспечивается уважение человеческого достоинства правонарушителя, к которому применяются не связанные с тюремным заключением меры.
3.10 В ходе применения не связанных с тюремным заключением мер права правонарушителя не ограничиваются в большей степени, чем это санкционировано компетентным органом, вынесшим первоначальное решение.
3.11 В процессе применения не связанных с тюремным заключением мер уважается
право правонарушителя на личную жизнь, а также право на личную жизнь семьи правонарушителя.
3.12 Личное досье на правонарушителя ведется строго конфиденциально и закрыто
для третьих сторон. Доступ к досье ограничивается лицами, непосредственно занимающимися рассмотрением дела правонарушителя, или другими должным образом
уполномоченными лицами.
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4. Оговорка
4.1 Ничто в настоящих Правилах не истолковывается как препятствующее применению Минимальных стандартных правил обращения с заключенными1, Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающихся отправления
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)2, Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или тюремному заключению в какой
бы то ни было форме3, или любых других документов или стандартов и области прав
человека, признанных международным сообществом и касающихся обращения с правонарушителями и защиты их основных прав человека.

II. СТАДИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ
5. Положения о предварительном следствии
5.1 В надлежащих случаях и когда это согласуется с правовой системой, полицию, прокуратуру или другие учреждения, занимающиеся уголовными делами, следует наделять правом освобождать правонарушителя от ответственности, если, по их мнению,
нет необходимости возбуждать дело в целях защиты общества, предупреждения преступности или обеспечения соблюдения закона и прав жертв. В целях принятия решения о целесообразности освобождения от ответственности или определения процедуры расследования разрабатывается свод установленных критериев в рамках каждой
правовой системы. В случае мелких правонарушений прокурор, когда это целесообразно, может назначить подходящие меры, не связанные с тюремным заключением.
6. Избежание предварительного заключения под стражу
6.1 Предварительное заключение под стражу используется в судопроизводстве по уголовным делам как крайняя мера при условии должного учета интересов расследования предполагаемого правонарушения и защиты общества и жертвы.
6.2 Альтернативы предварительному заключению под стражу применяются как можно
раньше. Предварительное заключение под стражу длится не дольше, чем необходимо
для достижения целей, указанных в правиле 6.1, и применяется гуманно и с уважением присущего человеку достоинства.
6.3 Правонарушитель имеет право подавать апелляцию в судебный или другой компетентный независимый орган в случаях применения предварительного заключения
под стражу.

III. СТАДИЯ СУДА И ВЫНЕСЕНИЕ ПРИГОВОРА
7. Доклады о социальном обследовании
7.1 Если существует возможность составления докладов о социальном обследовании,
судебный орган может воспользоваться докладом, подготовленным компетентным
уполномоченным должностным лицом или учреждением. Доклад должен содержать
социальную информацию о правонарушителе, которая имеет отношение к характеру
правонарушений, совершавшихся данным лицом, и к его нынешним правонарушениям. Он должен также содержать информацию и рекомендации, которые имеют отношение к процедуре вынесения приговора. Доклад составляется на основе фактическо-
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го, объективного и беспристрастного материала, а мнения формулируются в четких
выражениях.
8. Положения о вынесении приговора
8.1 Судебный орган, имея в своем распоряжении выбор не связанных с тюремным
заключением мер, должен при вынесении своего решения принимать во внимание
потребности правонарушителя с точки зрения его возвращения к нормальной жизни
в обществе, интересы защиты общества и интересы жертвы, с которой в надлежащих
случаях следует консультироваться.
8.2 Органы, выносящие приговоры, могут предусматривать по делам следующие санкции:
а) устные санкции, такие как замечание, порицание и предупреждение;
b) условное освобождение от ответственности;
с) поражение в гражданских правах;
d) экономические санкции и денежные наказания, такие как разовые штрафы и поденные штрафы;
е) конфискация или постановление о лишении права собственности на имущество;
f) возвращение имущества жертве или постановление о компенсации;
g) условное наказание или наказание с отсрочкой;
h) условное освобождение из заключения и судебный надзор;
i) постановление о выполнении общественно полезных работ;
j) направление в исправительное учреждение с обязательным ежедневным присутствием;
к) домашний арест;
l) любой другой вид обращения, не связанный с тюремным заключением;
m) какое-либо сочетание перечисленных выше мер.

IV. СТАДИЯ ПОСЛЕ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА
9. Положения, действующие после вынесения приговора
9.1 Компетентный орган располагает широким выбором альтернативных мер, принимаемых после вынесения приговора, в целях отказа от тюремного заключения и оказания помощи правонарушителям для их быстрого возвращения к нормальной жизни
в обществе.
9.2 Положения, действующие после вынесения приговора, могут включать следующие
санкции;
а) отпуск и помещение в исправительные учреждения полутюремного типа;
b) освобождение в связи с работой или учебой;
с) различные формы освобождения под честное слово;
d) сокращение срока;
е) помилование.
9.3 Решение о мерах, принимаемых после вынесения приговора, за исключением помилования, рассматривается судебным или другим компетентным независимым органом по ходатайству правонарушителя.
9.4 Любой вид освобождения из заключения для реализации программы, не связанной с тюремным заключением, рассматривается как можно раньше.
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V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР, НЕ СВЯЗАННЫХ С ТЮРЕМНЫМ
ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
10. Надзор
10.1 Цель надзора состоит в том, чтобы сократить рецидивы правонарушений и содействовать такому включению правонарушителя в жизнь общества, который свел бы к
минимуму вероятность повторного совершения преступлений.
10.2 Если какая-либо не связанная с тюремным заключением мера предусматривает
надзор, то он осуществляется компетентным органом в соответствии с конкретными
условиями, предусмотренными законом.
10.3 В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заключением, следует определять для каждого отдельного случая наиболее приемлемый вид надзора и обращения, который был бы нацелен на то, чтобы помочь правонарушителю работать над
собой с учетом характера совершенного им/ею правонарушения. Порядок надзора и
обращения следует периодически пересматривать и при необходимости корректировать.
10.4 Правонарушителям должна, в случае необходимости, оказываться психологическая, социальная и материальная помощь и должны предоставляться возможности
для укрепления связей с обществом и для облегчения их возвращения к нормальной
жизни в обществе.
11. Срок действия
11.1 Срок действия меры, не связанной с тюремным заключением, не превышает срока, установленного компетентным органом в соответствии с законом.
11.2 Может предусматриваться досрочное прекращение действия применяемой меры,
если она оказала благоприятное воздействие на правонарушителя.
12. Условия
12.1 Если компетентный орган определяет условия, которые должны соблюдаться правонарушителем, то он должен учитывать как интересы общества, так и интересы и
права правонарушителя и жертвы.
12.2 Условия, подлежащие выполнению, должны быть практическими, точными и по
возможности малочисленными и должны быть направлены на уменьшение вероятности возвращения правонарушителя к уголовной деятельности и повышение вероятности возвращения правонарушителя к нормальной жизни в обществе, с учетом интересов жертвы.
12.3 На начальном этапе применения меры, не связанной с тюремным заключением,
правонарушителю в устной или письменной форме дается разъяснение условий, регулирующих применение данной меры, включая обязанности и права правонарушителя.
12.4 В зависимости от достигнутых правонарушителем результатов условия могут изменяться компетентным органом в соответствии с положениями, установленными законом.
13. Режим обращения
13.1 В рамках конкретной меры, не связанной с тюремным заключением, в целях более эффективного удовлетворения потребностей правонарушителей в соответствующих случаях должны разрабатываться различные методы, такие как индивидуальная
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работа, групповая терапия, программы по месту жительства и особое обращение с
различными категориями правонарушителей.
13.2 Обращение обеспечивается профессиональными работниками, имеющими надлежащую подготовку и практический опыт.
13.3 При принятии решения о необходимости соответствующего обращения прилагаются усилия для ознакомления с биографией, личностью, наклонностями, уровнем
умственного развития, системой ценностей и особенно с обстоятельствами, которые
привели к совершению правонарушения.
13.4 Компетентный орган может привлекать общественность и системы общественной поддержки к применению мер, не связанных с тюремным заключением.
13.5 Число находящихся на рассмотрении дел по возможности поддерживается на поддающемся контролю уровне для обеспечения эффективного выполнения программ,
связанных с обращением с правонарушителями.
13.6 Компетентный орган заводит и ведет дело по каждому правонарушителю.
14. Дисциплина и нарушение условий
14.1 При нарушении условий, подлежащих соблюдению правонарушителем, мера, не
связанная с тюремным заключением, может быть изменена или отменена.
14.2 Решение об изменении или отмене не связанной с тюремным заключением меры
принимает компетентный орган, причем только после тщательного рассмотрения
фактов, представленных как сотрудником, осуществляющим надзор, так и правонарушителем.
14.3 Если мера, не связанная с тюремным заключением, окажется неэффективной, то
это не должно автоматически приводить к применению меры, связанной с тюремным
заключением.
14.4 В случае изменения или отмены данной меры, не связанной с тюремным заключением, компетентный орган стремится установить подходящую альтернативную меру,
не связанную с тюремным заключением Наказание в виде тюремного заключения может налагаться только при отсутствии других подходящих альтернативных мер.
14.5 Санкция на арест и содержание правонарушителя под надзором в случаях нарушения условий предусматривается законом.
14.6 В случае изменения или отмены меры, не связанной с тюремным заключением,
правонарушитель имеет право подавать апелляцию в судебный или другой компетентный независимый орган.

VI. ПЕРСОНАЛ

15. Набор персонала
15.1 При наборе персонала не допускается какая-либо дискриминация по признаку
расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, религии, политических или других убеждений, национального или социального происхождения, имущественного положения,
места рождения или иного статуса. Политика набора персонала должна учитывать национальную политику квотного набора и отражать разнообразие правонарушителей,
подлежащих надзору.
15.2 Лица, назначаемые для применения не связанных с тюремным заключением
мер, должны обладать соответствующими личными качествами и, по возможности,
надлежащей профессиональной подготовкой и практическим опытом. Такие требования должны быть четко определены.
15.3 Для набора и удержания квалифицированного профессионального персонала необходимо обеспечивать соответствующее служебное положение, надлежащие оклады
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и льготы, соответствующие характеру работы, и предоставлять широкие возможности
для профессионального роста и продвижения по службе.
16. Подготовка кадров
16.1 Цель профессиональной подготовки заключается в том, чтобы разъяснить персоналу его обязанности в отношении возвращения правонарушителя к нормальной жизни в обществе, обеспечения прав правонарушителя и защиты общества. Подготовка
также должна способствовать пониманию персоналом необходимости осуществлять
сотрудничество и координировать деятельность с соответствующими учреждениями.
16.2 До поступления на службу персонал проходит подготовку, включающую инструктаж о характере мер, не связанных с тюремным заключением, о целях надзора и различных способах применения не связанных с тюремным заключением мер.
16.3 После поступления на службу персонал поддерживает и совершенствует свои знания и профессиональные навыки путем прохождения подготовки без отрыва от службы и на курсах повышения квалификации. Для этой цели обеспечиваются необходимые условия.

VII. ДОБРОВОЛЬЦЫ И ДРУГИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
17. Участие общественности
17.1 Следует поощрять участие общественности, поскольку в нем заложены большие
возможности и поскольку оно является одним из важнейших факторов укрепления
связей между правонарушителями, в отношении которых приняты меры, не связанные с тюремным заключением, и их семьями и обществом. Оно должно дополнять
усилия органов уголовного правосудия.
17.2 Участие общественности следует рассматривать как предоставляемую членам общества возможность внести свой вклад в дело защиты интересов общества.
18. Общественное сознание и сотрудничество
18.1 Следует поощрять государственные учреждения, частный сектор и общественность к оказанию поддержки добровольным организациям, содействующим применению не связанных с тюремным заключением мер.
18.2 Следует регулярно проводить конференции, семинары, симпозиумы и другие мероприятия, чтобы содействовать осознанию общественностью необходимости ее участия в деле применения не связанных с тюремным заключением мер.
18.3 Необходимо использовать все средства массовой информации, с тем чтобы содействовать выработке у общественности конструктивного подхода, способствующего проведению мероприятий по обеспечению более широкого применения не связанного с тюремным заключением обращения с правонарушителями и их возвращения к
нормальной жизни в обществе.
18.4 Следует прилагать все усилия к тому, чтобы разъяснять общественности, что она
играет важную роль в применении не связанных с тюремным заключением мер.
19. Добровольцы
19.1 Добровольцы тщательно подбираются и принимаются на работу с учетом их
склонностей и интереса к данной работе. Они проходят должную подготовку для выполнения их конкретных обязанностей, и им предоставляется возможность обращаться за помощью и советом к компетентному органу и получать у него консультации.
19.2 Добровольцы должны поощрять правонарушителей и их семьи к установлению
конструктивных связей с обществом и более широких контактов, предоставляя им
консультации и другие необходимые формы помощи в соответствии со своими возможностями и потребностями правонарушителей.
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19.3 Добровольцы страхуются против несчастного случая, телесного повреждения и
общественной ответственности при выполнении своих обязанностей. Им возмещаются дозволенные расходы, которые они несут при выполнении своей работы. Они
получают общественное признание за те услуги, которые они оказывают обществу в
интересах его благосостояния.

VIII. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ОЦЕНКА
ПОЛИТИКИ
20. Исследования и планирование
20.1 В качестве неотъемлемого элемента процесса планирования должны предприниматься усилия, для того чтобы вовлечь как государственные, так и частные организации в процесс проведения и стимулирования исследований в области обращения с
правонарушителями, не связанного с тюремным заключением.
20.2 Исследования по проблемам, стоящим перед клиентами, практиками, обществом
и руководителями, должны проводиться на регулярной основе.
20.3 Механизмы проведения исследований и сбора информации должны включаться
в систему уголовного правосудия для сбора и анализа данных и статистических показателей о применении к правонарушителям режима, не связанного с тюремным заключением.
21. Разработка политики и программ
21.1 Программы не связанных с тюремным заключением мер должны систематически
планироваться и осуществляться в качестве неотъемлемой части системы уголовного
правосудия в рамках процесса национального развития
21.2 Следует проводить регулярные оценки с целью более эффективного применения
не связанных с тюремным заключением мер.
21.3 Необходимо проводить периодические обзоры для оценки задач, практики применения и эффективности мер, не связанных с тюремным заключением.
22. Связь с соответствующими учреждениями и мероприятиями
22.1 На различных уровнях должны создаваться соответствующие механизмы для содействия установлению связей между службами, которым поручено применение не
связанных с тюремным заключением мер, другими органами системы уголовного правосудия, учреждениями социального развития и обеспечения — как правительственными, так и неправительственными — в таких областях, как здравоохранение, жилищное строительство, образование и занятость, а также средства массовой информации.
23. Международное сотрудничество
23.1 Прилагаются усилия по развитию научного сотрудничества между странами в области применения непенитенциарного режима. Следует активизировать исследования, подготовку кадров, техническую помощь и обмен информацией между государствами-членами о мерах, не связанных с тюремным заключением, через институты
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению
с правонарушителями в тесном сотрудничестве с Отделением по предупреждению
преступности и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций.
23.2 Следует продолжать проведение сравнительных исследований и согласование законодательных положений в целях расширения диапазона возможных непенитенциарных мер и содействия их применению через национальные границы в соответствии
с Типовым договором о передаче надзора за правонарушителями, которые были условно осуждены или условно освобождены.
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КАМАКТАГЫЛАРГА
МАМИЛЕ
КЫЛУУГА
КАРАТА
БУУНУН
МИНИМАЛДЫК
СТАНДАРТТЫК
ЭРЕЖЕСИ
(Нельсон Манделанын
эрежеси)
1

Нельсон Ролилахла Мандела
18-июль, 1918 – 5-декабрь, 2013

2

ТАРдын 1994-жылдан тартып 1999-жылга чейинки 8-президенти, апартеид өкүм сүрүп турган мезгилде адам укуктарына каршы күрөшүүдө абдан
белгилүү активисттердин бири болгон, ал үчүн 27 жыл түрмөгө камалган.
Мандела ТАРда Мабида деген ысым менен таанымал (коса элинин кландык ысымдарынын бири).
ТАРдын абдан улгайган жана узак жашаган президенти: 95 жашка чыккан
(президенттиги башталганда – 76 жашта, аяктаган учурда – 81ге чыккан.

3
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4

Мандела 1962-жылы бийлик тарабынан камалган. Баштапкы 5 жылдык
мөөнөт өмүр бою камалуу мөөнөтүнө алмаштырылган. Айыптоо – тыюу
салынган АНК ишмердүүлүгүнө катышуу, мамлекеттик төңкөрүш жасоо
аракети, мамлекеттик чыккынчылык үчүн. Жалпысынан Нельсон Мандела 27 жыл түрмөдө жаткан. Анын 18 жылын Илгери Үмүт тумшугуна
жакын Роббен аралында өтөгөн. Камактагы мезгилинде Мандела Лондон
университетине сырттан окууга өткөн жана юридика илимдеринин бакалавр даражасын алган. 1981-жылы ал ардактуу ректор кызматына көрсөтүлүп, бирок боло алган эмес.

5

27 жылы эркиндиксиз өткөн жана тең укуктуулук, адам укуктары, тынчтык
жана акыйкаттык үчүн күрөштүн символу болгон адам 72 жашында акыры
эркиндикке жеткен. Ал өзүнүн аялы Винни менен кол кармашып түрмөдөн
чыгат. Ошол учур бүткүл дүйнө жүзү боюнча түз эфирден берилет.

6
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БУУнун
Башкы
Ассамблеясында сүйлөп жаткан учуру,
июль, 1990

1993-жылы декабрда Ослодо (Норвегия) дүйнөлүк саясаттын мурда
болуп көрбөгөн учуру үчүн
Нельсон Мандела жана ТАРдын
Президенти Фредерик де Клерк
(Норвегия) Дүйнөлүк Нобель сыйлыгынын лауреаттары болушкан

7

Йоханнесбургда Батыш шаар айла- ТАРдын Президентин биринчи денасы айылындагы шайлоо участка- мократиялык шайлоо тарыхында
сындагы адамдардын кезеги.
Нельсон Манделанын добуш берүүсү.
Апрель, 1994-жыл.

27 апрель, 1994-жыл

Манделаны колдоо митинги бүткүл өлкөгө жайылган. Дал ошол учурда ТАРдын териси кара калкы
тарыхта биринчи жолу добуш берүү укугун алган.
Эл Манделаны өзүнүн Президенти катары көргүсү
келген.

8

Камактагыларга мамиле кылууга карата БУУнун
минималдык стандарттык эрежеси

Кароо процесси

Жазык сот адилеттигинин
жана кылмыштуулуктун
алдын алуу боюнча БУУнун
биринчи Конгресси
Женева, 1955-ж. Камактагыларга мамиле кылууга карата
Минималдык стандарттык
эрежени кабыл алуу
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Мандатты кайра кароо
Башкы ассамблея, 2011-ж.
2009, Башкы ассамблея Мандела Күнү
жөнүндү резолюция
кабыл алган

Бардык кайра
кароолор
(текшерүү)
боюнча консенсус
Кейптаун 2015

Камактагыларга мамиле кылууга
карата БУУнун минималдык
стандарттык эрежеси
Жазык сот адилеттигинин
жана кылмыштын алдын
алуу боюнча Комиссия,
ошондой эле Экономикалык жана социалдык
кеңеш тарабынан бекитилген жана колдонууга
киргизилген

Башкы
Ассамблея
тарабынан
кабыл
алынган

9

МАНДЕЛА ЭРЕЖЕСИН
КАЙРА КАРОО

122 правила
9 тематикалык
35%
в9
тармактагы
тематических
122 эреже 35%
областях

10

Мандела эрежеси регламенттеген тармактар:
1. Жалпы колдонулуучу эрежелер
ӨЗГӨЧӨ КАТЕГОРИЯЛАРГА КОЛДОНУЛГАН ЭРЕЖЕЛЕР:
Соттолуп камалган адамдар
Психикалык оорулары жана/же ден соолугунун оор абалы менен камалган
адамдар
Камакта болгон же соттун чечимин күткөн адамдар
Жарандык иштер боюнча камалгандар
Күнөөсү коюлбай камакта кармоого дуушар болгон же камалган адамдар
Негизги принциптер, Категорияларга бөлүү, Өздүк гигиена, Кийим жана уктоо буюмдары, Дене көнүгүүсү жана спорт, Медициналык-санитардык тейлөө, Чектөө, тартип жана жаза чаралары, Тынчытуу чаралары, Камактагы
адамдарды жана камераларды тинтүү, Камактагы адамдарды маалымдоо
жана алардын даттанууларын берүү, Сырткы дүйнө менен байланыш, Китептер, Дин, Камактагылардын мүлктөрүн сактоо, Кабарлоо, Иликтөө, Камактагылардын ордун алмаштыруу, Мекеменин персоналы, Ички инспекция жана сырткы текшерүүлөр ж.б.у.с.

