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Бул изилдөө «Сорос-Кыргызстан» фонду жана «Көз карандылыкка
каршы Борбордук-Азия альянсы» коомдук бирикмеси менен кыйноолорду жана башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркты басмырлаган мамиленин жана жазанын түрлөрүн алдын алуу боюнча Кыргыз
Республикасынын Улуттук борбору тарабынан колдоого алынган Кыргыз Республикасындагы кыйноо залалдарынын укуктук, медициналык
жана социалдык залакасына изилдөө жүргүзүү долбоорунун чегинде
ишке ашырылды.
Бул изилдөөдө айтылган пикирлер авторлорго гана тиешелүү жана
«Сорос-Кыргызстан» фондунун расмий көз карашын чагылдырбайт.

Долбоордун кириш сөзү жана өбөлгөлөрү

Ар түрлүү изилдөөлөрдүн маалыматтары боюнча кыйноо жана айоосуз мамиле кылуу Адам укуктары боюнча комиссия тарабынан катталган адам укуктарын бузуунун эӊ кеӊири таркалган түрү болуп саналат.
Жыл сайын кыйноо тууралуу иштер жаатына миллиондогон компенсациялар төлөнүп турат, андыктан, кыйноо түшүнүгүн тактоо, жабыр
тарткан адамга келтирилген залаканын оордугун аныктоо, ошондой
эле бул кыйнолордон жабыр тарткандарга тийгизген кесепетин баалоо
тууралуу иликтөө иштерине талкуу жүргүзүү сөзсүз өзүн актай тургандыгы шексиз. Анын үстүнө мындай изилдөө жүргүзүүнүн учурдун талабына туура келгендиги Кыргыз Республикасынын кыйноо чараларына
жол берилген өлкөлөрдүн катарына кире тургандыгына жана акыркы
алты жылдын ичинде кыйноо тууралуу прокуратурага 1900дай адам
кайрылгандыгына байланыштуу .
Долбоордун максаты — жабыр тарткан адам жана жалпы мамлекет
үчүн тике жана кыйыр залалдардын тийгизген кесепеттеринин экономикалык наркын аныктоо.

Долбоордун ыкмалары

Алынган отчетто чыгымдардын экономикалык наркы, түшүнүгү
ишке жарамдуулукту убактылуу жана туруктуу жоготуунун натыйжасындагы экономикалык көмүскө кесепеттердей эле, жабыр тарткандарды социалдык-медициналык жактан калыбына келтирүүдө пайда
болгон, жабыр тарткандар менен мамлекеттин тике жана кыйыр чыгымдарынын бардык түрүн камтыйт.
Долбоордун жумушчу тобу мурда жүргүзүлгөн изилдөөлөргө ыӊгайлашып мамлекет менен жабыр тарткандар үчүн төмөнкүдөй кыйноо кесепеттеринин экономикалык өлчөм-ченин (таксономиясын)
аныктап чыгарды:
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Баалоонун аныктыгына жетүү максатында долбоордун жумушчу тобу
мурда жүргүзүлгөн ыкмалардын айрым жааттарына негизделген чакан-жолдорду иштеп чыгуу зарылдыгын калыптандырды. Долбоордун
жүрүшүндө төмөнкү каражаттар пайдаланылды:
—— Медициналык-калыбына келтирүү жааттары боюнча 21 толук кейс;
—— Укуктук жааттар боюнча 6 толук кейс;
—— Кыйноодон жабырлангандардан алынган 75 телефондук байланыш;
—— Кыйноодон жабырлангандар менен 5 жекече тереӊ маек;
—— Мамлекеттик тийиштүү мекемелерден 16 расмий сурап билүүлөр;
—— Айрым эксперттик маектешүүлөр, амал-топторунун талкуулашуулары
жана кеӊселик изилдөөлөр;

Мамлекет менен кыйноодон жабыр
тарткандардын экономикалык жоготууларынын
түзүлүшү, кыргыз сому менен