11

Негизги принциптер:
1-эреже
Камактагы адамдардын бардыгы адам катары анын баалуулуктарынын жана өзүнө таандык кадыр-баркынын натыйжасындагы
сый мамиледен пайдалануусу керек. Бир дагы камактагы адам кыйноого жана башка ырайымсыз, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты
басынтуучу мамилеге же жазага дуушар болбошу керек, бардык
камактагы адамдар алардан корголушу керек, эч кандай жагдайлар алардын актанууларына кызмат кылбашы керек. Камактагылардын, персоналдардын, кызмат көрсөтүүчү адамдардын жана
келүүчүлөрдүн коопсуздугу жана коргоо менен дайыма камсыздалышы керек.

12
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Фактылар жана негиздер
Түрмөдөгү кризис
Дүйнө жүзү боюнча түрмөлөрдүн көпчүлүк саны
кризис абалында турат, камактагы адамга, алардын
үй-бүлөлөрүнө жана бүтүндөй коомго олуттуу таасир
этүү бар. Камакка алуунун
биринчи даражадагы максаты – коомду кылмыштуулуктан сактоо – ал өзүнүн
маанилүүлүгүн толуп кеткен
жана абдан начар башкарылган түрмөлөрдө жоготот.
13

Түрмөлөрдүн толуп кетүүсү
сыйдыргычтык
Кескин толуп
кетүүчүлүк

Чектен тыш толуп
кетүүчүлүк

Негизги кыйынчылыктар

Камалуучулардын
санынын туруктуу
өсүүсү жана түрмөлөрдүн толуп
кетүүсү

Камакта кармоонун жогорку
наркы (каржылык
жана социалдыкэкономикалык)

Камакта кармалгандарды коопсуз,
ишенимдүү жана
гумандуу кармоо
менен камсыз
кылууга жөндөмсүздүк

14

«Кайраттуулук – бул коркпоо эмес, бул коркууну жеңүү. Кайраттуу адам коркпогон адам эмес, ал өзүнүн коркунучтарын жеңген адам»
«Эркин болуу бул жөн гана өзүңдөн кишенди чечип салуу эмес, башкалардын эркиндиктерин сыйлоо жана арттыруу менен жашоо»
«Эркиндик жарым-жартылай болбойт»
«Түрмөдө убакытты өткөрүү баа ченегис болду. Дал ошол жерде мен бардыгын ойлоп чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болдум. Түрмөдөн чыккандан кийин
мен андай мүмкүнчүлүктү жоготтум»
«Кээ бир нерселер, аны жасап бүтмөйүнчө аткарылбагандай сезиле берет»
«Адам элдин жана өлкөнүн алдындагы өзүмдүн милдеттерим деп эсептегендерди аткарганда гана, ал дүйнө менен коштошот»
«Чыныгы лидерлер өзүнүн элинин эркиндиги үчүн бардыгынан кечүүгө
даяр болушу керек»
«Качан бийик тоого чыкканда, сенин алдыңда кыйындык менен өрмөлөп
чыгуу керек болгон абдан чоң көптөгөн тоолор көрүнөт»

15
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ПРОБАЦИЯ КЫЗМАТЫ
ПРОБАЦИЯНЫН РАЙОНДУК ОРГАНЫ
Пробациялык баяндама
Кант ш.
1. Пробациялык баяндаманын демилгечилери жөнүндө маалымат
31-октябрь, 2017-жыл
№ 5300 – 1.40/17

Соттун аталышы:
Судья:
Суроо-талаптын келип
түшкөн датасы:

______________________________________________________________
______________________
______________________
30-сентябрь,
Иштин
ХХХХХХХХХ
2017-жыл
номери:
ХХХХХХХХХ
________________________
______________________
Баяндамачы:
Ысык-Ата райондук пробация органынын улук инспектору Ххххххх
2. Кардар жөнүндө маалымат

Аты-жөнү:________________________________________ИНН:_________________________________
Жашаган жери:_____________________________Жарандыгы:_______________________________
3. Кылмыш жөнүндө маалымат
Кылмышты баяндоо:

КР Жазык кодексинин беренеси, бөлүгү
4. Пробациялык баяндаманын максаты
Пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотуу
Башка ___________
5. Сотко чейинки баяндаманы түзүү үчүн маалымат булактары
Баяндама түзүү процессинде суралгандар:
1)
– кардар;
2)
– жабырлануучу;
3)
– кылмышты кошо жасоочу;
4)
– кардардын жумуш берүүчүсү.
Талданган документтер:
1) Кант райондук сотунун пробациялык баяндамасын даярдоо жөнүндө суроо-талап
2) Мурда жасалган кылмыш жөнүндө Кыргыз Республикасынын ИИМинин Маалымат
борборунун маалымкаты
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3) Административдик укук бузуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын ИИМинин
Маалымат борборунун маалымкаты
4) Иштеген жеринен мүнөздөмө
5) Кошуналарынын пикирлери
6) Түшүндүрмө ……..
7) 2017-жылдын …-декабрында …. пробация органы тарабынан мурда даярдалган
Х.Хххххх га сотко чейинки баяндама.
6. Белгиленген жагдайлар
Пробациянын кардарынын социалдык статусу жөнүндө маалымат:

Тыянак:

Үй-бүлөсү жана башка социалдык байланыштары жөнүндө маалымат:

Тыянак:
Үй-жай жана социалдык-тиричилик шарттары:
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Тыянак:

Билими:

Тыянак:
Жашаган жери, иши, окуусу, ишинин түрү жөнүндө маалыматтар:

Тыянак:

Ден соолугунун абалы:

Тыянак:

Шыгы жана адаттары:
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Тыянак:

Аракечтикке баңгизат каражаттарына жана психотроптук заттарга көз карандылыктын, психикалык бузулуулардын бар болушу:

Тыянак:

Башка жагдайлар:

7. Жабырлануучунун маалыматы

8. Мурдагы мыйзам бузуулары, жаза аткаруу жөнүндө маалыматтары
Мурдагы бузуулары:

Эркиндигинен ажыратылган жерлерде жаза аткаргандыгы жөнүндө маалымат:
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Мурда белгиленген пробациялык көзөмөл мезгилиндеги жүрүм-туруму жөнүндө маалымат:

Мурда жасаган укук бузууларына кардардын мамилеси:

Кардардын каралып жаткан кылмышка мамилеси:

Тыянак:

9. Жалпылоо
Жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларына жана коомдон бөлүүгө байланышпаган жазык жазаларын колдонуунун мүмкүндүгү жөнүндө сунуштоолор:

Сот тарабынан жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоо чараларына жана коомдон
бөлүүгө байланышпаган жазык жазаларын колдонуу жөнүндө чечим чыгарууда Кыргыз
Республикасынын Жазык кодексинин саналган беренелерине кошумчалоодо кошумча милдеттерди белгилөө чектөө менен сунушталат.

Кант райондук пробация органынын начальниги
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4, 5, 6, 7, 8, 9-КАЗУСТАР
(АТКАРУУ ПРОБАЦИЯСЫ)

ТМ 2-5.

4. Түзөтүү иштери
Жаран Нарматов Р., 1978-жылы туулган, айыл чарба машиналарын куруу заводунда
токарь болуп иштеген, Ысык-Ата райондук соту тарабынан КР ЖКсынын 246-беренеси
боюнча 3 жылга түзөтүү жумуштарына соттолгон.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Пробация органына жана өкүмдү аткаруу тартибине соттолгон Р. Нарматовду
учетко коюунун тартибин баяндагыла.
2. Соттолгон Р. Нарматовго карата, аны жаза аткаруудан баш тарттырган учурда
кандай укуктук натыйжалар каралган?
5. Коомдук жумуштар
Жаран Д. Сидоров, 1981-жылы туулган, Ленин райондук соту тарабынан КР ЖКсынын
254-беренеси боюнча соттолгон жана 300 саат аралыгына коомдук жумушка тартуу
түрүндө жаза белгиленген.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Пробация органына жана өкүмдү аткаруу тартибине соттолгон Д. Сидоровду учетко коюунун тартибин баяндагыла.
2. Соттолгон Д. Сидоровго карата, аны жаза аткаруудан баш тарттырган учурда
кандай укуктук натыйжалар каралган?
6. Белгилүү кызматты ээлөө же белгилүү ишмердүүлүктү ээлөө укугунан ажыратуу
Курал-жарак дүкөнүнүн ээси Федоров Р. 1975-жылы туулган, Бишкек шаарынын Свердлов районунун соту тарабынан КР ЖКсынын 1-бөлүгүнүн 251-беренеси боюнча 4 жылдык мөөнөткө курал-жарак сатуу менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндө жазага
тартылган.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Соттолгон Р. Фёдоровго карата өкүмдү аткаруунун тартибин баяндагыла.
2. Соттолгон Р. Фёдоровго карата, аны жаза аткаруудан баш тарттырган учурда
кандай укуктук натыйжалар каралган?
7. Эркиндигин чектөө
Жаран Төлөнов Д., 2001-жылы туулган, алты айга эркиндигинен чектөө менен КР ЖжКнын 119-беренеси боюнча Жайыл райондук соту тарабынан соттолгон. Сот тарабынан
кошумча милдеттер: кафелерге, түнкү клубдарга жана башка көңүл ачуучу мекемелерге барбоо, ошондой эле саат 19.00дөн 06.00гө чейин үйдө туруу дагы жүктөлгөн. Бирок
натыйжада Д. Төлөгөнов коомдук жайда мас абалында жүргөндүгү үчүн ички иштер
органдарынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Мындан сырткары, Д. Төлөнов
өзүнүн жүрүм-туруму жөнүндө пробация органынын алдында отчет берүү милдетинен
баш тарткан.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Д. Төлөновго карата ыйгарым укуктуу органдардын мүмкүн болгон аракеттерин
аныктагыла.
2. Д. Төлөновго карата, аны жаза аткаруудан баш тарттырган учурда кандай укуктук
натыйжалар каралган?
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8. Пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазык жазасын аткаруудан бошотуу
Жаран Түлеев, 1997-жылы туулган, Биринчи Май райондук соту тарабынан КР ЖКсынын 1-б. 202-беренеси менен үч жылга эркиндигинен ажыратууга соттолгон. Бирок сот
жасалган кылмыштын оордугун жана айыпкердин инсандыгын эске алуу менен сот үч
жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазасын аткаруудан бошотууну чечкен.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Түлеевге карата ыйгарым укуктуу органдардын мүмкүн болгон аракеттерин аныктагыла.
2. Ал тарабынан көзөмөлдүк талаптарды бузган учурда Түлеевге карата, кандай укуктук натыйжалар каралган.
9. Жашы жете электерге карата тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чарасы жана
эскертүү менен жүрүм-турумду чектөө.
Жаран Азатов, 2002-жылы туулган, Бишкек ш. Октябрь райондук соту тарабынан 1-б.
200-беренеси боюнча бир жылга түзөтүү жумуштарына соттолгон.
Бирок сот жасалган кылмыштын оордугун жана айыпкердин инсандыгын эске алуу менен Азатовду жаза аткаруудан бошотууну чечкен жана ага тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын жана бир жыл алты айлык мөөнөткө эскертүү менен эркиндигинен
чектөө белгилеген.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Азатовго карата ыйгарым укуктуу органдардын мүмкүн болгон аракеттерин аныктагыла.
2. Ал тарабынан көзөмөлдүк талаптар бузулган учурда Азатовго карата кандай укуктук натыйжалар караштырылган?
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ПРОБАЦИЯ
ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖАЗЫК-УКУКТУК
МЫЙЗАМДАРЫ

1

2-БЕРЕНЕ. УШУЛ КОДЕКСТЕ КОЛДОНУЛУУЧУ
НЕГИЗГИ ТҮШҮНҮКТӨР
9) Пробация – бул инсанды социалдык изилдөөгө негизделген жана соттолгондорду
түзөтүүгө, укук бузууларды жасоону алдын алууга, социалдык таасир көрсөтүүгө жана
алардын кайра социалдашуусуна карата чараларды көрүүгө багытталган жекече социалдык-укуктук программаларга алардын ыктыярдуу катышуусу менен мамлекеттик мажбурлоонун, коомдук таасир көрсөтүүнүн комплекстүү чараларын соттолгондорго карата колдонууну жүзөгө ашыруучу мамлекеттик социалдык-укуктук институт;
10) Пробация органы – коомдон обочолотуу менен байланышпаган жазыктык жазаларды жана жазыктык-укуктук таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткарууга, социалдык-укуктук иш-милдеттерди аткаруу менен түзөтүү мекемелеринен
шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотулган адамдарды көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган;
Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси

2

30-БЕРЕНЕ. ЖАЗАНЫ ЖАНА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК
ТААСИР КӨРСӨТҮҮНҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН
АТКАРУУЧУ ОРГАНДАР ЖАНА МЕКЕМЕЛЕР
2. Жашы жетелектерге карата коомдук жумуштар, түзөтүү
жумуштары, эркиндигин чектөө жана тарбиялык мүнөздөгү
мажбурлоо чаралары түрүндөгү эскертүү менен жүрүш-турушун чектөө түрүндөгү жазалар соттолгондун жашаган жери
боюнча пробация органдары же соттолгондун аскер кызматынын жери боюнча командачылык тарабынан аткарылат.

Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси

3
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30-БЕРЕНЕ. ЖАЗАНЫ ЖАНА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ТААСИР
КӨРСӨТҮҮНҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН АТКАРУУЧУ
ОРГАНДАР ЖАНА МЕКЕМЕЛЕР
3. Белгилүү бир кызматтарды ээлөө же белгилүү бир иш жүргүзүү укугунан ажыратуу түрүндөгү жазалар соттолгондун жашаган жери боюнча пробация органдары, соттолгондун иштеген жери боюнча жазык-аткаруу системасынын мекемелери,
администрация же соттолгондун аскер кызматынын жери
боюнча командачылык, ошондой эле мыйзамдарга ылайык
иштин тиешелүү түрлөрүн жүргүзүүгө уруксатты жокко чыгарууга ыйгарым укуктуу органдар тарабынан аткарылат.
Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси

4

30-БЕРЕНЕ. ЖАЗАНЫ ЖАНА ЖАЗЫКТЫК-УКУКТУК ТААСИР
КӨРСӨТҮҮНҮН МАЖБУРЛОО ЧАРАЛАРЫН АТКАРУУЧУ
ОРГАНДАР ЖАНА МЕКЕМЕЛЕР
8. Пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотулган жана мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган
адамдар пробация органдарынын көзөмөлү астында, ал
эми аскер кызматчылары-аскер бөлүктөрүнүн жана мекемелердин командачылыгынын пробациялык көзөмөлү астында турат.
Кыргыз Республикасынын
Жазык-аткаруу кодекси

5

ПРОБАЦИЯ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
1-берене. Пробациянын максаттары жана милдеттери
1. Коомдун жана мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, пробациянын кардарларын түзөө
жана кайра социалдаштыруу үчүн шарттарды түзүү, алардын жаңы укук бузууларды жасоосун
эскертүү пробациянын максаттары болуп саналат.
2. Пробациянын милдеттери:
1) коомдон обочолонтууга байланышпаган жазык жазаларын жана жазык-укуктук таасир
этүүнүн мажбурлоо чараларын жазык аткаруу мыйзамдарында белгиленген тартипте аткаруу;
2) белгилүү бир мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу (мындан ары – эркиндигинен ажыратуу)
түрүндө жазадан шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошотулган адамдарга көзөмөлдү жүзөгө ашыруу;
3) жүрүм-турумду түзөө, укукка баш ийген жашоо ыңгайын калыптандыруу;
4) пробациянын кардарынын ким экендигин иликтөө, социалдык-психологиялык портретти түзүү;
5) пробациянын кардарларынын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу таламдарын
камсыз кылуу;
6) пробациянын кардарын жабырлануучу менен жараштыруу;
7) пробациянын кардарлары тарабынан укук бузуулардын жасалышын алдын алуу;
8) социалдык жана реабилитациялык программаларды ишке ашырууну координациялоо;
9) тескери мүнөздөлүүчү пробациянын кардарларынын башка пробациянын кардарларына
терс таасир этүүсүн жокко чыгаруу;
10) пробациянын кардарларына карата коомдун стигмасын жокко чыгаруу жана андан арылуу.

6

152

ПРОБАЦИЯ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
5-берене. Пробациянын кардарлары
1. Пробациянын кардарлары болуп төмөнкүлөр саналат:
1) соттун өкүмү менен коомдон обочолонтпостон жаза жана жазык-укуктук таасир этүүнүн
мажбурлоо чараларынын төмөнкүдөй түрлөрү белгиленген адамдар:
а) коомдук иштер;
б) белгилүү бир кызмат орундарын ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу;
в) түзөтүү иштери;
г) эркиндигин чектөө;
д) жашы жете электерге карата тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чаралары жана эскертүү
менен жүрүм-турумун чектөө;
е) пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазык жазасынан бошотуу;
2) эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулгандар
жана көзөмөлдө тургандар;
3) бир жылдын ичинде жаза өтөө боюнча түзөтүү мекемелеринен бошотууга тийиш болгондор.
2. Пробациянын кардарлары болуп ошондой эле аларга карата социалдык изилдөө жүзөгө
ашырылган төмөнкүдөй адамдар саналат:
1) аларга карата сот тарабынан пробациялык баяндаманы даярдоо белгиленген айыпталуучулар;
2) эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза өтөөдөн мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулууга
тийиш болгон соттолгондор.

7

ПРОБАЦИЯ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
9-берене. Сотко чейинки пробация
1. Сотко чейинки пробация – айыпталуучуга карата колдонулуучу жана анын ким экендигин социалдык-психологиялык изилдөөдөн турган пробация, анын жыйынтыктары боюнча пробациялык баяндама түзүлөт.

8

ПРОБАЦИЯ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
10-берене. Аткаруу пробациясы
1. Аткаруу пробациясы – ушул Мыйзамдын 5-беренесинин
1-бөлүгүндөгү 1-3-пункттарда көрсөтүлгөн пробациянын
кардарларына оор турмуштук кырдаалдан чыгууда көмөк
көрсөтүү, алардын жүрүм-турумун жана аларга жүктөлгөн
милдеттердин аткарылышын контролдоо жана көзөмөлдөө
боюнча жазык-укуктук чараларды колдонуу боюнча социалдык-укуктук чаралардын жыйындысы.

9
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ПРОБАЦИЯ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
11-берене. Пенитенциардык пробация
1. Пенитенциардык пробация – соттолгондорго карата колдонулуучу жана пробация органдарынын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын, түзөтүү мекемелеринин администрацияларынын, коммерциялык эмес уюмдар
менен пробациянын кардарларынын аларды түзөтүү
мекемелеринен бошотууга даярдоо боюнча биргелешкен ишинен турган пробация.
10

ПРОБАЦИЯ ЖӨНҮНДӨ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
12-берене. Пенитенциардан кийинки пробация
1. Пенитенциардан кийинки пробация – түзөтүү мекемелеринен мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотулган
адамдарга карата колдонулуучу жана аларды кайра
социалдаштыруу максатында социалдык колдоо көрсөтүү боюнча иш жүргүзүүдөн турган пробация.

11
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КР ЖПКСЫНДА ПРОБАЦИЯНЫН
УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ

1

КР ЖПКСЫНДА ПРОБАЦИЯНЫН УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ
КР ЖПКсынын 5-беренеси
- 29-пункт «пробациялык баяндама – айыпталуучунун инсандыгын, социалдык-турмуш-тиричилик шарттарын жана
кылмыш жасоого өбөлгө болгон башка жагдайларды изилдөөнүн негизинде анын социалдык-психологиялык портрети жөнүндө пробация органдарынын корутундусу жана
пробациялык көзөмөлгө алууну колдонуунун мүмкүндүгү
(мүмкүн эместиги) жөнүндө тыянактар»

2

83-БЕРЕНЕ. ИШ БОЮНЧА ДАЛИЛДЕНҮҮГӨ ТИЙИШ
БОЛГОН ЖАГДАЙЛАР
Төмөнкүлөр иш боюнча өндүрүштүн жүрүшүндө далилденүүгө
тийиш:
1) кылмыш же жорук окуясы (жасалган кылмыштын же жоруктун
убактысы, орду, ыкмасы жана башка жагдайлары, анын айынан
келип чыккан зыяндуу кесепеттер);
2) адамдын жосунду жасашы же жасабашы;
3) адамдын кылмыш жана (же) жорук жасагандыгына күнөөлүүлүгү
же күнөөлүү эместиги, анын күнөөсүнүн формасы жана жүйөлөрү;
4) шектүүнүн, айыпталуучунун жоопкерчилик деңгээлине
жана мүнөзүнө таасир этүүчү жагдайлар;
5) шектүүнүн, айыпталуучунун инсандыгын мүнөздөөчү жагдайлар;
3
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271-БЕРЕНЕ. СОТ ОТУРУМУН ДАЙЫНДОО
1. Сот отурумун дайындоо мүмкүндүгү жөнүндө маселени чечүүдө судья
айыпталуучулардын ар бирине карата төмөнкүлөрдү аныктоого тийиш:
1) иш ушул соттун караштуулугундабы;
2. Ушул кодекстин 268-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 2, 3-пункттарында каралган негиздер болбогондо, сот отурумун дайындоо жөнүндө сот токтом
чыгарат.
3. Токтомдо ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган маселелерден тышкары төмөнкү маселелер чечилет:
1) соттук териштирүүнүн орду, датасы жана убактысы жөнүндө;
4. Жазык кодексинин 83-беренесинде каралган учурларда, судья
пробация органына пробациялык баяндама даярдоону тапшырат.

4

336-БЕРЕНЕ. ӨКҮМ ЧЫГАРУУДА СОТ ТАРАБЫНАН
ЧЕЧИЛҮҮЧҮ МАСЕЛЕЛЕР
1. Өкүм чыгарууда сот төмөнкү маселелерди чечет:
1) айыпталуучу айыпталып жаткан жосун орун алганбы;
2) жосунду айыпталуучу жасагандыгы далилдендиби.
…
7) жаза дайындабастан өкүм чыгарууга же андан бошотууга же болбосо пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотууга
негиздер барбы;
4. Сот өкүм чыгарууда пробация органынын пробациялык баяндамасындагы сунуштамаларды эске алат.

5

339-БЕРЕНЕ. АЙЫПТОО ӨКҮМҮН
ЧЫГАРУУНУН НЕГИЗДЕРИ
1. Айыптоо өкүмү соттук териштирүүнүн жүрүшүндө айыпталуучунун
кылмышты же болбосо жорукту жасоого күнөөлүүлүгү иликтенген далилдердин жыйындысы менен ырасталган шартта гана чыгарылат жана божомолдорго негизделиши мүмкүн эмес.
2. Соттолуучу өтөөгө тийиш болгон жазаны дайындоо менен айыптоо
өкүмүн чыгарып жатып, сот анын түрүн, өлчөмүн жана жаза өтөө
мөөнөтүн эсептөөнүн башталышын так аныктоого тийиш.
3. Сот жазаны дайындаган жана аны өтөөдөн бошоткон айыптоо өкүмүн
чыгарат, эгерде өкүм чыгарылган учурга карата төмөнкүлөр орун алса:
3) Жазык кодексинин 83-беренесинде каралган пробацияны колдонуу үчүн негиздер аныкталса.

6
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344-БЕРЕНЕ. АЙЫПТОО ӨКҮМҮНҮН
КОРУТУНДУ БӨЛҮГҮ
1. Айыптоо өкүмүнүн корутунду бөлүгүндө төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө
тийиш:
1) айыпталуучунун фамилиясы, ысымы жана атасынын ысымы;
6) пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотууда
пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтүнүн узактыгы, ошондой эле соттолгон адамга жүктөлүүчү контролдук талаптар жана пробациялык
милдеттер, анын ичинде пробация органына келип туруу милдети;
7) атайын, аскердик, ардактуу наамынан же класстын чининен ажыратуу,
ошондой эле мамлекеттик сыйлыктарынан ажыратуу тууралуу чечим;

7

427-БЕРЕНЕ. ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛДҮ КОЛДОНУУ
МЕНЕН ЖАЗАДАН БОШОТУУНУ ЖОККО ЧЫГАРУУ
1. Эгерде пробациялык мөөнөттүн ичинде соттолгон адам өзүнө жүктөлгөн пробациялык милдеттерди аткарса жана жаңы кылмыш жана (же) жорук жасабаса, аны сот ага дайындалган жазадан бошотот.
2. Пробациялык мөөнөттүн ичинде сот пробация органынын сунушу
боюнча соттолгон адам үчүн мурда белгиленген пробациялык милдеттенмелерди толук же жарым-жартылай жокко чыгарат же болбосо толуктай алат.
3. Эгерде соттолгон адам жыл ичинде эки же андан көп жолу жүйөлүү себептерсиз өзүнө жүктөлгөн пробациялык милдеттенмелерди аткарууну
бузса, анда сот пробация органынын же аскердик бөлүктөрдүн командачылыгынын сунушу боюнча пробациялык көзөмөлдү жокко чыгаруу
тууралуу сот отурумун дайындайт жана аны дайындалган жазаны өтөө
үчүн жөнөтөт. Мындай учурда сот соттолуучунун келүүсүн камсыз кылуу
боюнча жеткиликтүү чараларды кабыл алууга тийиш.

8

429-БЕРЕНЕ. ӨКҮМДҮ АТКАРУУГА БАЙЛАНЫШКАН
МАСЕЛЕЛЕРДИ ЧЕЧҮҮНҮН ТАРТИБИ
•
•

Соттолгон адамдын, анын өкүлүнүн, прокурордун,
пробация органынын өкүлүнүн катышуусу менен
каралат
Сот отурумунун залында жарыяланууга тийиш болгон токтом чыгарылат.

9
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БААЛОО БАРАГЫ
Датасы: _________________
Темасы: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Өткөрүлгөн сабактар пайдалуу болдубу?
1____________(жок)
2____________(бир аз пайдалуу)
3____________(ооба)
4____________(абдан пайдалуу)
2. Сиз өткөрүлгөн семинардын максаттарына канчалык ийгиликтүү жетиштиңиз?
1____________(жетишкен жокмун)
2____________(бир аз жетиштим)
3____________(жетиштим)
4____________(ийгиликтүү жетиштим)
3. Семинарда пайдаланылган тренингдин методдорун Сиз кандай баалайсыз?
1____________(натыйжасыз катары)
2____________(жаман эмес)
3____________(жакшы)
4____________(мыкты)
4. Сиз үчүн кайсы сессия, тема, суроо кыйын болду жана эмне себептен?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Сиз үчүн кайсы сессия, тема, суроо кызыктуу болду жана эмне себептен?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. Семинарды өткөрүүнүн уюштуруу учурлары жөнүндө Сиздин пикириңиз?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Семинардын уюштуруучуларына келечектеги ишине сиздин каалооңуз.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
8. Сиз кандай кошумча жардамга муктажсыз?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9. Башка түшүндүрмөлөр
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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ТРЕНЕРЛЕР ҮЧҮН
МАТЕРИАЛДАР
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«КР ЖПКДАГЫ ПРОБАЦИЯНЫН УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ»
МИНИ-ЛЕКЦИЯСЫНА ТЕЗИСТЕР
1-маселе. КР ЖПКдагы пробациялык баяндаманын түшүнүгү
КР ЖПКсында пробациялык баяндама түшүнүгүнүн аныктамасы берилген (5-б. 29-п.).
Пробациялык баяндама – айыпталуучунун инсандыгын, социалдык-турмуш-тиричилик
шарттарын жана кылмыш жасоого өбөлгө болгон башка жагдайларды изилдөөнүн негизинде анын социалдык-психологиялык портрети жөнүндө пробация органдарынын
корутундусу жана пробациялык көзөмөлгө алууну колдонуунун мүмкүндүгү (мүмкүн
эместиги) жөнүндө тыянактар.
Жазык иши боюнча далилдердин предмети катары шектелген, айыпталган адамдардын инсандыгын мүнөздөгөн жагдайлардын жана пробациялык баяндамалардын
алкагында айыпталуучунун инсандыгын социалдык-психологиялык жактан изилдөө
кайсы катышта турат? Теориялык жана практикалык кыйынчылыктар айыпталуучунун
инсандыгын мүнөздөөчү жагдайларды белгилөөнүн зарылчылыгына көрсөтүлгөн КР
ЖПКсынын 83-беренесинин 5-пунктун интерпретациялоону сунуштайт. Баарыдан мурда, өзүнүн сөзмө-сөз түшүнүгү боюнча бул түшүнүк жок дегенде жагдайдын эки тобун
камтыйт:
а) бул адамды башкалардын бардыгынан айырмалоочу жекелештирүүчү (анын инсандыгын белгилөөчү) – аты-жөнү, атасынын аты, туулган жылы ж.б.;
б) аны коомдун мүчөсү катары мүнөздөөчү.
Мыйзамда ал толук такталбайт, бирок илимде, айыпталуучунун инсандыгын мүнөздөгөн жана белгилөөгө жаткан жагдайдын системасы толук иштелип чыккан. Аларга
төмөнкүлөр кирет:
- демографиялык колдонуу (фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган жылы, жашаган
жери, жарандыгы, эне тили ж.б.у.с.);
- инсандын социалдык статусу (билими, адистиги, ишинин түрү, аскерге милдеттүүлүгү,
сыйлыктары ж.б.у.с.);
- жашоо шарты (материалдык абалы тиричилик шарттары); ден соолугунун абалы; жашоо образы, кызыкчылык чөйрөсү;
- психологиялык мүнөздөмө (мүнөзү, темпераменти, моралдык сапаттары ж.б.). Далилдөө предметинин ушул элементине кылмыш субъектисинин белгилеринин дагы
төмөнкүдөй белгилери киргизилет: курагы жана далилдене турган акыл-эсинин жайындалыгы, эгерде күмөн туудурса, ошону менен бирге ушундай субъектилери менен
курам үчүн (кызмат адамы, аскер кызматчысы ж.б.) атайын субъектинин белгилери.
Айыпталуучунун инсандыгын мүнөздөгөн жагдайлардын ичинен айрымдары бир эле
мезгилде өз алдынча пункт менен каралган жазаны жеңилдетүүчү же оордотуучу жагдайлар катары чыгат, мисалы кош бойлуулук же өнөкөт кылмыштар.
Пробациялык баяндаманы даярдоо маалыматты топтоо жана баалоо негизинде
айыпталуучунун инсандыгын социалдык-психологиялык изилдөө формасында жүзөгө ашырылат. Топтоого төмөнкү маалыматтар жатат: 1) пробациянын кардарынын
социалдык статусу; 2) үй-бүлөсү жана башка социалдык байланыштар; 3) үй-жай жана
социалдык-тиричилик шарттары; 4) билими; 5) жашаган жери, иши, окуусу, ишинин
түрү; 6) ден соолугунун абалы; 7) өнөкөт адаттарга шыгы; 8) аракечтикке, баңгизат каражаттарына жана психотроптук заттарга, психикалык бузулууларга көз карандылыгынын бар болушу; 9) оор жашоо кырдаалына алып келген башка жагдайлар (Пробация
жөнүндө КР Мыйзамынын 9-б.).
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2-маселе. Пробациялык баяндаманы даярдоо
Айыпталуучуга карата пробациялык баяндама соттун талабы боюнча жүзөгө ашырылат. Судья пробация органына соттук отурумга даярдоо стадиясында пробациялык
баяндаманы даярдоону пробация органына тапшырат. Ошентип КР ЖПКсынын 271-беренесине ылайык сот отурумун дайындоо мүмкүндүгү жөнүндө маселени чечүүдө судья айыпталуучулардын ар бирине карата төмөнкүлөрдү аныктоого тийиш:
1) иш ушул соттун караштуулугундабы;
2) айыптоо актысынын көчүрмөсү өз убагында тапшырылганбы;
3) айыпталуучуга бөгөт коюу чарасын колдонуу өзгөртүүгө же жокко чыгарууга жатабы;
4) кылмыш же жорук менен келтирилген зыяндын ордун толтурууну жана мүлктү мүмкүн болуучу конфискациялоону камсыз кылуучу чаралар көрүлгөнбү;
5) алдын ала угууну өткөрүүгө негиз барбы.
Андан кийин сот сот отурумун белгилөө жөнүндө токтом чыгарат, анда төмөнкү маселелер чечилет:
1) соттук териштирүүнүн орду, датасы жана убактысы жөнүндө;
2) адвокат иш боюнча милдеттүү түрдө катыша турган учурларда коргоочуну дайындоо жөнүндө;
3) тараптар берген тизмелер боюнча адамдарды сот отурумуна чакыруу жөнүндө;
4) жабык сот отурумунда ишти кароо жөнүндө.
Жазык кодексинин 83-беренесинде каралган учурларда, судья пробация органына
пробациялык баяндама даярдоону тапшырат.
КР ЖКсынын 83-беренесинде «сот беш жылдан ашпаган мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындоодо кылмыштын оордугун, күнөөлүүнүн инсандыгын, анын
пробациялык көзөмөлдү колдонууга берген макулдугун, ошондой эле иштин башка
жагдайларын эске алуу менен, соттолгон адамды жаза өтөтпөстөн түзөтүү мүмкүн экендиги жөнүндө тыянакка келет, жазык-укуктук таасир этүүнүн мажбурлоочу-дем берүүчү
чарасы болуп эсептелген пробациялык көзөмөлдү (пробацияны) колдонуу аркылуу аны
жаза өтөөдөн бошотуу жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн» экендиги көрсөтүлгөн.
Пробациялык баяндаманы жана аны түзүү мүмкүн эместиги жөнүндө корутундуну
түзүүнүн мөөнөтү соттун талабы келип түшкөн күндөн тартып 30 календардык күндү
түзөт (Пробация жөнүндө Мыйзамдын 9-б.).
Бул мөөнөт жазык иштери боюнча соттук өндүрүштүн мөөнөтү менен өз ара байланышта: «Анча оор эмес кылмыштар жөнүндө жазык иши судья тарабынан маңызы
боюнча бир айдан кечиктирилбестен чечилүүгө тийиш» (КР ЖПКсынын 274-б.).
3-маселе. Өкүм чыгарууда пробациялык баяндаманы колдонуунун тартиби
Өкүм чыгарууда сот кеңешүүчү бөлмөдө КР ЖПКсынын 336-б. көрсөтүлгөн бир катар
маселелерди ырааттуу талкуулайт жана чечет. Аны шарттуу түрдө үч топко бөлүүгө болот:
1. Кылмыш жөнүндө (айыпталуучу айыпталып жаткан жосун орун алганбы; аны соттолуучу жасаганбы; бул жосун кылмыш катары саналабы жана дал кайсынысы, ал аны
жасоого айыптуубу)
2. Тарбиялык же медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чаралары же жаза жөнүндө (соттолуучу жазалоого жатабы жана кайсы жазага, жазаны жеңилдетүүчү же оордотуучу
жагдайлар барбы; пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотууга же
жаза дайындоосуз өкүм чыгаруу үчүн негиздер ж.б.)
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3. Зыяндын ордун толтуруу, буюмдук далилдердин тагдыры, процесстик чыгымдарды
төлөтүү, тыюу салуу чаралары жөнүндө.
Өкүм чыгарууда сот пробация органынын пробациялык баяндамасынын сунуштоолорун эске алат.
Эгерде соттук териштирүүнүн жүрүшүндө кылмыш же жорук жасоодо айыпталуучунун
айыптуулугу изилденген далилдердин жыйындысында такталса, анда сот айыптоочу
өкүмдү чыгарат. Эгерде өкүм чыгаруу учуруна пробацияны колдонуу үчүн Жазык кодексинин 83-беренесинде каралган негиздер жана шарттары белгиленсе, сот жазадан
бошотуу менен айыптоочу өкүмдү чыгарат. Бул учурга судьяда айыпталуучуга карата
пробациялык көзөмөлдү колдонуунун мүмкүндүгү же мүмкүн эместиги жөнүндө тыянагы менен пробациялык органдын пробациялык баяндамасы болуш керек.
Айыптоочу өкүмдүн корутунду бөлүгү КР ЖПКсынын 344-беренесинде көрсөтүлгөн
башка маселелер менен бирге пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотууда пробациялык көзөмөлдүн мөөнөтүнүн узактыгы, ошондой эле айыпкерге жүктөлгөн пробациялык милдеттер жана контролдук талаптар, анын ичинде пробация органына келүү милдети көрсөтүлүшү керек.
4-маселе. Өкүмдү аткаруу стадиясында пробациялык көзөмөлдү
жокко чыгаруунун тартиби
КР ЖПКсынын 427-беренесине ылайык, эгерде пробациялык мөөнөттүн ичинде соттолгон адам өзүнө жүктөлгөн пробациялык милдеттерди аткарса жана жаңы кылмыш
жана (же) жорук жасабаса, аны сот ага дайындалган жазадан бошотот.
Пробациялык мөөнөттүн ичинде сот пробация органынын сунушу боюнча соттолгон
адам үчүн мурда белгиленген пробациялык милдеттенмелерди толук же жарым-жартылай жокко чыгарат же болбосо толуктай алат.
Эгерде соттолгон адам жыл ичинде эки же андан көп жолу жүйөлүү себептерсиз өзүнө
жүктөлгөн пробациялык милдеттенмелерди аткарууну бузса, анда сот пробация органынын же аскердик бөлүктөрдүн командачылыгынын сунушу боюнча пробациялык
көзөмөлдү жокко чыгаруу тууралуу сот отурумун дайындайт жана аны дайындалган
жазаны өтөө үчүн жөнөтөт. Мындай учурда сот соттолуучунун келүүсүн камсыз кылуу
боюнча жеткиликтүү чараларды кабыл алууга тийиш.
Пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазадан бошотууну жокко чыгаруу жөнүндө
маселе, ошондой эле соттолгон адам үчүн мурда белгиленген пробациялык милдеттенмелерди толуктоо жөнүндө маселе сот тарабынан каралганда, сот соттолуучунун,
анын өкүлүнүн, пробация органынын өкүлүнүн же аскер бөлүгүнүн командачылыгынын, прокурордун катышуусу менен сунушту карайт.
Өкүмдү аткарууга байланышкан маселени кароонун убактысы жөнүндө прокурорго
жана соттолуучуга, ошондой эле пробация органынын өкүлүнө билдирилет.
Өкүмдү аткаруу менен байланышкан маселени кароонун натыйжалары боюнча сот
токтом чыгарат, ал сот отурумунун залында жарыяланууга тийиш. Токтомдун көчүрмөсү 3 күндүк мөөнөттө соттолгон адамга, өкүмдү аткаруу менен байланышкан маселе
анын сунушу боюнча каралган органга жиберилет.
Соттун токтому апелляциялык тартипте даттанылышы мүмкүн (ЖПКнын 429-б.).
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4, 5, 6, 7, 8, 9-КАЗУСТАР
(АТКАРУУ ПРОБАЦИЯСЫ)

ТМ 2-5.

4. Түзөтүү иштери
Жаран Нарматов Р., 1978-жылы туулган, айыл чарба машиналарын куруу заводунда
токарь болуп иштеген, Ысык-Ата райондук соту тарабынан КР ЖКсынын 246-беренеси
боюнча 3 жылга түзөтүү жумуштарына соттолгон.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Пробация органына жана өкүмдү аткаруу тартибине соттолгон Р. Нарматовду
учетко коюунун тартибин баяндагыла.
2. Соттолгон Р. Нарматовго карата, аны жаза аткаруудан баш тарттырган учурда
кандай укуктук натыйжалар каралган?
ЧЕЧИМ:
Соттолгон Нарматовдун түзөтүү жумуштары түрүндөгү жазасы соттолуучунун негизги
иши боюнча иштеп тапкан акча каражаттарынан мамлекеттин кирешесине ай сайын
которуу менен аткарылат.
Соттолгон Нарматов пробация органдарынын уруксаты боюнча жүргүзүлүүчү, өз каалоосу боюнча жумуштан бошоо учурларынан сырткары, эмгек мыйзамдарында каралган
тартипте жумуштан бошой алат, башка кызматка же жумушка которула алат. Пробация
органдарынын уруксат берүүдөн баш тартуусу жүйөлөнгөн токтом менен таризделет.
Түзөтүү жумуштары түрүндө жаза мыйзамдык күчүнө кирген соттун чечими пробация
органына келип түшкөн күндөн тартып он күндөн кеч эмес мөөнөттө аткарылат.
Түзөтүү жумуштарына соттолгон адамдар мыйзамдык күчүнө кирген соттун өкүмү (токтому, аныктамасы) келип түшкүн күндөн тартып он күндөн кеч эмес мөөнөттө жазаны
аткарууга тартуу үчүн каттоо жана учетко коюу үчүн пробация органдарына келүүгө
милдеттүү.
Пробация органдары:
1) соттолгон адамдарды каттоого алат;
2) жазаны өтөөнүн тартибин жана шарттарын түшүндүрөт;
3) соттолгон адамдын иштеген жери боюнча иштеп тапкандарынан жүргүзүүчү кармоолордун жана аларды мамлекеттин кирешесине которуулардын өз убагында жүргүзүлүп жаткандыгын жана үзгүлтүксүздүгүн текшерет;
4) соттолгон адамдардын жазаны өтөө шарттарын сактоосун контролдойт.
Түзөтүү жумуштары түрүндө жазаны өтөөнүн тартибин жана шарттарын соттолгон
адамдын бузгандыгы (каттоо жана учетко туруу үчүн пробация органдарына жөндүү
себептерсиз өз убагында келбөө; эмгек тартибин бузуу; жашаган жерин алмаштыргандыгы тууралуу маалыматты өз убагында бербөө; жумуш ордун алмаштыргандыгы (бошогондугу) жана анын себептери жөнүндө маалыматты пробация органына бербөө)
үчүн пробация органы түзөтүү иштерин Жазык кодексинде жана Жоруктар жөнүндө
кодексте каралган башка бир кыйла катуу жаза менен алмаштыруу мүмкүндүгү жөнүндө соттолгон адамга жазуу жүзүндө эскертет.
Түзөтүү жумушу түрүндө жазаны өтөөдөн кыянаттык менен качкан соттолгон адамга
карата пробация органы сотко түзөтүү жумуштары түрүндөгү жазаны ошол адам соттолгон беренелердин санкцияларында (беренелердин бөлүктөрүндө) каралган жаза-
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нын башка түрүнө алмаштыруу жөнүндө сунуштама киргизет.
5. Коомдук жумуштар
Жаран Д. Сидоров, 1981-жылы туулган, Ленин райондук соту тарабынан КР ЖКсынын
254-беренеси боюнча соттолгон жана 300 саат аралыгына коомдук жумушка тартуу
түрүндө жаза белгиленген.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Пробация органына жана өкүмдү аткаруу тартибине соттолгон Д. Сидоровду учетко коюунун тартибин баяндагыла.
2. Соттолгон Д. Сидоровго карата, аны жаза аткаруудан баш тарттырган учурда
кандай укуктук натыйжалар каралган?
ЧЕЧИМ:
Соттолгон Сидоровго карата коомдук жумуш түрүндө жаза пробация органдары тарабынан жашаган жери боюнча пробация органдары менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы белгилеген объектилерде аткарылат.
Коомдук жумуш түрүндөгү жаза мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмүнүн (токтомунун,
аныктамасынын) көчүрмөсү менен соттун буйругу пробация органына келип түшкөн
күндөн тартып он күндүк мөөнөттөн кеч эмес аткарылууга тийиш.
Соттолгон Сидоров мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү (токтому, аныктамасы) келип түшкөн күндөн тартып он күндүк мөөнөттөн кеч эмес жазаны өтөө үчүн пробация
органына келүүгө милдеттүү.
Пробация органдары:
1) соттолгон адамдарды каттоого алат;
2) жазаны өтөөнүн тартибин жана шарттарын түшүндүрөт;
3) коомдук жумуштарды аткаруу объектилерин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы менен макулдашат;
4) соттолгон адамдардын жазаны өтөө шарттарын сактоосун контролдойт;
5) ал тарабынан иштеп бүтүрүлгөн убакыттын суммалык эсебин жүргүзөт.
Коомдук жумуштар түрүндө жазаны өтөөнүн тартибин жана шарттарын соттолгон
адамдын бузгандыгы (коомдук жумушту аткаруу үчүн өз убагында келбөө, эмгек тартибин бузуу, жашаган жерин алмаштыргандыгы тууралуу маалыматты өз убагында бербөө, пробация органына каттоо үчүн жөндүү себептерсиз бир жолу келбөө) үчүн пробация органы себебин тактагандан кийин коомдук жумуштар түрүндөгү жазаны Жазык
кодексинде жана Жоруктар жөнүндө кодексте каралган башка жаза менен алмаштыруу
жөнүндө соттолгон адамга жазуу жүзүндө эскертет.
Коомдук жумуштар түрүндө жазаны аткаруудан кыянаттык менен качкан соттолгон
адамга карата пробация органы сотко коомдук жумуштар түрүндөгү жазаны Жазык кодексинин 65-беренесинде же Жоруктар жөнүндө кодекстин 45-беренесинде каралган
жазанын башка түрүнө алмаштыруу жөнүндө сунуштама киргизет.
6. Белгилүү кызматты ээлөө же белгилүү ишмердүүлүктү ээлөө укугунан ажыратуу
Курал-жарак дүкөнүнүн ээси Федоров Р. 1975-жылы туулган, Бишкек шаарынын Свердлов районунун соту тарабынан КР ЖКсынын 1-бөлүгүнүн 251-беренеси боюнча 4 жылдык
мөөнөткө курал-жарак сатуу менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндө жазага тартылган.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
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1. Соттолгон Р. Фёдоровго карата өкүмдү аткаруунун тартибин баяндагыла.
2. Соттолгон Р. Фёдоровго карата, аны жаза аткаруудан баш тарттырган учурда
кандай укуктук натыйжалар каралган?
ЧЕЧИМ:
Белгилүү кызматты ээлөө же белгилүү ишмердүүлүк менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндө жазаны аткаруу соттолгон адамдын жашаган жери боюнча пробация органдары тарабынан мыйзамдарда белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.
Белгилүү кызматты ээлөө же белгилүү ишмердүүлүк менен алектенүү укугунан ажыратуу түрүндө жазаны аткаруу.
Пробация органдары:
1) соттолгон адамды каттоого алат;
2) соттун өкүмүндө каралган белгилүү кызматты ээлөөгө же белгилүү ишмердүүлүк менен алектенүүгө тыюу салууну соттолгон адамдын сактоосуна контролдук жүргүзөт;
3) соттолгон адамдын иштеген жери боюнча уюмдун администрациясы, ошондой эле
соттолгон адамга тыюу салынган ишмердүүлүктүн түрүнө ылайык алектенүүгө уруксатты укуктуу жокко чыгаруу органдары тарабынан өкүмдүн жазма буйруктарынын
аткарылышын текшерет. Белгилүү ишмердүүлүк менен алектенүү укугунан ажыратуу
жөнүндө соттун өкүмү ишмердүүлүктүн тиешелүү түрү менен алектенүүгө уруксатты
укуктуу жокко чыгаруу органдары үчүн милдеттүү;
Мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмүнүн (токтомунун, аныктамасынын) көчүрмөсүн
жана пробация органынын билдирүүсүн алгандан кийин беш жумушчу күнүнүн ичинде көрсөтүлгөн органдар соттолгонго тыюу салынган ишмердүүлүктүн ошол түрү менен алектенүүгө уруксатты жокко чыгарууга, ишмердүүлүктүн көрсөтүлгөн түрү менен
алектенүү укугуна тиешелүү ал адамга берилген документти алып салууга жана бул
жөнүндө пробация органына билдирүү жөнөтүүгө милдеттүү.
Өкүмдү аткарбаган жана белгилүү кызматты ээлеген же белгилүү ишмердүүлүк менен
алектенген соттолгон адамга карата пробация органы Жазык кодексинин 66-беренесине ылайык аны жоопкерчиликке тартуу жөнүндө сотко сунуштама киргизет.
7. Эркиндигин чектөө
Жаран Төлөнов Д., 2001-жылы туулган, алты айга эркиндигин чектөө менен КР ЖжКнын
119-беренеси боюнча Жайыл райондук соту тарабынан соттолгон. Сот тарабынан кошумча милдеттер: кафелерге, түнкү клубдарга жана башка көңүл ачуучу мекемелерге
барбоо, ошондой эле саат 19.00дөн 06.00гө чейин үйдө туруу дагы жүктөлгөн. Бирок
натыйжада Д. Төлөгөнов коомдук жайда мас абалында жүргөндүгү үчүн ички иштер
органдарынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Мындан сырткары, Д. Төлөнов
өзүнүн жүрүм-туруму жөнүндө пробация органынын алдында отчет берүү милдетинен
баш тарткан.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Д. Төлөновго карата ыйгарым укуктуу органдардын мүмкүн болгон аракеттерин
аныктагыла.
2. Д. Төлөновго карата, аны жаза аткаруудан баш тарттырган учурда кандай укуктук
натыйжалар каралган?
ЧЕЧИМ:
Эркиндигин чектөөгө соттолгон адамдар пробация органынын көзөмөлүндө жашаган
жери боюнча жазасын өтөйт.
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1) соттолгон адамды каттоого алат;
2) соттолгон адамга жазаны өтөөнүн тартибин жана шарттарын түшүндүрөт;
3) соттолгон адамдын сот тарабынан жүктөлгөн милдеттерин аткарууну контролдойт;
4) соттолгондордун жалпы кабыл алынган моралдык-этикалык жана укуктук ченемдерди сактоосу боюнча иштерди жүргүзөт.
Жөндүү себептерсиз эркиндигинен чектөө түрүндө жазаны өтөөнүн тартиби жана
шарттары бузулган учурда пробация органы бузуулар дагы кайталана турган болсо
мүмкүн болгон залалдар жөнүндө соттолгон адамга жазуу жүзүндө эскертет.
Эркиндигинен чектөө түрүндө жазаны өтөөнүн тартиби жана шарттары жөндүү себептерсиз кайталап бузулган учурда пробация органы эркиндигин чектөө түрүндө жазаны
Жоруктар жөнүндө кодекстин 46-беренесине ылайык айып пул түрүндө жаза менен алмаштыруу жөнүндө сотко сунуш жөнөтөт.
Эркиндигинен чектөө түрүндө жазаны өтөө түрүндө жазаны өтөөнүн тартибинин жана
шарттарынын бузулушу болуп төмөнкүлөр саналат:
1) соттолгон адамдын мыйзамдар белгиленген милдеттерди аткарбоосу;
2) соттолгон адамдын ага сот тарабынан жүктөлгөн милдеттерди аткарбоосу.
8. Пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазык жазасын аткаруудан бошотуу
Жаран Түлеев, 1997-жылы туулган, Биринчи Май райондук соту тарабынан КР ЖКсынын 1-б. 202-беренеси менен үч жылга эркиндигинен ажыратууга соттолгон. Бирок сот
жасалган кылмыштын оордугун жана айыпкердин инсандыгын эске алуу менен сот үч
жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлдү колдонуу менен жазасын аткаруудан бошотууну чечкен.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Түлеевге карата ыйгарым укуктуу органдардын мүмкүн болгон аракеттерин аныктагыла.
2. Ал тарабынан көзөмөлдүк талаптарды бузган учурда Түлеевге карата, кандай укуктук натыйжалар каралган.
ЧЕЧИМ:
Пробациялык көзөмөл пробациялык орган тарабынан жүзөгө ашырылат. Сот төмөнкү
көзөмөлдүк талаптарды аткарууну жүктөйт:
1) соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып он күндүн ичинде жашаган
жери боюнча пробация органына баруу;
2) пробация органынын уруксатысыз өлкөнүн чегинен сыртка чыкпоо;
3) пробация органына жашаган, иштеген же окуган жери, ошондой эле алардын өзгөрүүлөрү тууралуу билдирүү;
4) пробация органынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарынын негизинде пробация органына жумуш убактысында мезгил-мезгили менен барып туруу;
5) жашаган жеринен кыска мөөнөткө чыгуу зарыл болгондо, пробация органынан
уруксат алуу.
Эгерде соттолгон адам бир жылда эки жана андан көп жолу жөндүү себептерсиз
көзөмөлдүк талаптарды жана ага жүктөлгөн пробациялык милдеттерди бузса, анда
пробация органы пробациялык көзөмөлдү жана жаза аткарууну жокко чыгаруу жөнүндө сотко сунуштама киргизет.

166

9. Жашы жете электерге карата тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чарасы жана
эскертүү менен жүрүм-турумду чектөө.
Жаран Азатов, 2002-жылы туулган, Бишкек ш. Октябрь райондук соту тарабынан 1-б.
200-беренеси боюнча бир жылга түзөтүү жумуштарына соттолгон.
Бирок сот жасалган кылмыштын оордугун жана айыпкердин инсандыгын эске алуу менен Азатовду жаза аткаруудан бошотууну чечкен жана ага тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын жана бир жыл алты айлык мөөнөткө эскертүү менен эркиндигинен
чектөө белгилеген.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Азатовго карата ыйгарым укуктуу органдардын мүмкүн болгон аракеттерин аныктагыла
2. Ал тарабынан көзөмөлдүк талаптар бузулган учурда Азатовго карата кандай укуктук натыйжалар караштырылган?
ЧЕЧИМ:
Алдын алуу менен жүрүм-турумун чектөө түрүндө тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо
чарасына соттолгон адам соттун өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып он
календардык күндөн кеч эмес пробация органына барууга милдеттүү.
Пробация органдары:
1) соттолгон адамды каттоого алат;
2) тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чарасын өтөөнүн тартибин жана шарттарын
түшүндүрөт;
3) соттолгон адамдын сот тарабынан жүктөлгөн милдеттерди аткаруусун контролдойт;
5) жалпы кабыл алынган моралдык-этикалык жана укуктук ченемдерди сактоо боюнча
ишти жүргүзөт.
Алдын алуу менен жүрүм-турумун чектөө түрүндө тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо чарасына соттолгон адамдын милдеттери:
1) сот тарабынан жүктөлгөн милдеттерди жана тыюуларды аткаруу;
2) пробация органынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарын аткаруу;
3) Пробация органына билдирбестен жашаган жерин, ишин, окуусун алмаштырбоо;
4) пробация органынын уруксатысыз административдик-аймактык бирдиктен сыртка
чыкпоо;
5) өзүнүн жүрүм-туруму жана сот тарабынан жүктөлгөн милдеттерди жана тыюулардын
сакталышы тууралуу пробация органына отчет берип туруу;
6) каттоо жана профилактикалык маектешүүгө катышуу үчүн, ошондой эле пробация
органынын чакыруусу менен айына эки жолу барып туруу.
Соттолгон адам алдын алуу менен жүрүм-турумун чектөө түрүндө тарбиялоо мүнөзүндөгү мажбурлоо чарасын өтөөнүн тартибин жана шарттарын бузган же башка укук бузууларды жасаган учурда пробация органы жашы жете элек адамга тарбиялоо мүнөзүндөгү бир кыйла катуу чараларды же жазык жазасын колдонуу жөнүндө сотко сунуштоо
жөнөтөт.
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ТМ 1-2.

№1 КАЗУС
«ТҮЛЕЕВДИН ИШИ»
Түлеев, 1997-жылы туулган, 2017-жылы 10-августта, баңгизатка мас болуу менен, баңгизаттын кезектеги үлүшүнө акча табууну чечкен.
Сыртка чыгып, ал колуна портфель көтөрүп жумуштан кайтып келе жаткан, жаран Исмановду көргөн. Түлеев анын артынан түшүп, Исманов үйдүн подъездине киргенде
аны басып калып, аны муунтат, муунтуп жатып, эгерде ал акча берсе ал аны кое бере
тургандыгын айтат. Исманов улгайып калган адам болот, кол салган адам аны майып
кылып койбосун деп коркуп, колундагы сумканы таштап жиберип, ошондо акча бар
деп кырылдайт. Түлеев портфелди алып, башка адамдар келип калбасын деп сактанып,
шашылыш көчөгө чуркап чыгат.
Портфелде 5000 сом акча жана 25000 сом наркындагы ноутбук бар болот.
Шектелген адамга сурак жүргүзүлгөн. Түлеев мурда соттолгон эмес, жайсыз үй-бүлөдө
жашаган. Атасы аракеч болгон жана алкоголизмден бир нече жолу дарыланган. Апасы
керелден кечке базарда иштейт. Түлеев 8-классты аяктап, иштеп баштаган. Белгисиз
адамдар менен байланышып, баңгизат пайдалана баштаган. Акча жетишпеген, ошол
себептен кылмышка барган.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Айыптуунун аракетин баалагыла.
2. Жаза дайындагыла.
3. Сот пробациялык көзөмөл колдоно алабы?
ЧЕЧИМ:
1. КР ЖКсынын 202-б. 1-б. «Каракчылык» боюнча жоопкерчиликке тартат.
2. КР ЖКсынын 202-б. 1-бөлүгүнө ылайык – 500дөн 700гө чейинки эсептик көрсөткүчтөгү айып пулу менен эки жыл алты айдан беш жылга чейин эркиндигинен ажыратуу
түрүндө жаза белгилениши мүмкүн.
3. Сот 83-берененин 1-бөлүгүнө ылайык пробациялык көзөмөлдү колдонот.
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№2 КАЗУС
«АЗАТОВДУН ИШИ»

ТМ 1-3.

Азатов 2002-жылы туулган, 2017-жылы 27-майда «Миң түркүн» аялдамасынын жанында
өтүп баратып, Расуловдун колундагы жаңы моделдеги уюлдук телефонун көрүп калган,
ал телефон менен сүйлөшүп бүткөн соң, аны курткасынан чөнтөгүнө салып, 213-маршруттук таксини токтотууга шашкан.
Азатов телефонду тартып алыш үчүн Расуловдун артынан маршруттук таксиге түшкөн.
Маршруттук таксиде киши көп болгондуктан, Азатов 40000 сом наркындагы Samsung
с8 маркасындагы уюлдук телефонду Расуловдун чөнтөгүнөн билгизбей алып, таксини
токтотуп, андан түшүп калган. Ыкчам иш-чаранын жүрүшүндө Азатов кармалган.
Сотко чейинки өндүрүштө Азатов 234-мектептин окуучусу болуп саналгандыгы белгиленген. Сабакты дайыма калтырат, мектепте тамеки чеккендиги тууралуу мугалимдер
тарабынан эскертүүлөрдү алат, эмоционалдык туруксуздугу менен мүнөздөлөт жана
Ленин районундагы ЖИИде үйдөн тез-тез чыгып кеткени жана мектепке келбегенине
байланыштуу каттоодо турат.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Айыптуунун аракетин баалагыла.
2. Жаза дайындагыла.
3. Сот пробациялык көзөмөл колдоно алабы?
ЧЕЧИМ:
1. КР ЖКсынын 200-б. 1-б. «Уурдоо» боюнча жоопкерчиликке тартат.
2. КР ЖКсынын 200-б. 1-бөлүгүнө ылайык – IV категориядагы түзөтүү жумуштары же
V категориядагы айып пул, же болбосо I категориядагы айып пул менен I категориядагы эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза белгилениши мүмкүн.
3. Сот 83-берененин 1-бөлүгүнө ылайык пробациялык көзөмөл колдонот.
ТМ 1-4.
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№3 КАЗУС
«КАМЕРУНДУН ИШИ»
2017-жылы 10-августта Биринчи Май ички иштер бөлүмүнө жаран Уланов Бишкек шаарынын Исанов жана Киевский көчөлөрүнүн кесилишинде белгисиз адам кагазды доллардык купюрага айландырып берүү боюнча өзүнүн кызмат көрсөтүүсүн сунуштаган,
ал макул болуп 5 000 $ суммасындагы акча каражатын бергени жөнүндө арыз менен
кайрылган. Белгисиз адам көрсөтүлгөн сумманы алып, убаданы аткарбастан, качып
кеткен.
РИИБдин кызматкерлери издөө иш-чараларын жүргүзүү менен Бишкек шаарынын
бир ЖОЖунда окуган 1993-жылы туулган Камерун Х., жана 1995-жылы туулган Б. кармалышты.
Жарандын ишенимине кирип алып, алар акча каражатын алдап алышкан, ордуна акча
купюраларынын санын эки эсеге көбөйтүп берүүнү убада кылышкан. Көрсөтүлгөн
адамдардын жашаган жерлерин тинтүүнүн жүрүшүндө ар түрдүү куралдар (медициналык маскалар, кол каптар, химиялык реагенттер ж.б.) табылган, алар жабырлануучуну
алдоо максатында пайдаланылган.
Окуу жайынын жетекчилиги тарабынан көрсөтүлгөн жактар оң мүнөздөлөт, сабакка өз
убагында катышат жана курсташтарынын жакшы пикирлерине ээ.
Талкуулоо жана чечүү үчүн суроолор:
1. Айыптуунун аракетин баалагыла.
2. Жаза дайындагыла.
3. Сот пробациялык көзөмөл колдоно алабы?
ЧЕЧИМ:
1. КР ЖКсынын 204-беренесинин 2-бөлүгүнүн 1, 2-пункттары алдамчылык боюнча
жоопкерчиликке тартат.
2. КР ЖКсынын 2-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык – VI категориядагы айып пул же II
категориядагы айып пул менен II категориядагы эркиндигинен ажыратуу түрүндө
жаза белгилениши мүмкүн.
3. Сот 83-берененин 1-бөлүгүнө ылайык пробациялык көзөмөл колдонот.
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ТРЕНИНГ
ПРОБАЦИЯЛЫК КӨЗӨМӨЛ: ТҮШҮНҮК,
КӨЗӨМӨЛДҮК ТАЛАПТАР, УКУКТУК
НАТЫЙЖАЛАР, ПРОБАЦИЯЛЫК
КӨЗӨМӨЛДҮ ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУНУН
ТАРТИБИ, ЖАЗЫК ПРОЦЕССИНДЕ
ПРОБАЦИЯ ИНСТИТУТУН ИШКЕ
АШЫРУУ

ТРЕНИНГДИН МАКСАТЫ
Тренингдин катышуучуларына пробация институту, пробациялык көзөмөл, аны колдонуунун негиздери жана пробациялык көзөмөлдүн укуктук натыйжалары жөнүндө, ошондой эле жаңы КР ЖПКсы боюнча пробация институтун ишке
ашыруунун өзгөчөлүктөрү тууралуу билим берүү.
Кароо жана үйрөнүү үчүн суроолор:
• Пробациялык көзөмөл: түшүнүк, көзөмөлдүк талаптар,
жаңы КР ЖКсы боюнча укуктук натыйжалар.
• Жаңы КР ЖПК жана КР ЖАК боюнча пробация институтун
ишке ашыруу.
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4 - МОДУЛЬ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖАҢЫ ЖАЗЫК МЫЙЗАМЫ
БОЮНЧА ЖАЗАЛАРДЫ
ДАЙЫНДОО ИНСТИТУТУ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАҢЫ ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫ
БОЮНЧА ЖАЗАЛАРДЫ ДАЙЫНДООНУН ИНСТИТУТУ
ТРЕНИНГДИН МАКСАТЫ: Катышуучуларга Кыргыз Республикасынын жаңы Жазык кодекси боюнча жазык кылмышы үчүн жаза дайындоонун жаңы тартиби тууралуу билим
берүү.
ТРЕНИНГДЕ КАРОО ЖАНА ҮЙРӨНҮҮ ҮЧҮН МАСЕЛЕЛЕР:
1. Жаңы КР Жазык кодекси боюнча жагдайларды жеңилдетүүчү жана оорлотуучу жазаларды дайындоонун жалпы түшүнүгү.
2. Жазаларды дайындоонун атайын эрежелери.
ТРЕНЕРЛЕР/ЭКСПЕРТТЕР: Сыдыкова Л. Ч. ю.и.д., КОСУнун профессору; Сулайманова Н. Н. ю.и.д., КОСУнун профессору; Качикеева Б. Ж., эксперт, Ашуралиева Т.М., эксперт.
КАТЫШУУЧУЛАР: Судьялар, УКМКнын, Прокуратуранын, ИИМдин, ЖАМКнын, ЭККМКнын кызматкерлери, ЖОЖдордун юридика факультеттеринин окутуучулары, адвокаттар, юридикалык коомдоштуктар.
ЖАЛПЫ УБАКТЫСЫ: 5 саат 30 мүнөт (4 окуу сааты, 1 саат түшкү тамактануу, 30 мүн.
тыныгуу)
4 окуу сааты (Киришүү сессиясы – 30 мүн., 1-сессия – 60 мүн., 2-сессия – 180 мүн., корутунду сессия – 30 мүн.)
КЕРЕКТҮҮ КЕҢСЕ ТОВАРЛАРЫ ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК КАРАЖАТТАР:
• Флипчарт жана түстүү маркерлер
• Дептерлер жана калемсаптар
• LCD проектор жана экран
ТАРАТЫЛУУЧУ МАТЕРИАЛДАР:
ТМ 1-1. Катышуучулар үчүн программа
ТМ 1-2. «Жеңилдетүүчү жана оорлотуучу» көнүгүү (тренерлер үчүн гана)
ТМ 1-3. «Жаза дайындоонун жалпы башталышы» №1 схема
ТМ 1-4. (А-Б-В) казустары «Кылмышка даярдык көргөндүгү жана кылмышка аракеттенүү
үчүн жаза дайындоо»
ТМ 1-5. «Кылмышка даярдык көргөндүгү жана кылмышка аракеттенүү үчүн жазаны
дайындоо» №2 схема.
ТМ 2-1. (Г-Д) казустары «Кылмыштардын жыйындысы боюнча жаза дайындоо» (1-2 нуска)
ТМ 2-2. «Кылмыштардын жыйындысы» №3 схема
ТМ 2-3. «Өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жаза дайындоо» №4 схема
ТМ 2-4. (Е-Ж-З) казустары «Күнөөнү моюнга алуу жана кызматташууну түзүүдө жаза
дайындоо» (1-2 нуска)
ТМ 2-5. «Күнөөнү моюнга алуу жана кызматташууну түзүүдө жаза дайындоо» №5 схема
ТМ 2-6. (И-К-Л) казустары «Кылмыш жана жорук үчүн жазаларды сиңирүүдө жаза дайындоонун эрежеси» (1-2 нуска)
ТМ 2-7. «Кылмыш жана жорук үчүн жазаларды сиңирүүдө жаза дайындоонун эрежеси»
№6 схема.
ТМ 3-1. Баалоо анкетасы
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КОШУМЧА ТАРАТЫЛУУЧУ МАТЕРИАЛДАР1:
1. Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси
2. Кыргыз Республикасынын Жоруктар жөнүндө кодекси
3. Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси
4. Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси
5. Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси
6. Кыргыз Республикасынын «Пробация жөнүндө» мыйзамы
7. «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Кыргыз РеспубликасынынМыйзамы, 2009-жылы 25-июнда кабыл алынган
8. «Кыргыз Республикасынын Жазык кодексин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар
жөнүндө кодексин, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексин, Кыргыз
Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, «Мунапыс берүү негиздери жана аны
колдонуу тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын колдонууга киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2017-жылы 24-январда кабыл
алынган, №10.
(же тренингдин ар бир темасы үчүн керектүү мыйзамдардан үзүндүлөр)
ОКУТУУ УСУЛДАРЫ:
•
•
•
•
•
•
•
•

Казустар менен иштөө
Чакан топтордо талкуулоо
Таратылуучу материалдар
Power point presentation
Симуляция
Жалпы талкуулоо
Мээге чабуул
Мини-лекция

1. 1ден 6га чейинки катар номер менен көрсөтүлгөн кодекстер жана мыйзам КР ЖК тарабынан
2016-жылдын 22-декабрында кабыл алынган жана КР Президенти тарабынан 2017-жылдын
2-февралында кол коюлган (2017-жылдын 24-январындагы КР Мыйзамы менен 2019-жылдын
1-январынан тартып колдонууга киргизилет).
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ТМ 1-4. (А-Б-В)
казустары
«Кылмышка
даярдык көргөндүгү
жана кылмышка
аракеттенүү үчүн
жаза дайындоо» (1-2
2-КАДАМ.
Тренер суроо берет: «Бул көнүгүү пайдалуу болдубу? нуска)
Эгер пайдалуу болсо, анда эмнеси менен пайдалуу
ТМ 1-5. «Кылмышка
болду?»
даярдык көргөндүгү
Тренер катышуучуларга жакшы иштегендиктери жана кылмышка
үчүн ыраазычылык билдирет жана өз ордуларынан аракеттенүү үчүн
жазаны дайындоо»
орун алышын суранат.
№2 схема.

ТМ 1-3. «Жаза
дайындоонун жалпы
башталышы» №1
схема

ТМ 1-2.
«Жеңилдетүүчү жана
оорлотуучу» көнүгүү
(тренерлер үчүн
гана)

ТМ 1-1.
Катышуучулар үчүн
программа

1-КАДАМ.
«Жеңилдетүүчү жана оорлотуучу» көнүгүүсү «жеңилдетүүчү» жана «оорлотуучу» жагдайларды түшүнүүгө жана ажыратууга багытталган. Тренер катышуучуларга эки чакан талкуулоо тобуна (ЧТТ) бөлүнүүнү
сунуштайт жана аларды эки башка биринин артынан бири турган катарга тизет.
Дубалда ар бир топтун тушунда «жеңилдетүүчү»
(2-топтун маңдайында) жана «оорлотуучу» (1-топтун
маңдайында) деген жазуу илинип турат.
Мелдеш тездикке жана тууралыкка жүргүзүлөт. Тренер күн мурунтан бирдей сандагы жеңилдетүүчү
жана оорлотуучу жагдайлардан турган, бирок бири-бирине аралаштырылган бирдей карточкалардын (ЖКнын 73 жана 75 беренелери менен, чоң
тамгалар менен басылган кесиндилер) 2 топтомун
даярдап алат.
«Жеңилдетүүчү жана оорлотуучу» көнүгүүсү – жарыш аткаруунун тездигине/убактысына жана тууралыгына жүрөт.

1-сессия. Жаңы КР Жазык кодекси боюнча
жагдайларды жеңилдетүүчү жана оорлотуучу жазаларды дайындоонун жалпы түшүнүгү

Таратылуучу
материал

09:30-10:30

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары
Бейдждер, түстүү
маркерлер,
калемсаптар, А4

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

Киришүү сессиясы.
Саламдашуу жана таанышуу.
Тренингдин максаты жана милдеттери.
Иштөө эрежеси.

Убактысы

09:00-09:30

175

Сыдыкова Л. Ч.,
Сулайманова Н .Н.

Тренерлер/
эксперттер

176

Убактысы

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

Тренер жакшы иштегендиктери үчүн катышуучуларга
ыраазычылык билдирип, өз ордуларынан орун алууларын суранат.

7-КАДАМ. Иштин жыйынтыгы боюнча чакан талкуулоо топторунун бетачарлары. Ар бир чакан топ
тапшырманы талкуулоолору, тил табышуулары жана
башка чакан талкуулоо топторуна өздөрүнүн иштеп
бүтүргөндөрүнүн бетачарын көрсөтүшү керек. Ар бир
чакан топ иштеп бүтүрүүлөрүн жана бетачарларын
түстүү маркерлерди пайдалануу менен флипчарттарга жазып белгилешет. Тренер ар бир чакан топ менен
бирге Казусту жана анын Чечимин талдайт.

6-КАДАМ. Тренер катышуучуларга «Кылмышка
даярдык көргөндүгү жана кылмышка аракеттенүү
үчүн жаза дайындоо» темасы боюнча казустар менен
иштөө үчүн 3 чакан талкуулоо тобуна (ЧТТ) бөлүнүүнү
сунуштайт. Ар бир топко 1-1, 1-2, 1-3 казустары таратылат. ТМ 1-4.

5-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР»

5-КАДАМ. Тренер «Жаза дайындоонун жалпы башталышы» №1 схеманы экрандан көрсөтөт жана толук
түшүнүк берет (ТМ 1-3)

4-КАДАМ. Тренер экрандан КР ЖКсынын 73 жана
75-беренелерин көрсөтөт жана тема боюнча негизги
терминдерди новеллаларды берет.

Көнүгүү КР ЖКсынын 73 жана 75-беренелеринде берилген жазанын жеңилдетүүчү жана оорлотуучу жагдайларынын ортосундагы ажыратууну жүргүзүүгө
жардам берди.

3-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин таржымалы:

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

Таратылуучу
материал

Тренерлер/
эксперттер

177

10:30-11:00

Убактысы

Тыныгуу

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

13-КАДАМ. Тренер 1-сессиянын ЖЫЙЫНТЫГЫН чыгарат, зарыл болгон учурда кенемтелерди толуктайт жана
2-сессияны жүргүзүү үчүн сөздү со-тренерге берет.

12-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР»

11-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин
таржымалы:
Казустардын жана талкуулардын үстүндө иштөөнүн
натыйжасында катышуучулар жаңы КР ЖКсы боюнча
кылмышка даярдык көрүү жана кылмышка аракеттенүү үчүн жаза дайындоонун эрежесин түшүнө жана
өздөштүрө алышты.

10-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул көнүгүү пайдалуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо, анда эмнеси менен
пайдалуу болду?»

9-КАДАМ. Тренер «Кылмышка даярдык көргөндүгү
жана кылмышка аракеттенүү үчүн жазаны дайындоо»
№2 схемасын көрсөтүү аркылуу материалды бекемдейт. ТМ 1-5.

8-КАДАМ. 3 чакан топтун бетачарлары өткөрүлгөндөн кийин со-тренер «Кылмышка даярдык көргөндүгү
жана кылмышка аракеттенүү үчүн жазаны дайындоо»
№2 схемасын ар бир катышуучуга таратат. ТМ 1-5.

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

Таратылуучу
материал

Тренерлер/
эксперттер

178

11:00-12:00

Убактысы

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

Таратылуучу
материал

ТМ 2-4. (Е-Ж-З)
казустары
«Күнөөнү моюнга
алуу жана
кызматташууну
түзүүдө жаза
4-КАДАМ. Тренер «Кылмыштардын жыйындысы» №3 дайындоо» (1-2
схемасын жана «Өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча нуска)
жаза дайындоо» №4 схеманы (ТМ 2-3) көрсөтүү аркылуу материалды бекемдейт.
ТМ 2-5. «Күнөөнү
моюнга
5-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул көнүгүү пайдалуу алуу жана
болдубу? Эгер пайдалуу болсо, анда эмнеси менен кызматташууну
пайдалуу болду?»
түзүүдө жаза
дайындоо» №5
схема

3-КАДАМ. 3 чакан топ бетачарларын өткөргөндөн
кийин со-тренер ар бир катышуучуга «Кылмыштардын жыйындысы» №3 схемасын (ТМ 2-2) жана
«Өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жаза дайындоо»
№4 схеманы таратат.

ТМ 2-1. (ГД) казустары
«Кылмыштардын
жыйындысы
боюнча жаза
2-КАДАМ. Иштин жыйынтыгы боюнча чакан талкуу- дайындоо» (1-2
лоо топторунун (ЧТТ) иштеп бүтүрүүлөрүнүн бетача- нуска)
ры. Ар бир чакан топ тапшырманы талкуулоолору, тил
табышуулары жана башка чакан талкуулоо топторуна ТМ 2-2.
өздөрүнүн иштеп бүтүргөндөрүнүн бетачарын көр- «Кылмыштардын
сөтүшү керек. Ар бир чакан топ иштеп бүтүрүүлөрүн жыйындысы» №3
жана бетачарларын түстүү маркерлерди пайдалануу схема
менен флипчарттарга жазып белгилешет. Тренер ар
бир чакан топ менен бирге Казусту жана анын Чечи- ТМ 2-3.
мин талдайт.
«Өкүмдөрдүн
жыйындысы
Тренер жакшы иштегендиктери үчүн катышуучуларга боюнча жаза
ыраазычылык билдирип, өз ордуларынан орун алуу- дайындоо» №4
ларын суранат.
схема

2-сессия. Жазаны дайындоонун атайын 1-КАДАМ. Тренер катышуучуларга «Кылмыштардын
эрежелери
жыйындысы боюнча жаза дайындоо» №2-1, 2-2, 2-3
казустары менен иштөө үчүн 3 чакан талкуулоо тобуна бөлүнүүнү сунуштайт (1-2 нуска).

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

Сыдыкова Л. Ч.,
Сулайманова Н. Н.

Тренерлер/
эксперттер

179

Убактысы

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

12-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул көнүгүү пайдалуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо, анда эмнеси менен
пайдалуу болду?»

11-КАДАМ. Тренер «Күнөөнү моюнга алуу жана кызматташууну түзүүдө жаза дайындоо» №5 схемасын
(ТМ 2-5) көрсөтүү аркылуу материалды бекемдейт.

10-КАДАМ. 3 чакан топ бетачарларын өткөргөндөн
кийин со-тренер ар бир катышуучуга «Күнөөнү моюнга алуу жана кызматташууну түзүүдө жаза дайындоо»
№ 5 схемасын таратат (ТМ 2-5).

Тренер жакшы иштегендиктери үчүн катышуучуларга
ыраазычылык билдирип, өз ордуларынан орун алууларын суранат.

9-КАДАМ. Иштин жыйынтыгы боюнча чакан талкуулоо топторунун (ЧТТ) иштеп бүтүрүүлөрүнүн бетачары. Ар бир чакан топ тапшырманы талкуулоолору, тил
табышуулары жана башка чакан талкуулоо топторуна
өздөрүнүн иштеп бүтүргөндөрүнүн бетачарын көрсөтүшү керек. Ар бир чакан топ иштеп бүтүрүүлөрүн
жана бетачарларын түстүү маркерлерди пайдалануу
менен флипчарттарга жазып белгилешет. Тренер ар
бир чакан топ менен бирге Казусту жана анын Чечимин талдайт.

8-КАДАМ. Тренер катышуучуларга №3-1, 3-2, 3-3
казустар менен иштөө үчүн 3 чакан талкуулоо тобуна
бөлүнүүнү сунуштайт (ТМ 2-4).

7-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР».

6-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин таржымалы:
Казустардын жана талкуулардын үстүндө иштөөнүн
натыйжасында
катышуучулар
кылмыштардын
жыйындысы боюнча жаза дайындоо эрежесин түшүнө
жана өздөштүрө алышты.

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

Таратылуучу
материал

Тренерлер/
эксперттер

180

12:00-13:00

Убактысы

14-КАДАМ. «СУРОО-ЖООПТОР».

13-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин
таржымалы:
Казустардын жана талкуулардын үстүндө иштөөнүн
натыйжасында катышуучулар күнөөнү моюнга алуу
жана кызматташуу жөнүндө макулдашуу түзүүдө жаза
дайындоо эрежесин түшүнө жана өздөштүрө алышты.

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

18-КАДАМ. Тренер «Кылмыш жана жорук үчүн жазаларды сиңирүүдө жаза дайындоонун эрежеси» №6
схемасын көрсөтүү аркылуу материалды бекемдейт
(ТМ 2-7).

17-КАДАМ. 3 чакан топ бетачарларын өткөргөндөн
кийин со-тренер ар бир катышуучуга «Кылмыш жана
жорук үчүн жазаларды сиңирүүдө жаза дайындоонун
эрежеси» №6 схемасын таратат (ТМ 2-7).

Тренер жакшы иштегендиктери үчүн катышуучуларга
ыраазычылык билдирип, өз ордуларынан орун алууларын суранат.

2-сессия. Жаза дайындоонун атайын эре- 15-КАДАМ. Тренер катышуучуларга №4-1, 4-2, 4-3
желери (уландысы)
казустар менен иштөө үчүн 3 чакан талкуулоо тобуна
бөлүнүүнү сунуштайт (ТМ 2-6).
2.3. бардык тренингдер боюна ТЫЯНАКТАР:
16-КАДАМ. Иштин жыйынтыгы боюнча чакан талкууЖаза дайындоо кылмыш же жорук жаса- лоо топторунун (ЧТТ) иштеп бүтүрүүлөрүнүн бетачаган адамга акыйкат жана мыйзамдуу жаза ры. Ар бир чакан топ тапшырманы талкуулоолору, тил
дайындоо принцибин ишке ашырууга табышуулары жана башка чакан талкуулоо топторуна
мүмкүндүк берет.
өздөрүнүн иштеп бүтүргөндөрүнүн бетачарын көрсөтүшү керек. Ар бир чакан топ иштеп бүтүрүүлөрүн
жана бетачарларын түстүү маркерлерди пайдалануу
менен флипчарттарга жазып белгилешет. Тренер ар
бир чакан топ менен бирге Казусту жана анын Чечимин талдайт.

Түшкү тамактануу

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

Таратылуучу
материал

Тренерлер/
эксперттер

181

15:00-15:30

Убактысы

Корутунду сессия.
Тренингдин аякташы «Кыргыз Республикасынын жаңы жазык мыйзамдары боюнча жазаларды дайындоонун институту».
Тренингди баалоо.

Үйрөнүү үчүн сессиялардын
жана маселелердин аталыштары

22-КАДАМ. «СУРООЛОР-ЖООПТОР».
Бардык тренерлер жана эксперттер тренингдин темалары жана бардык сессиялар боюнча тренингдин катышуучуларынын суроолоруна жооп беришет.

21-КАДАМ. Тренер бардык тренинг боюнча ТЫЯНАК чыгарат.

20-КАДАМ. Көнүгүүдөн кийинки тренердин
таржымалы:
Казустардын жана талкуулардын үстүндө иштөөнүн
натыйжасында катышуучулар кылмышты жана жазаны талкуулоодо жазаларды сиңирүү эрежесин түшүнө
жана өздөштүрө алышты.

19-КАДАМ. Тренер суроо берет: «Бул көнүгүү пайдалуу болдубу? Эгер пайдалуу болсо, анда эмнеси менен
пайдалуу болду?»

Кадамдар жана окутуунун колдонулган
интерактивдүү усулдары

ТМ 3-1. Баалоо анкетасы

Таратылуучу
материал

Тренерлер/
эксперттер

КАТЫШУУЧУЛАР ҮЧҮН
ТАРАТЫЛУУЧУ
МАТЕРИАЛДАР

183

Сунуш кылынган вариант

ТРЕНИНГ
«КР ЖАЗЫК КОДЕКСИ БОЮНЧА ЖАЗАНЫ
ДАЙЫНДОО ИНСТИТУТУ»
Өткөрүлө турган датасы: 2018-жылдын 1, 2-марты
Өткөрүлө турган орду: Бишкек ш., Park Hotel
Катышуучулар: КР ЭККМКнын, КР ИИМдин, КР ЖАМКнын, КР БПнын, КР ЖСнын,
КР УКМКнын, ЖОЖдордун, адвокатуралардын өкүлдөрү.

Программа
09:00 – 09:15
09:15 – 09:30

Каттоо
Өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдү куттуктоо.
Тренингдин максаттары жана милдеттери

«Сорос - Кыргызстан» Фонду,
Ашуралиева Тахмина, Укуктук программанын координатору
09:30 – 10:30

1-сессия. Жаңы КР Жазык кодекси боюнча жагдайларды жеңилдетүүчү жана
оорлотуучу жазаларды дайындоонун жалпы түшүнүгү.

Сыдыкова Лейла Чынтургановна, ю.и.д., КОСУнун профессору,
Эксперттик жумушчу топтун жетекчиси
Сулайманова Назгуль Назарбековна, ю.и.д., КОСУнун профессору
Эксперттик жумушчу топтун мүчөсү
10:30 – 11:00
11:00 – 13:00

Тыныгуу
2-сессия. Жаза дайындоонун атайын эрежелери.

Сыдыкова Лейла Чынтургановна, ю.и.д., КОСУнун профессору,
Эксперттик жумушчу топтун жетекчиси
Сулайманова Назгуль Назарбековна, ю.и.д., КОСУнун профессору
Эксперттик жумушчу топтун мүчөсү
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30

Түштөнүү
2-сессия. Жаза дайындоонун атайын эрежелери (уландысы)

Сыдыкова Лейла Чынтургановна, ю.и.д., КОСУнун профессору,
Эксперттик жумушчу топтун жетекчиси
Сулайманова Назгуль Назарбековна, ю.и.д., КОСУнун профессору
Эксперттик жумушчу топтун мүчөсү
15:30 – 16:00
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Жыйынтык чыгаруу
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Эгерде адам жазык жоопкерчилигине тартылган ушул Кодекстин
Өзгөчө бөлүгүнүн беренесинде (беренесинин бөлүгүндө)
кылмыштын курамы катары жеңилдетүүчү же оордотуучу
жагдайлар каралса, анда бул жагдайлар жазаны дайындоодо
көңүлгө алынбайт.

Cоттолгондорду
түзөтүү

1) Күнөөнүн даражасы
2) Жосундан келтирилген
зыяндын даражасы менен
шайкеш
(КР ЖК 72-б. 2-б.)

Оорлотуучу жазалар

анын ичинде кырдаал

КР ЖКнын Жалпы
бөлүгүнүн жоболорун
сактоо менен

Жеңилдетүүчү жазалар

КР ЖКнын Өзгөчө
бөлүгүндө белгиленген
тиешелүү
беренелердин чегинде

Кылмыш жасоого айыптуу деп таанылган адамга
акыйкат жаза дайындалат

Соттолгондун
жашоо шарты

Жазанын алдын алуу
максатын эске алуу
менен
(КР ЖК 72-б. 2-б.)

ТМ 1-4. (А)
(кылмышка даярдык көрүү үчүн жаза)

№1 КАЗУС
«КУБАНЫЧБЕКОВДУН ИШИ»
2019-жылдын 1-январында Кубанычбеков өзүнүн мурунку аялы Розанын бирге жашоочусун өлтүрүүгө аракет жасаган. Аялы балдары менен көрүшүүгө тыюу салган жана бардыгын өзү бирге жашаган Ахмедовго айтам деп убада кылып, үйгө келбөөсүн айткан.
Ал аялынын жана балдарынын үйдөн кетүүсүн күтүп туруп, билдирбей жабырлануучу
Ахмедов турган үйдүн короосуна кирип, анын баш жагына, мойнуна жана өтө маанилүү
органдарына, аны жек көрөрүн айтып кыйкырып, сого баштаган. Ахмедов акыл-эсин
жоготуп койгон. Кубанычбеков кошуналардын «өлтүрдү!» деген кыйкырыктарын угуп,
курмандыкты таштай салып, аны өлдү деп ойлоп, качып кеткен.
Ахмедов ооруканага жеткирилип, ага жардам көрсөтүлгөн.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроо:
Сот Кубанычбековго кайсы чектердеги жазаны дайындай алат?

№2 КАЗУС
«АБДЫЛДАЕВДИН ИШИ»

ТМ 1-4. (Б)

Абдылдаев жашы жете элек үч баласынын алиментинен кутулуу үчүн, өзүнүн мурдагы
аялы Аселди өлтүрүүнү чечкен. Бир ай бою мурдагы аялынын балдар менен бирге жүргөн мезгилдерин караштырып, аны таң эрте, көчөдө адам болбогон учурда өлтүрүүнү
чечти, анткени Асел жумушка эрте кетет. Бурчта күтүп турган Абдылдаев ага кол салып, атайын даярдаган бычак менен моюнга сайып, качып кеткен. Бирок бычак жанып
өтүп, Асел терисинен гана жаракат алып калган.
Сот Абдылдаевдин ишин карап, өмүр бою эрикндигинен ажыратуу жазасын дайындаган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроо:
Сот туура жасадыбы?

№3 КАЗУС
«ПИСКАРДЫН ИШИ»

ТМ 1-4. (В)

Пискарь, Юрченко жана Иванов валюта алмаштыруучу банктын кассасына каракчылык менен кол салууну чечишкен.
Мол балыкка үмүттөнүп, алар милдеттерди бөлүштүрүштү, Пискарь инкассациянын келер-кетер жолун текшерип, иштеп чыгып, камера менен байкоону белгилемек болду.
Юрченко камуфляж формасын жана жүздү жашыруучу беткап сатып алат, ал эми Иванов болсо чолок мылтык жана бычак табат. Бирок Пискарь 10 күн өтпөй, өзүнүн сүйлөшкөн кызы менен жолугушууда алар кылмыш жасаганы жатканын мактанып коет.
Ал өзүнүн тааныш кызына, тааныш кызы милицияда иштеген агасына айтат. Ошентип,
Пискардын тобу кармалат.
Сот ишти карап, үчөөнө тең КР ЖКсынын 202-беренеси боюнча ар бирине 2200 э. к.
айып пул менен 9 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындайт.
Сот коопсуздук чарасы катары мүлктөрүн конфискациялоону колдонгон.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроо:
Сот туура жасадыбы?
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Кылмышка аракеттенүү үчүн
жазанын мөөнөтү жана өлчөмү

Өмүр бою эркиндигинен ажыратуу кылмышка даярдык көргөндүгү же кол салгандыгы үчүн дайындалбайт.

Жазанын катуураак түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн же
өлчөмүнүн төрттөн үчүнөн ашык болбоого тийиш.
Бул жазанын минималдуу мөөнөтү же өлчөмү жазанын ушул
түрүнүн минимумунан ашык болбоого тийиш.

Болууга мүмкүн
эмес

Катуураак түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн же өлчөмүнүн
жарымынан ашык болбоого тийиш.
Бул жазанын минималдуу мөөнөтү же өлчөмү жазанын ушул
түрүнүн минимумунан аз болбоого тийиш.

Кылмышка даярдык көргөндүгү
үчүн жазанын мөөнөтү жана
өлчөмү

1. К ылмыштуу ниетти ишке ашыруу даражасын
2. Кылмышты аягына чыгарбаган себептерди
3. К үнөөлүү жасаган жосундун мүнөзүн

Сот эске алат :

Кылмышка даярдык көргөндүгү жана кылмышка аракеттенүү үчүн жазаны дайындоо
(КР ЖКсынын 76-б.)

ТМ 2-1. (Г)
(кылмыштардын жыйындысы)

№1 КАЗУС
«ИСАЕВДИН ИШИ»
Исаев картөшкө жыйноодо тракторчу болуп иштөө менен, саат 12.00дө түшкү тамактанууга кетет, түштөн кийин бригадирден уруксатсыз багбандардын үй жанындагы участкаларынан картөшкө жыйнап, мас абалында тракторду сындырып салат.
Кооперативдин төрагасы Кубаев жана бригадир Колотвинов ага колхоздун талаасында
ишти таштап, тракторду сындырганы үчүн эскертүү беришет.
Исаев аларга жооп кылып, аларды уят сөздөр менен шылдыңдайт, андан кийин тракторду көчөгө таштап, үйүнө кетет. Бир нече убакыт өткөндөн кийин, ал мыйзамсыз
сактаган тапанчасы менен куралданып, колхоздун башкармалыгына келип, Кубаевди
атат, бирок жаза атып алат.
Исаев КР ЖКсынын 254-б. 1-бөлүгү боюнча 1 жыл эркиндигинен ажыратууга, КР ЖКсынын 130-бер. 2-б. 8-пункту жана 39-бер. 3-б. боюнча 15 жылга эркиндигинен ажыратууга жана кылмыштардын жыйындысы боюнча 16 жылга эркиндигинен ажыратууга
соттолгон.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроолор:
Сот Исаевге жаза дайындоо жөнүндө мыйзам талаптарын аткардыбы?
ТМ 2-1. (Д)
(кылмыштардын жыйындысы)

№2 КАЗУС
«ИСАКОВДУН ИШИ»
Исаков өзүнүн таанышы Агеенкого уурдоо максаты менен барып, Агеенко бөлмөдөн
чыгып кеткенинен пайдаланып, жашырын трюмодон 180 000 сом суммасындагы бриллиант сөйкө жана бриллианты менен шакекти уурдап, Агеенкого зыян келтирген. Уурдап алгандары менен Исаков кылмыш жасалган жерден изин жашырып кеткен.
Эки ай өткөндөн кийин таанышы Абдрахмановдордун үйүндө болуп, үй ээлери бөлмөдөн чыгып кеткенинен пайдаланып, жашырын жалпы 750 000 сом суммасындагы
алтын чынжырчаны, кичинекей крестти жана үч иконаны уурдап, аны менен жабырлануучуга зыян келтирген. Уурдап алгандары менен Исаков кылмыш жасалган жерден
качып кеткен, бирок бат эле милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, КР ЖКсынын 200-бер. 3-б. жана 200-бер. 2-б. 1-п. боюнча жазык жоопкерчилигине тартылып,
соттолгон.
Сот иштин жагдайларын эске алуу менен Исаковго КР ЖКсынын 200-бер. 2-б. 1-п. боюнча уурдаган мүлкүн конфискациялап, 10000 сом айып пул менен 3 жылга эркиндигинен
ажыратуу түрүндө жаза дайындаган.
КР ЖКсынын 200-бер. 3-б. боюнча сот уурдаган мүлкүн конфискациялап, 140 000 сом
айып пул менен 7 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындаган.
Кылмыштардын жыйындысы боюнча сот 180 000 сом айып пул менен 10 жыл 6 ай эркиндигинен ажыратуу түрүндө акыркы жазаны белгилеген.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроолор:
Исаковго негизги жаза туура дайындалдыбы? (Биринчи топ чечет)
Исаковго кошумча жаза туура дайындалдыбы? (Экинчи топ чечет)
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Эгерде жасалган анча оор эмес
жана оор кылмыштар
этиятсыздыктан болуп саналса

Эгерде бардык анча оор эмес, оор
жана өзгөчө оор кылмыштар
атайылап жасалган болсо, бирок
дайындалган акыркы жазанын
мөөнөтү беш, он беш жана
жыйырма жыл эркиндигинен
ажыратуудан ашып кетпеши керек

Жазаларды жарым-жартылай же толук бириктирүү менен дайындалган кошумча жазанын
акыркы мөөнөтү жана өлчөмү ушул Кодекстин Жалпы бөлүгүндө кошумча жазанын бул түрү
үчүн каралган максималдуу мөөнөттөн же өлчөмдөн ашпоого тийиш

Эгерде жасалган кылмыштардын
бирөөнө гана өмүр бою эркиндигинен
ажыратуу дайындалса, анда акыркы
жаза кандай гана катуураак эмес
болбосун жазаны өмүр бою
эркиндигинен ажыратуу жазасына
сиңирүү жолу менен аныкталат

Дайындалган жазаларды
бириктирүү жолу менен

Эгерде жыйындысы боюнча жасалган
кылмыштардын жок дегенде бирөө оор
же өзгөчө оор болуп саналса

Дайындалган жазаларды жарымжартылай бириктирүү жолу менен

Эгерде бардык жасалган
кылмыштар этиятсыздыктан болуп
саналса

Катуураак эмес жазаны
катуураагына сиңирүү жолу менен

Сот ар бир кылмышка өз алдынча жаза дайындоо менен акырында алардын
жыйындысы боюнча жаза аныктайт

Кылмыштардын жыйындысы боюнча жаза дайындоо
(КР ЖК 78 -б.)
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Кошумча жазалар
төмөнкүдөй каралган
тартипте бириктирилет:

Өмүр бою эркиндигинен
ажыратуу түрүндө эки же
андан ашык жазалар
дайындалган учурда ал
бир жолу өтөлөт.

Белгилүү бир кызмат ордун
ээлөө же болбосо белгилүү бир
иш менен алектенүү укугунан
ажыратуу (КР ЖКсынын 68-б.)

Айып пул (КР ЖКсынын 66-б.)

Жазанын ушул түрү үчүн
каралган максималдуу мөөнөттөн
жана өлчөмдөн ашпоого тийиш
(КР ЖК 79 -б.2-б.)

Эгерде ал эркиндигинен ажыратуудан
бир кыйла жеңил болсо

Толук

Өмүр бою эркиндигинен
ажыратуу түрүндөгү жана
башка кандай гана
болбосун катуураак эмес
жазаларды кошкондо

катуураак эмес
жазаларды өмүр бою
эркиндигинен ажыратуу
жазасына сиңирүү

Жаңы жаза катары, мурдагы өкүм боюнча
дайындалган жазанын өтөлбөгөн бөлүгү
катары көбүрөөк болууга тийиш.
(КР ЖКсынын 79-б. 3-б.)

Акыркы жазанын мөөнөтү жана өлчөмү

Жарым-жартылай

Сот жаңы дайындалган жазага мурдагы өкүм боюнча дайындалган жазанын өтөл бөгөн
(КР ЖКсынын 79-б. 1-б.)
бөлүгүн кошот

Өкүмдөрдүнжыйындысы боюнча жаза дайындоо (КР ЖК 79-б.)

ТМ 2-4. (Е)
(күнөөнү жана кызматташууну таануу)

№1 КАЗУС
«МАРЫГИНДИН ИШИ»
Марыгин КР ЖКсынын 130-бер. 1-б. каралган кылмышты жасаган – квартирадан таштандыны чыгаруудан улам чыккан талаштын натыйжасында аялын өлтүргөн.
Жасалган кылмыш жөнүндө Марыгин аны кармагандан кийинки күнү билдирди. Өзүнүн
күнөөсүн түшүнүү менен, ал тергөөгө кылмыш жасаган куралын өткөрүп берип, болгон
окуя жөнүндө айтып берген, жасаган жосунуна өкүнгөн.
Кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө Адвокат Марыгинге күнөөнү моюнга алуу
жөнүндө макулдашуу түзгөн. Анын баары укук процессинин алкагында жасалган. Сот
кылмыш ишин карап Марыгинге 12 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындаган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн сунуш:
Соттун чечимин баалагыла.
ТМ 2-4. (Ж)

№2 КАЗУС
«ЖУМАДЫЛОВАНЫН ИШИ»
Жаран Жумадылова 2017-жылы май айынан август айына чейин Сокулук району
боюнча Мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын бухгалтердик эсеп жана
финансылык-чарбалык ишмердүүлүк бөлүмүнүн начальниги болуп саналуу менен,
өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, 75 миң сом суммасын көрсөтүлгөн уюмда
факт жүзүндө иштебеген, өзүнүн бир тууганы, жаран Чоңмурунованын карточкалык
эсебине иш сапар чыгымдары түрүндө бюджеттик акча каражаттарын которуу жолу
менен карамагындагы башканын мүлкүн короткон.
Жаран Жумадылова сотко чейинки өндүрүштүн жазык иштери боюнча шектүү деп таанылган. Шектүү КР ЖПКсынын көрсөтүлгөн ченемдерин пайдалануу менен, өзүнүн
күнөөсүн жана ага коюлган шектенүүлөрдү толугу менен моюнга алып, күнөөнү моюнга алуу жөнүндө макулдашуу түзүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылган.
Сот жазык ишин карап, Жумадыловага 260 миң сом өлчөмүндө айып пул түрүндө жаза
дайындаган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн сунуш:
Соттун чечимин баалагыла.
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ТМ 2-4. (З)

№1 КАЗУС
«АДИНОВДУН ИШИ»
Адинов КР ЖКсынын 171-бер. 3-п. 2-б. каралган кылмыш жасоого айыпталган (адамдарды сатуу). Кылмышты иликтөөгө жана ачууга тергөөгө көмөк көрсөтүү, кылмыштын
башка кошо аткаруучуларынын жазык артынан түшүп, айыбын ачуу, кылмыштын натыйжасында табылган мүлктү табуу максатында төмөнкү аракеттерди жасоого милдеттенме алган: 1. Жасалган кылмыштын жашынып жаткан кошо аткаруучу адамдарын,
алардын байланыш маалыматтарын (стационардык, уюлдук номерлери) жана даректери менен чөйрөсүн көрсөтүү; 2. Адамдарды уурдап кетүү пландаштырылган жерди көрсөтүү; 3. Жабырлануучунун кошуналарынын ичинен уурунун жандоочуларынын (кылмыш жасоого жардам берген адам) маалыматтарын көрсөтүү; 4. Уурдалган адамдарды
салуу үчүн кылмышкерлер пайдаланган автомобилдин номерин жана маркасын көрсөтүү.
Көрсөтүлгөн милдеттенмелер кызматташуу жөнүндө сотко чейинки макулдашуунун
негизине жатат. Корутундуда Адиновго 1-категориядагы түзөтүү иши түрүндө жаза
дайындоо жөнүндө макулдашууга жетишилди.
Сот жазык ишин карап, Адиновго 60 миң сом төлөө менен 1-категориядагы айып пул
түрүндө жаза дайындады.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн сунуш:
Соттун чечимин баалагыла.
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Бир категория төмөн эркиндигинен ажыратуу
дайындалат

Санкцияларда эркиндигинен ажыратууга
байланышпаган жазалар беренеси болбогон учурда

КР ЖК 64-б. алкагында кызматташуу жөнүндө макулдашууда каралган

Сот жазаны дайындайт

Кызматташуу жөнүндө макулдашуу түзүлгөн учурда жазаны дайындоо (КР ЖК 80-б.)

Пробациялык көзөмөл колдонулбайт

КР ЖКсынын Өзгөчө бөлүгүнүн
беренелеринин санкциясында каралган
жазанын минималдык өлчөмүнүн чегинде

Сот эркиндигинен ажыратууга
байланышпаган жазаны белгилейт

Күнөөсүн мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүлгөн учурда жазаны дайындоо (КР ЖК 80-б.)

ТМ 2-6. (И)
(камакта кармоо убактысын жана жазаларды бириктирүү эрежелери)

№1 КАЗУС
«ЯКУБОВДУН ИШИ»
Якубов 26-июнда жашы жете элек Шамурзаевди баңгизаттарын пайдаланууга көндүрүү, ал эми 29-июнда өзүнүн таанышы Ашитованыкында өзүнүн венерикалык оорусу
бар экендигин билип туруп, интим катышына барганы боюнча күнөөлүү деп табылган.
Ашитовага венерикалык оору жуктурулуп, стационардык узак убакытка дарыланууга
туура келген.
Сот Якубовду КР ЖКсынын 272-бер. 2-п. 2-б. каралган кылмыш жана Жоруктар жөнүндө
кодекстин 68-бер. Каралган жазык жоругун жасоого күнөөлүү деп таанып, жорук үчүн
жазаны кылмыш үчүн жазага сиңирүү принцибин колдонуу менен 3 жылдык мөөнөткө
эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындаган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроо:
Сот туура чечим чыгардыбы?
ТМ 2-6. (К)

№2 КАЗУС
«КУТУЕВДИН ИШИ»
Кутуев өзүнүн аялы Азиза менен ажырашып, өзүнүн жашы жете элек балдарына (3
жана 8 жаш) жардамдашууну токтоткон. Натыйжада Азиза сотко кайрылып, Кутуевден
алимент өндүрүүгө аргасыз болгон. Соттун чечимине карабастан Кутуев баш тартуусун
уланта берген, натыйжада анын аялынын жазган арызынын негизинде Кутуевдин алимент төлөөдөн баш тарткандыгы боюнча сотко чейинки өндүрүштү алгачкы текшерүү
органы баштаган.
Алиментти төлөбөгөндүгү жөнүндө иш боюнча алгачкы тергөө жүргүзүлүп баштаганда, Кутуевдин өзгөчө ири өлчөмдө карамагындагы мүлктү өздөштүрүп алган фактысы
боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Ал БШКда иштеп жүрүп, шайлоо өткөрүүгө
Ысык-Көл облустук шайлоо комиссиясына берүү үчүн 150 сом өлчөмүндө акчаны мыйзамсыз алып өзүмдүк кылып алган.
Сот Кутуевди Жоруктар жөнүндө кодекстин 77-беренеси боюнча жорук жасоого
күнөөлүү деп тааныган жана ага 30 миң сом айып пул түрүндө жаза дайындаган.
Андан ары сот Кутуевди КР ЖКсынын 205-бер. 2-б. 2-п. боюнча кылмыш жасоого
күнөөлүү деп таанып, 60 миң сом айып пул менен 2 жылга эркиндигинен ажыратуу
түрүндө жаза дайындаган.
ЖКнын 81-бер. негизинде 90 миң сом өлчөмүндө айып пул жана 2 жылдык мөөнөткө
эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазаны өтөө дайындалган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроо:
Сот жазаны туура дайындадыбы?
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ТМ 2-6. (Л)

№1 КАЗУС
«КУЛМУРЗАЕВДИН ИШИ»
Кулмурзаев Ысык-Көл облусунун Кара-Кол шаарынын музейинен уурдалган 2 сүрөттү
белгисиз адамдан сатып алган.
Кулмурзаев өзүнүн коллекциясы үчүн бул сүрөттөрдү мурдатан эле сатып алууну каалап жүргөндүгү жана ал уурдалганын билгендиги жөнүндө көрсөтмө берди. Акырында ал аларды пайдалуу баага сатып жиберүүнү болжолдогон. Бирок кармалып калып,
тинтүүдө сүрөттөр анын квартирасынан табылган.
Тинтүү мезгилинде жагы 105 миң 500 сом наркындагы баалуу металлдын кесими табылган. Кулмурзаев ал үңкүрлөргө кирүүнү сүйгөндүгүн жана бул баалуу металлдын
кесимин ал Жер-Үй үңкүрүнөн тапканын жана аны азембелек катары өзүнө калтырууну
чечкенин түшүндүрдү.
Сот жазык жоругу жөнүндө ишти карап, Кулмурзаевди Жоруктар жөнүндө кодекстин
95-бер. боюнча күнөөлүү деп тааныды жана ага 60 миң сом өлчөмүндө айып пул түрүндө жаза дайындады жана Жоруктар жөнүндө кодекстин 112-бер. боюнча 30 миң сом
өлчөмүндө айып пул түрүндө жаза дайындады жана 90 миң сом өлчөмүндө айып пул
түрүндө акыркы жазаны белгиледи.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроо:
Жаза туура дайындалдыбы?
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Чегерүү өлчөмдөрү бириктирүүгө
жатпайт (КР ЖК 81-б. 2-б.)

Жаза мөөнөттөрү чогултулат

Түзөтүү иши

3 күн түзөтүү иштери

Толук бириктирүү

Кылмыштардын жыйындысы

Айып пул белгилүү бир кызмат
ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир
иш менен алект. укуг. ажыратуу түр.
негизги жазалар бириктирүүгө
жатпайт (КР ЖК 81-б. 3-б.)

Негизги жаза

Жыйындыда жаза дайындоо

8 саат коомдук сааттар

1 күн

ч.4

Өз алдынча аткарылат (КР
ЖК 81-б. 4-б.)

Кошумча жаза

1 күн үй камагы

Жарым-жартылай бириктирүү

Өкүмдөрдүн жыйындысы

Камакта кармоо убактысын жана жазаларды бириктирүү эрежелери (КР ЖК 81-б.)
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Жазаны жеңилдетет

1. Айып пул
2. белгилүү кызмат ордун ээлөө, же болбосо
белгилүү бир иш менен алектенүү
3. Коомдук иштер
4. Түзөтүү иштери

Жазадан толугу менен бошотот

Сот камакта камалган мөөнөттү эске алат

Эгерде адам камакта жатса жана сот дайындайт (КР ЖК 81-б. 6-б.)
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Сот жаза дайындоо менен

Адам кылмыш жасайт

Жазанын ушул түрү үчүн
максималдуу мөөнөттүн чегинде

Соттолгон, бирок жазаны толук өтөгөн
эмес

Сот тарабынан кылмыш жана жорук үчүн жазалардын ар кандай түрлөрү
дайындалган учурда алар өз алдынча аткарылат.

Жазанын ушул категориясы үчүн
максималдуу мөөнөттүн чегинде

Эгер бир түрү болсо

Жазаны бириктирет

Соттолгон эмес

Жорук жасаган адам (КР ЖК 81-б.8-б.)
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Жазанын ушул категориясы үчүн максималдуу
мөөнөттүн чегинде

Эгер алар бир түрдө болсо

Сот

Адам жорук жасайт

Кылмыш жана жорук үчүн жазаны бириктирет

Соттолгон эмес

Жазанын ушул түрү үчүн максималдуу
мөөнөттүн чегинде

Соттолгон, бирок толук өтөгөн эмес

Адам кылмыш жасайт (КР ЖК 8-б. 81-б.)

БААЛОО БАРАГЫ
Датасы: _________________
Темасы: _____________________________________________________________________
____________________________________________________
1. Өткөрүлгөн сабактар пайдалуу болдубу?
1____________(жок)
2____________(бир аз пайдалуу)
3____________(ооба)
4____________(абдан пайдалуу)
2. Сиз өткөрүлгөн семинардын максаттарына канчалык ийгиликтүү жетиштиңиз?
1____________(жетишкен жокмун)
2____________(бир аз жетиштим)
3____________(жетиштим)
4____________(ийгиликтүү жетиштим)
3. Семинарда пайдаланылган тренингдин методдорун Сиз кандай баалайсыз?
1____________(натыйжасыз катары)
2____________(жаман эмес)
3____________(жакшы)
4____________(мыкты)
4. Сиз үчүн кайсы сессия, тема, суроо кыйын болду жана эмне себептен?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Сиз үчүн кайсы сессия, тема, суроо кызыктуу болду жана эмне себептен?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. Семинарды өткөрүүнүн уюштуруу учурлары жөнүндө Сиздин пикириңиз?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
7. Семинардын уюштуруучуларына келечектеги ишине сиздин каалооңуз.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
8. Сиз кандай кошумча жардамга муктажсыз?
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
9. Башка түшүндүрмөлөр
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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ТРЕНЕРЛЕР ҮЧҮН
МАТЕРИАЛДАР
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73-берене. Жазаны жеңилдетүүчү жагдайлар
1. Жазаны дайындоодо жазаны жеңилдетүүчү жагдайлар болуп төмөнкүлөр таанылат:
1) ак ниети менен өкүнүү кылмышты ачууга жигердүү көмөк көрсөтүү;
2) келтирилген зыяндын ордун ыктыярдуу түрдө толтуруу же келтирилген зыянды четтетүү;
3) жеке, үй-бүлөлүк, экономикалык жана топтолгон башка оор жагдайлардан улам кылмыш жасоо;
4) материалдык, кызматтык же башка көз карандылыктан улам кылмыш жасоо;
5) жашы жетелектердин кылмыш жасашы;
6) кош бойлуу абалдагы аялдын кылмыш жасашы.
2. Сот жазаны дайындоодо ушул берененин 1-бөлүгүндө көрсөтүлбөгөн башка жагдайларды да жеңилдетүүчү деп таанышы мүмкүн.
75-берене. Жазаны оордотуучу жагдайлар
1. Жазаны дайындоодо төмөнкүлөр жазаны оордотуучу жагдайлар деп таанылат:
1) адамдардын тобу же адамдардын тобу тарабынан сүйлөшүүлөр боюнча кылмыш жасоо;
2) кылмышты расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралык касташуунун (араздашуу) айынан жасоо;
3) кылмыш аркылуу оор зыян келтирүү;
4) жаш бала, жашы жетелек экендигин, майып экендигин, карыган адам же алсыз абалдагы адам экендигин билип туруп, аларга карата кылмыш жасоо;
5) аялдын кош бойлуу экендигин билип туруп, күнөөлүү тарабынан ага карата кылмыш
жасоо;
6) күнөөлүүдөн материалдык, кызматтык же башка көз карандылыкта болгон адамга
карата кылмыш жасоо;
7) жин оорусунун, убактылуу психикасынын бузулушунун, акыл-эси кемдигинин же психикасынын оорулуу абалынын айынан өзүнүн аракетин (аракетсиздигин) биле албаган
же жетектей албаган адамды кылмыш жасоого азгыруу (шыкактоо), ошого тете мындай
адамды кылмыш жасоо үчүн пайдалануу;
8) жабырлануучуга өзгөчө мыкаачылык менен кылмыш жасоо;
9) өзгөчө кырдаал же согуштук абал шарттарында же коомдук кырсыктын шарттарында кылмыш жасоо;
10) жалпыга коркунуч келтирген ыкма менен кылмыш жасоо;
11) мас абалындагы адам тарабынан жасалган кылмыш. Сот кылмыштын мүнөзүнө жараша бул жагдайды жазаны оордотуучу жагдай катары тааныбай коюуга укуктуу.
2. Сот жазаны дайындоодо ушул Кодексте көрсөтүлбөгөн жагдайларды жазаны оордотуучу жагдайлар деп тааный албайт.
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ТМ 1-4. (А)
(кылмышка даярдык көрүү үчүн жаза)

№1 КАЗУС
«КУБАНЫЧБЕКОВДУН ИШИ»
2019-жылдын 1-январында Кубанычбеков өзүнүн мурунку аялы Розанын бирге жашоочусун өлтүрүүгө аракет жасаган. Аялы балдары менен көрүшүүгө тыюу салган жана бардыгын өзү бирге жашаган Ахмедовго айтам деп убада кылып, үйгө келбөөсүн айткан.
Ал аялынын жана балдарынын үйдөн кетүүсүн күтүп туруп, билдирбей жабырлануучу
Ахмедов турган үйдүн короосуна кирип, анын баш жагына, мойнуна жана өтө маанилүү
органдарына, аны жек көрөрүн айтып кыйкырып, сого баштаган. Ахмедов акыл-эсин
жоготуп койгон. Кубанычбеков кошуналардын «өлтүрдү!» деген кыйкырыктарын угуп,
курмандыкты таштай салып, аны өлдү деп ойлоп, качып кеткен.
Ахмедов ооруканага жеткирилип, ага жардам көрсөтүлгөн.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроолор:
Сот Кубанычбековго кайсы чектердеги жазаны дайындай алат?
ЧЕЧИМ:
Кубанычбековдун аракетин адам өлтүрүүгө аракеттенүү катары квалификациялоо керек.
1. Кылмыш ниетин ишке ашыруу деңгээли: Кубанычбеков кылмыш ниетин толугу менен ишке ашырган.
2. Кылмыш аягына чейин жетпей калганынын себептери: айыбы ачылып калгандан
корккон.
3. Жосундун мүнөзү: жашоо үчүн коркунучтуу.
4. КР ЖКнын 76-бер. 3-б. жоболору, ага ылайык кылмыш жасоого аракеттенгендиги үчүн
жазанын мөөнөтү же өлчөмү КР ЖКсынын Өзгөчө бөлүгүнүн тиешелүү беренелеринде
каралгандай, жазанын бир кыйла катуу түрүнүн төрттөн үч максималдуу мөөнөтүнөн
жана өлчөмүнөн өтпөшү керек. КР ЖКсынын 130-бер. 1-б. эркиндигинен ажыратуунун
максималдуу мөөнөтү 12,6 жыл. Б.а. Кубанычбековго сот 9 жыл 4 айдан (12,6 жылдын
3/4 бөлүгү) ашык мөөнөткө эркиндигинен ажыратууну дайындай албайт.
ТМ 1-4. (Б)

№2 КАЗУС
«АБДЫЛДАЕВДИН ИШИ»
Абдылдаев, жашы жете элек үч баласынын алиментинен кутулуу үчүн, өзүнүн мурдагы
аялы Аселди өлтүрүүнү чечкен. Бир ай бою мурдагы аялынын балдар менен бирге жүргөн мезгилдерин караштырып, аны таң эрте, көчөдө адам болбогон учурда өлтүрүүнү
чечти, анткени Асел жумушка эрте кетет. Бурчта күтүп турган Абдылдаев ага кол салып, атайын даярдаган бычак менен моюнга сайып, качып кеткен. Бирок бычак жанып
өтүп, Асел терисинен гана жаракат алып калган.
Сот Абдылдаевдин ишин карап, өмүр бою эркиндигинен ажыратуу жазасын дайындаган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроолор:
Сот туура жасадыбы?
ЧЕЧИМ:
Сот туура эмес жасады. Кылмыш жасоого аракеттенүү үчүн өмүр бою эркиндигинен
ажыратуу дайындалбайт.
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№3 КАЗУС
«ПИСКАРДЫН ИШИ»

ТМ 1-4. (В)

Пискарь, Юрченко жана Иванов валюта алмаштыруучу банктын кассасына каракчылык менен кол салууну чечишкен.
Мол балыкка үмүттөнүп, алар милдеттерди бөлүштүрүштү, Пискарь инкассациянын келер-кетер жолун текшерип, иштеп чыгып, камера менен байкоону белгилемек болду.
Юрченко камуфляж формасын жана жүздү жашыруучу беткап сатып алат, ал эми Иванов болсо чолок мылтык жана бычак табат. Бирок Пискарь 10 күн өтпөй, өзүнүн сүйлөшкөн кызы менен жолугушууда алар кылмыш жасаганы жатканын мактанып коет.
Ал өзүнүн тааныш кызына, тааныш кызы милицияда иштеген агасына айтат. Ошентип,
Пискардын тобу кармалат.
Сот ишти карап, үчөөнө тең КР ЖКсынын 202-беренеси боюнча ар бирине 2200 э. к.
айып пул менен 9 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындайт.
Сот коопсуздук чарасы катары мүлктөрүн конфискациялоону колдонгон.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроолор:
Сот туура жасадыбы?
ЧЕЧИМ:
Жок, сот туура эмес жасады.
Кылмыш жасоого даярдык көрүү үчүн жазанын мөөнөтү жана өлчөмү аяктаган кылмыш үчүн ЖКнын Өзгөчө бөлүгүнүн тиешелүү беренелеринде (беренелердин бөлүктөрүндө) каралган жазанын бир кыйла катуу түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн жана
өлчөмүнүн жарымынан көп болбошу керек. Мындай учурда ушул эле жазанын минималдык мөөнөтү жана өлчөмү ушул Кодексте каралган жазанын ушул түрүнүн минимумунан аз болбошу керек.
Жазанын бир кыйла катуу түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн же өлчөмүнүн жарымынан
көп эмес деген мөөнөт 5 жылга эркиндигинен ажыратууну түзүшү керек дегенди билдирет.
Башка таасир этүү чаралары, сот аны зарыл деп эсептегенде колдонулууга тийиш.
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ТМ 2-1. (Г)
(кылмыштардын жыйындысы)

№1 КАЗУС
«ИСАЕВДИН ИШИ»

Исаев картөшкө жыйноодо тракторчу болуп иштөө менен, саат 12.00дө түшкү тамактанууга кетет, түштөн кийин бригадирден уруксатсыз багбандардын үй жанындагы участкаларынан картөшкө жыйнап, мас абалында тракторду сындырып салат.
Кооперативдин төрагасы Кубаев жана бригадир Колотвинов ага колхоздун талаасында
ишти таштап тракторду сындырганы үчүн эскертүү беришет.
Исаев аларга жооп кылып, аларды уят сөздөр менен шылдыңдайт, андан кийин тракторду көчөгө таштап, үйүнө кетет. Бир нече убакыт өткөндөн кийин, ал мыйзамсыз
сактаган тапанчасы менен куралданып, колхоздун башкармалыгына келип, Кубаевди
атат, бирок жаза атып алат.
Исаев КР ЖКсынын 254-б. 1-бөлүгү боюнча 1 жыл эркиндигинен ажыратууга, КР ЖКсынын 130-бер. 2-б. 8-пункту жана 39-бер. 3-б. боюнча15 жылга эркиндигинен ажыратууга жана кылмыштардын жыйындысы боюнча 16 жылга эркиндигинен ажыратууга
соттолгон.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроолор:
Сот Исаевге жаза дайындоо жөнүндө мыйзам талаптарын аткардыбы?
ЧЕЧИМ:
1. Сот бардык талаптарды аткарган жок.
Исаевдин аракети КР ЖКсынын 253-бер. 1-б. боюнча туура квалификацияланды жана
жаза статьянын санкциясынын алкагында дайындалды.
Исаевдин аракетин КР ЖКсынын 39-бер. 2-б. боюнча аякталган кол салуунун орду бар
катары квалификациялоого болот.
Исаев кол салууну жасаган, анда КР ЖКсынын 76-бер. эрежесин колдонуу керек, башкача айтканда, 3-б.:
«Кылмышка аракеттенүү үчүн жазанын мөөнөтү же өлчөмү аякталган кылмыш үчүн
ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүнүн тиешелүү беренелеринде (беренелеринин бөлүктөрүндө) каралган жазанын катуураак түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн же өлчөмүнүн
төрттөн үчүнөн ашык болбоого тийиш. Мында бул жазанын минималдуу мөөнөтү же
өлчөмү ушул Кодексте каралган жазанын ушул түрүнүн минимумунан ашык болбоого
тийиш».
Ошентип, Исаевге өлтүрүүгө аракеттенгендиги үчүн 11 жыл 2 айдан ашык эмес эркиндигинен ажыратуу дайындалышы керек.
Мөөнөттү толук бириктирүүнүн негизинде эркиндигинен ажыратуу 12 жыл 2 айдан
ашпашы керек.
Сот Исаевге кошумча жаза катары айып пулду аныктаган жок.
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ТМ 2-1. (Д)
(кылмыштардын жыйындысы)

№2 КАЗУС
«ИСАКОВДУН ИШИ»

Исаков өзүнүн таанышы Агеенкого уурдоо максаты менен барып, Агеенко бөлмөдөн
чыгып кеткенинен пайдаланып, жашырын трюмодон 180 000 сом суммасындагы бриллиант сөйкө жана бриллианты менен шакекти уурдап, Агеенкого зыян келтирген. Уурдап алгандары менен Исаков кылмыш жасалган жерден изин жашырып кеткен.
Эки ай өткөндөн кийин таанышы Абдрахмановдордун үйүндө болуп, үй ээлери бөлмөдөн чыгып кеткенинен пайдаланып, жашырын жалпы 750 000 сом суммасындагы
алтын чынжырчаны, кичинекей крестти жана үч иконаны уурдап, аны менен жабырлануучуга зыян келтирген. Уурдап алгандары менен Исаков кылмыш жасалган жерден
качып кеткен, бирок бат эле милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, КР ЖКсынын 200-бер. 3-б. жана 200-бер. 2-б. 1-п. боюнча жазык жоопкерчилигине тартылып,
соттолгон.
Сот иштин жагдайларын эске алуу менен Исаковго КР ЖКсынын 200-бер. 2-б. 1-п. боюнча уурдаган мүлкүн конфискациялап, 10 000 сом айып пул менен 3 жылга эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындаган.
КР ЖКсынын 200-бер. 3-б. боюнча сот уурдаган мүлкүн конфискациялап, 140 000 сом
айып пул менен 7 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындаган.
Кылмыштардын жыйындысы боюнча сот 180 000 сом айып пул менен 10 жыл 6 ай эркиндигинен ажыратуу түрүндө акыркы жазаны белгилеген.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроолор:
Исаковго негизги жаза туура дайындалдыбы? (Биринчи топ чечет)
Исаковго кошумча жаза туура дайындалдыбы? (Экинчи топ чечет)
ЧЕЧИМ:
1. Эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза КР ЖКсынын 200-б. 2-б. 1-п. боюнча туура,
башкача айтканда статьянын санкциясынын чегинде дайындалган. Анча оор эмес
кылмыш
2. КР ЖКсынын 200-б. 3-б. боюнча сот статьянын санкциясынын чегинде эркиндигинен
ажыратууну туура дайындаган. Оор кылмыш
3. Кылмыштардын жыйындысын аныктоодо 78-бер. 2-б. жетекчиликке алуу керек, ал
мындайча:
2. Кылмыштардын жыйындысы болгондо, сот ушул главанын жоболоруна ылайык ар
бир кылмышка өзүнчө жаза (негизги жана кошумча) дайындайт, андан кийин катуураак эмес жазаны катуураагына сиңирүү жолу менен же дайындалган жазаларды толук,
же болбосо жарым-жартылай бириктирүү жолу менен акыркы жазаны аныктайт.
Сот эркиндигинен ажыратууну толук бириктирүүнү туура эмес колдонгон, анткени сот
төмөнкүдөй кылышы керек болчу:
1. ЖКнын 200-б. 3-б. санкциясы 5 жылдан 7 жыл 6 айга чейин (3-категория) эркиндигинен ажыратуу жазасын караштыргандыктан, сиңирүүнү колдонуу. Башкача айтканда
сот 3-б. боюнча максимум эркиндигинен ажыратууну дайындаган.
Эгерде 5 жылды дайындаса, анда бириктирүү 6 жыл максималдуу мөөнөт түрүндө бол-
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мок, б.а. 7 жыл жана 6 айга чейин кошууга болот.
4. Айып пулдар кошумча катары туура эмес дайындалган.
4. Айып пул жазанын кошумча түрү катары сот тарабынан ушул Кодекстин Өзгөчө
бөлүгүнүн тиешелүү беренелеринде каралган учурларда гана дайындалат жана тиешелүү категориянын акчалай айып пулунун өлчөмүнүн жарымынан көп эмес өлчөмдө
колдонулат.
Ошентип, кошумча айып пул айып пулдун 2-категориясы үчүн 500дөн 700гө чейин э.к.
чегинде дайындалышы керек, бул минимум 50 миң сомдон 70 миң сомго чейинкини
түзөт. Сот КР ЖКсынын 200-б. 2-б. 1-п. боюнча 10 миң сом айып пулду туура эмес дайындаган.
5. ЖКнын 200-б. 3-б. боюнча 140 сом туура эмес дайындалган.
Айып пул кошумча жаза катары 700дөн 900гө чейин э.к. чегинде, башкача айтканда 70
миңден 90 миң сомго чейин дайындалууга тийиш.
6. Кошумча жазалардын жыйындысын 78-б. 5-п. кылмыштын жыйындысынан аныктоо керек. Кылмыштардын жыйындысында негизги жаза менен бирге кошумча жаза
дайындалышы керек. Жазаларды толук жана жарым-жартылай бириктирүүдө дайындалган кошумча жазанын акыркы мөөнөтү жана өлчөмү ушул Кодекстин Жалпы бөлүгүнүн кошумча жазаларынын бул түрү үчүн каралган максималдуу мөөнөттөн жана
өлчөмдөн жогорулабашы керек.
КР ЖКсынын 68-б. ылайык айып пулдун максималдуу өлчөмү 3000 эсептик көрсөткүчтү
түзөт. Демек, кошумча жаза катары айып пулдарды бириктирүүдө 3000:2=1500 э.к.төн
келип чыгуусу керек, б.а. максималдуу айып пул 150 миң сомдон ашпашы керек.
Айтып берүү:
1. Жыйынды деген эмне?
ЖКда каралган бир адам эки же андан көп кылмыштарды жасаса, ал кылмыштардын
жыйындысын билдирет.
Кылмыштардын жыйындысында адам тиешелүү берене же берененин бөлүгү боюнча
ар бир жасалган кылмыш үчүн жазык жоопкерчилигин тартат.
Кылмыштардын жыйындысында ар бир жасалган кылмыш үчүн өз алдынча жаза
дайындалат.
Жыйындынын олуттуу белгилери болуп, анын кылмыштарын түзгөндөрдүн ичинен
бирөө сот териштирүүсүнүн предмети боло электиги жана алардын бардыгы боюнча
адамга бир мезгилде айып тагуу саналат.
Бул өзүнүн юридикалык күчүн али жогото элек жана өзүндө соттук териштирүүнүн
предмети болуунун юридикалык мүмкүндүгүн алып жүргөн кылмыштар гана жыйындыны түзө алат дегенди билдирет.
Эгерде кылмыш жалпы жана атайын ченемдер менен каралса, кылмыштардын жыйындысы жок болот жана жазык жоопкерчилиги атайын ченем боюнча болот.
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ТМ 2-4. (Е)
(күнөөнү жана кызматташууну таануу)

№1 КАЗУС
«МАРЫГИНДИН ИШИ»
Марыгин КР ЖКсынын 130-бер. 1-б. каралган кылмышты жасаган – квартирадан таштандыны чыгаруудан улам чыккан талаштын натыйжасында аялын өлтүргөн.
Жасалган кылмыш жөнүндө Марыгин аны кармагандан кийинки күнү билдирди. Өзүнүн
күнөөсүн түшүнүү менен, ал тергөөгө кылмыш жасаган куралын өткөрүп берип, болгон
окуя жөнүндө айтып берген, жасаган жосунуна өкүнгөн.
Кылмыш ишин иликтөөнүн жүрүшүндө Адвокат Марыгинге күнөөнү моюнга алуу
жөнүндө макулдашуу түзгөн. Анын баары укук процессинин алкагында жасалган. Сот
кылмыш ишин карап Марыгинге 12 жылдык мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындаган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроолор:
Соттун чечимин баалагыла.
ЧЕЧИМ:
КР ЖКсынын 80-б. ылайык «Күнөөсүн мойнуна алуу жөнүндө адам менен макулдашуу
түзүлгөн учурда, сот ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүндөгү конкреттүү берененин (берененин бөлүгүнүн) санкцияларында каралган жазанын минималдуу өлчөмүнүн чектеринде эркиндигинен ажыратууга байланышпаган жазаны дайындайт».
КР ЖКсынын 130-б. 1-б. 5-категориядагы айып пул менен 5-категориядагы эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазаны караштырат.
Ошентип, сот 4-категориядагы эркиндигинен ажыратуу түрүндө, башкача айтканда 7,6
жылдан тартып 10 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу жазасын белгилеши керек.
Айып пул боюнча эч нерсе айтылбагандыктан, ал жалпы тартипте дайындалат.
Бирок КР ЖПКсынын 487-б. 1-б. ылайык «Күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө макулдашууну түзүү тууралуу өтүнмө билдирүүнүн тартиби» «Шектелүүчү, айыпталуучу анча оор
эмес жана оор кылмыштар жөнүндө жазыктык иштер боюнча күнөөнү мойнуна алуу
жөнүндө макулдашуу түзүү тууралуу өтүнмө билдирүүгө укуктуу» катары белгиленет.
Марыгин өзгөчө оор кылмыш жасагандыктан, ал күнөөнү мойнуна алуу жөнүндө макулдашуу түзүү тууралуу өтүнмө жасай албайт.
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№2 КАЗУС
«ЖУМАДЫЛОВАНЫН ИШИ»

ТМ 2-4. (Ж)

Жаран Жумадылова 2017-жылы май айынан август айына чейин Сокулук району
боюнча Мамлекеттик салык кызматынын башкармалыгынын бухгалтердик эсеп жана
финансылык-чарбалык ишмердүүлүк бөлүмүнүн начальниги болуп саналуу менен,
өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, 75 миң сом суммасын көрсөтүлгөн уюмда
факт жүзүндө иштебеген, өзүнүн бир тууганы, жаран Чоңмурунованын карточкалык
эсебине иш сапар чыгымдары түрүндө бюджеттик акча каражаттарын которуу жолу
менен карамагындагы башканын мүлкүн короткон.
Жаран Жумадылова сотко чейинки өндүрүштүн жазык иштери боюнча шектүү деп таанылган. Шектүү КР ЖПКсынын көрсөтүлгөн ченемдерин пайдалануу менен, өзүнүн
күнөөсүн жана ага коюлган шектенүүлөрдү толугу менен моюнга алып, күнөөнү моюнга алуу жөнүндө макулдашуу түзүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылган.
Сот жазык ишин карап, Жумадыловага 260 миң сом өлчөмүндө айып пул түрүндө жаза
дайындаган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн сунуш:
Соттун чечимин баалагыла.
ЧЕЧИМ:
Сот 260 миң сом өлчөмүндө айып пул түрүндө жазаны туура эмес дайындаган.
Анткени «Адам менен күнөөнү моюнга алуу жөнүндө макулдашуу түзүүдө сот эркиндигинен ажыратууга байланышпаган, ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүнүн конкреттүү
беренелеринин (беренелеринин бөлүктөрүнүн) санкцияларында каралган жазанын
минималдык өлчөмүнүн чегинде жаза дайындайт.
Айып пулдун минималдык өлчөмү 220 миң сомду түзөт.
Сот түзөтүү жумушу түрүндө жаза колдоно алат.
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ТМ 2-4. (З)

№1 КАЗУС
«АДИНОВДУН ИШИ»
Адинов КР ЖКсынын 171-бер. 3-п. 2-б. каралган кылмыш жасоого айыпталган (адамдарды сатуу). Кылмышты иликтөөгө жана ачууга тергөөгө көмөк көрсөтүү, кылмыштын
башка кошо аткаруучуларынын жазык артынан түшүп, айыбын ачуу, кылмыштын натыйжасында табылган мүлктү табуу максатында төмөнкү аракеттерди жасоого милдеттенме алган: 1. Жасалган кылмыштын жашынып жаткан кошо аткаруучу адамдарын,
алардын байланыш маалыматтарын (стационардык, уюлдук номерлери) жана даректери менен чөйрөсүн көрсөтүү; 2. Адамдарды уурдап кетүү пландаштырылган жерди көрсөтүү; 3. Жабырлануучунун кошуналарынын ичинен уурунун жандоочуларынын (кылмыш жасоого жардам берген адам) маалыматтарын көрсөтүү; 4. Уурдалган адамдарды
салуу үчүн кылмышкерлер пайдаланган автомобилдин номерин жана маркасын көрсөтүү.
Көрсөтүлгөн милдеттенмелер кызматташуу жөнүндө сотко чейинки макулдашуунун
негизине жатат. Корутундуда Адиновго 1-категориядагы түзөтүү иши түрүндө жаза
дайындоо жөнүндө макулдашууга жетишилди.
Сот жазык ишин карап, Адиновго 60 миң сом төлөө менен 1-категориядагы айып пул
түрүндө жаза дайындады.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн сунуш:
Соттун чечимин баалагыла.
ЧЕЧИМ:
Сот КР ЖКсынын 80-б. негизинде кызматташуу жөнүндө макулдашууда каралган кайсы
болбосун жазаны дайындоого укуктуу.
Ошондуктан, айып пул түрүндө жаза дайындоо менен, сот туура эмес жасаган.
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ТМ 2-6. (И)
(камакта кармоо убактысын жана жазаларды бириктирүү эрежелери)

№1 КАЗУС
«ЯКУБОВДУН ИШИ»
Якубов 26-июнда жашы жете элек Шамурзаевди баңгизаттарын пайдаланууга көндүрүү, ал эми 29-июнда өзүнүн таанышы Ашитованыкында өзүнүн венерикалык оорусу
бар экендигин билип туруп, интим катышына барганы боюнча күнөөлүү деп табылган.
Ашитовага венерикалык оору жуктурулуп, стационардык узак убакытка дарыланууга
туура келген.
Сот Якубовду КР ЖКсынын 272-бер. 2-п. 2-б. каралган кылмыш жана Жоруктар жөнүндө
кодекстин 68-бер. каралган жазык жоругун жасоого күнөөлүү деп таанып, жорук үчүн
жазаны кылмыш үчүн жазага сиңирүү принцибин колдонуу менен 3 жылдык мөөнөткө
эркиндигинен ажыратуу түрүндө жаза дайындаган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроо:
Сот туура чечим чыгардыбы?
ЧЕЧИМ:
1. Сот туура эмес жасаган. Анткени: 1) жорук жүчүн жазаны өз алдынча жана кылмыш
боюнча жазаны өз алдынча дайындаш керек болчу. 2) Сот КР ЖКсынын 81-б. 8-п. баяндалган эрежени колдонушу керек болчу. Эгерде адам жасаган кылмышы үчүн соттолбогон болсо же соттолсо, бирок жазаны толук өтөбөсө, андан кийин жорук жасаса,
сот жорук жана кылмыш үчүн дайындалган жазаларды, эгерде алар бир түрдөгү болсо,
жазанын ушундай категориялары үчүн каралган мөөнөттүн максималдуу чегинде, же
болбосо жазанын мындай түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн чектеринде жазаларды
кошуп бириктириши мүмкүн. Сот тарабынан кылмыш жана жорук үчүн жазалардын ар
кандай түрлөрү дайындалган учурда алар өз алдынча аткарылат.
2. Сот 3 жылга эркиндигинен ажыратуу жана өз алдынча аткарылган жоруктар үчүн
тиешелүү категориядагы айып пулду дайындашы керек болчу.
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ТМ 2-6. (К)

№2 КАЗУС
«КУТУЕВДИН ИШИ»
Кутуев өзүнүн аялы Азиза менен ажырашып, өзүнүн жашы жете элек балдарына (3 жана
8 жаш) жардамдашууну токтоткон. Натыйжада Азиза сотко кайрылып, Кутуевден алимент өндүрүүгө аргасыз болгон. Соттун чечимине карабастан Кутуев баш тартуусун
уланта берген, натыйжада анын аялынын жазган арызынын негизинде Кутуевдин алимент төлөөдөн баш тарткандыгы боюнча сотко чейинки өндүрүштү алгачкы текшерүү
органы баштаган.
Алиментти төлөбөгөндүгү жөнүндө иш боюнча алгачкы тергөө жүргүзүлүп баштаганда, Кутуевдин өзгөчө ири өлчөмдө карамагындагы мүлктү өздөштүрүп алган факты
боюнча сотко чейинки өндүрүш башталган. Ал БШКда иштеп жүрүп, шайлоо өткөрүүгө
Ысык-Көл облустук шайлоо комиссиясына берүү үчүн 150 сом өлчөмүндө акчаны мыйзамсыз алып өзүмдүк кылып алган.
Сот Кутуевди Жоруктар жөнүндө кодекстин 77-беренеси боюнча жорук жасоого
күнөөлүү деп тааныган жана ага 30 миң сом айып пул түрүндө жаза дайындаган.
Андан ары сот Кутуевди КР ЖКсынын 205-бер. 2-б. 2-п. боюнча кылмыш жасоого
күнөөлүү деп таанып, 60 миң сом айып пул менен 2 жылга эркиндигинен ажыратуу
түрүндө жаза дайындаган.
ЖКнын 81-бер. негизинде 90 миң сом өлчөмүндө айып пул жана 2 жылдык мөөнөткө
эркиндигинен ажыратуу түрүндө жазаны өтөө дайындалган.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн сунуш:
Сот жазаны туура дайындадыбы?
ЧЕЧИМ:
Сот жаза дайындоодо ЖКнын 81-б. жетекчиликке алышы керек, анда минтип айтылган:
Эгерде адам жасаган жоругу үчүн соттолбогон болсо же соттолсо, бирок жазаны толук
өтөбөсө, андан кийин кылмыш жасаса, сот жорук жана кылмыш үчүн дайындалган жазаларды, эгерде алар бир түрдөгү болсо, жазанын ушундай категориялары үчүн каралган мөөнөттүн максималдуу чегинде, же болбосо жазанын мындай түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн чектеринде жазаларды кошуп бириктириши мүмкүн. Сот тарабынан
кылмыш жана жорук үчүн жазалардын ар кандай түрлөрү дайындалган учурда алар өз
алдынча аткарылат.
Сот эркиндигинен ажыратуу жана ЖКнын беренелеринин санкцияларынын чегинде
кошумча жаза катары айып пул жана Жоруктар жөнүндө кодекстин санкцияларынын
чегинде жорук үчүн айып пул түрүндөгү жазаны туура дайындаган.
Бирок кылмыштын жана жоруктун жыйындысында айып пул төмөнкүдөй дайындалышы керек болчу:
- жазанын ушул категориясы үчүн каралган максималдуу мөөнөттүн чегинде (айып
пулдун максималдуу мөөнөтү ЖКда 700 э.к. санкцияда)
- жазанын бул түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн чегинде (68-беренеден)
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№1 КАЗУС
«КУЛМУРЗАЕВДИН ИШИ»

ТМ 2-6. (Л)

Кулмурзаев Ысык-Көл облусунун Кара-Кол шаарынын музейинен уурдалган 2 сүрөттү
белгисиз адамдан сатып алган.
Кулмурзаев өзүнүн коллекциясы үчүн бул сүрөттөрдү мурдатан эле сатып алууну каалап жүргөндүгү жана ал уурдалганын билгендиги жөнүндө көрсөтмө берди. Акырында ал аларды пайдалуу баага сатып жиберүүнү болжолдогон. Бирок кармалып калып,
тинтүүдө сүрөттөр анын квартирасынан табылган.
Тинтүү мезгилинде жагы 105 миң 500 сом наркындагы баалуу металлдын кесими табылган. Кулмурзаев ал үңкүрлөргө кирүүнү сүйгөндүгүн жана бул баалуу металлдын
кесимин ал Жер-Үй үңкүрүнөн тапканын жана аны азем белек катары өзүнө калтырууну чечкенин түшүндүрдү.
Сот жазык жоругу жөнүндө ишти карап, Кулмурзаевди Жоруктар жөнүндө кодекстин
95-бер. боюнча күнөөлүү деп тааныды жана ага 60 миң сом өлчөмүндө айып пул түрүндө жаза дайындады жана Жоруктар жөнүндө кодекстин 112-бер. боюнча 30 миң сом
өлчөмүндө айып пул түрүндө жаза дайындады жана 90 миң сом өлчөмүндө айып пул
түрүндө акыркы жазаны белгиледи.
Талкуулоо жана чечим чыгаруу үчүн суроо:
Жаза туура дайындалдыбы?
ЧЕЧИМ:
1. Сот туура эмес жасаган. Жоруктар жөнүндө кодекстин 54-б. мындай берилет:
54-берене. Бир нече жорукту, ошондой эле кылмышты жана жорукту жасаганы үчүн
жаза дайындоо
1. Бир адам эки же андан көп жорук жасаганда, ар бир жорук үчүн өзүнчө жаза дайындалат жана өз алдынча аткарылат. Мында жазанын кайсы болбосун түрүнүн максималдуу мөөнөтү жазанын ушул Кодексте каралган тиешелүү түрүнүн мөөнөтүнө же
өлчөмүнө караганда көп болбоого тийиш.
2. Адам жорук жасаса, ал үчүн соттолбосо же соттолуп, бирок жазасын толук өтөбөсө,
андан кийин кылмыш жасаса же болбосо адам кылмыш жасаса, ал үчүн соттолбосо
же соттолуп, бирок жазасын толук өтөбөсө, андан кийин жорук жасаса, сот Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 81-беренесинин 7-бөлүгүнүн жоболоруна ылайык,
жазаларды аткаруу жөнүндө токтом чыгарат.
Сот ар бир жорукка өз алдынча жазаны туура дайындаган.
Бирок аны жыйындыга кошпош керек эле.
Бирок айып пулдун жалпы өлчөмү 60 миң сомдон ашпаш керек, анткени жорук үчүн
айып пулдун максималдуу өлчөмү 600 эсептик көрсөткүчтү түзөт.
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Айтып берүү:
81-берене. Камакта кармоо убактысын жана жазаларды бириктирүү эрежелери
1. Кылмыштардын жыйындысы боюнча жана өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жазаларды толук же жарым-жартылай бириктирүүдө эркиндигинен ажыратуунун бир
күнүнө төмөнкүлөр барабар болот:
1) түзөтүү жумуштарынын үч күнү;
2) коомдук иштердин сегиз сааты;
3) үй камагынын бир күнү.
2. Түзөтүү жумуштары түрүндө кылмыштардын жыйындысы жана өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жазаны дайындоодо бул жазалардын мөөнөттөрү гана кошулууга жатат.
Соттолгондун эмгек акысынан (акчалай үлүшүнөн) чегерүүлөрдүн өлчөмү бириктирүүгө жатпайт жана ар бир өкүм боюнча өз алдынча эсептеп чыгарылат.
3. Айып жана белгилүү бир кызмат ордун ээлөө, же болбосо белгилүү бир иш менен
алектенүү укугунан ажыратуу түрүндөгү негизги жазалар кылмыштардын жыйындысы
боюнча жана өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жазаны дайындоодо жазанын башка
түрлөрү менен бириктирүүгө жатпайт жана өз алдынча аткарылат.
4. Ар кандай түрдөгү кошумча жазалар бардык учурларда өз алдынча аткарылат.
5. Өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенге чейин камакта кармоонун мөөнөтү камактагы бир
күн эркиндигинен ажыратылган бир күнгө барабар деп эсептелинет.
6. Эгерде соттук териштирүүгө чейин камакта кармалган адамга негизги жаза катары
айып, же болбосо белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир иш менен алектенүү укугунан ажыратуу, коомдук же түзөтүү жумуштары дайындалса, анда сот камакта
кармоонун мөөнөтүн эске алып, ага дайындалган жазаны жеңилдетет же аны өтөөдөн
толугу менен бошотот.
7. Эгерде адам жасаган жоругу үчүн соттолбогон болсо же соттолсо, бирок жазаны толук өтөбөсө, андан кийин кылмыш жасаса, сот жорук жана кылмыш үчүн дайындалган
жазаларды, эгерде алар бир түрдөгү болсо, жазанын ушундай категориялары үчүн каралган мөөнөттүн максималдуу чегинде, же болбосо жазанын мындай түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн чектеринде жазаларды кошуп бириктириши мүмкүн. Сот тарабынан кылмыш жана жорук үчүн жазалардын ар кандай түрлөрү дайындалган учурда
алар өз алдынча аткарылат.
8. Эгерде адам жасаган кылмышы үчүн соттолбогон болсо же соттолсо, бирок жазаны
толук өтөбөсө, андан кийин жорук жасаса, сот жорук жана кылмыш үчүн дайындалган
жазаларды, эгерде алар бир түрдөгү болсо, жазанын ушундай категориялары үчүн каралган мөөнөттүн максималдуу чегинде, же болбосо жазанын мындай түрүнүн максималдуу мөөнөтүнүн чектеринде жазаларды кошуп бириктириши мүмкүн. Сот тарабынан кылмыш жана жорук үчүн жазалардын ар кандай түрлөрү дайындалган учурда
алар өз алдынча аткарылат.
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ТРЕНИНГ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЖАҢЫ ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫ
БОЮНЧА ЖАЗАЛАРДЫ
ДАЙЫНДОО ИНСТИТУТУ

1

ТРЕНИНГДИН МАКСАТЫ
Кыргыз Республикасынын
жаңы Жазык кодекстери боюнча
жазык кылмыштары үчүн
жаза дайындоонун жаңы тартиби тууралуу билим берүү

2

КАРОО ЖАНА ҮЙРӨНҮҮ ҮЧҮН МАСЕЛЕЛЕР
1. Жаңы КР Жазык кодекстери боюнча жагдайларды
жеңилдетүүчү жана оорлотуучу жазаларды дайындоонун жалпы түшүнүгү
2. Жаза дайындоонун атайын эрежелери
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