21 033,16

Медициналык тейлөөлөр

116 439,69

Укуктук тейлөөлөр

22 392,21

Эмгекке жарамдуулуктан айрылуу

20 974,39

Медициналык тейлөөлөр
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Медициналык тейлөөлөр

116 439,69
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Айыптууларды абакта кармоо

2 685 679,48

Айыптууларды абакта кармоо

1 031 970,51

Эмгекке жарамдуулуктан айрылуу

239 579,91

Майыптыгы боюнча жөлөкпул

2 685 679,48

Айыптууларды абакта кармоо

27 955,15
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Медициналык тейлөөлөр

127 116,72

Укуктук тейлөөлөр

155 566,47

Жоготулган киреше

12 445,32

Моралдык зыян

54 392,88

кесепеттин
орточо де Ң гээли

Медициналык тейлөөлөр

127 116,72

Укуктук тейлөөлөр

682 000

Жоготулган киреше

190 960

Моралдык зыян

96 688,76

Медициналык тейлөөлөр

127 116,72

Кесепеттин абдан
оор де Ң гээли

Укуктук тейлөөлөр

1 287 264,05

Моралдык зыян

2 574 528,1

Жоготулган киреше

Кыргызстандын негизги
жоготууларын аныктоо:
Кыйноолордун натыйжасында мамлекеттик
бюджеттин кетирген бааланган чыгымдары

2015

2016

2017

587 800 000
1 285 100 000
1 234 800 000

КР айрым уюмдарын каржылоо чыгымдары менен кыйноолордун
натыйжасындагы мамлекеттик бюджеттин кетирген бааланган
жылдык чыгымдарына катышын салыштыруу.

100%

12 465 000,1 1%

1 234 800 000

КР Кыйноолордун алдын

КР мамлекеттик бюджети кетирген

алуу боюнча Улуттук борбор

2 021 111 000,4 163.7%
КР Маданият, маалымат
жана туризм министрлиги

4 316 095 000,7 349.5%
КР Саламаттыкты
сактоо министрлиги

31 596 000,7 2.6%
КР Омбудсменинин
(Акыйкатчынын) Аппараты

586 084 000,5 47.5%
КР Башкы
прокуратурасы

1 355 644 000,7 109.8%
КР Жогорку соту

бааланган чыгымдары (2017-жыл)

Алдыда берилген чамалоолор толук бойдон төмөнкү теориялык жолдомолорго негизделген:
—— Өлкөдөгү кыйноонун көптүгүнүн деӊгээли, каралган каралбаганына карабастан, Башкы прокуратурага түшкөн расмий арыздардын саны боюнча
аныкталат;
—— Оордук деӊгээли боюнча жабырлангандардын
түрүн аныктоо үчүн кыйноодон жабыр тарткандар
менен телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасын пайдалануу сунуш кылынат;
—— Натыйжалар жабырлангандардын жалпы саны
менен ар бир учур боюнча (жабырланганга келтирилген кесепеттин оордук деӊгээлине жараша)
мамлекеттин кетирген чыгымдарынын наркын
көбөйтүү жолу менен чыгарылат;
—— Кыйноо жаатындагы ар бир иш боюнча тергөө
иштери жүргүзүлүп, сотко өткөрүлө тургандыгы
жана күнөлүүлөр өз жазасына тартыла тургандыгы тууралуу теориялык мүмкүндүктөр киргизилүүдө.

Долбоордун ыкмалары берилген отчеттун толук түрүн
сиз Аида Парпиевадан (parpieva@gmail.com) сурап
билсеӊиз же сайттан (www.soros.kg) кѳчүрүп алсаӊыз
болот.

Көз карандылыкка каршы
Борбордук-Азия альянсы

«СОРОС-КЫРГЫЗСТАН» ФОНДУ

Кыйноолорду жана башка катаал,
адамгерчиликсиз же кадыр-баркты
басмырлаган мамиленин жана
жазанын түрлөрүн алдын алуу
боюнча Кыргыз Республикасынын
Улуттук борбору
КЫРГЫЗСТАНДА
КЫЙНООЛОРГО
КАРШЫ
КОАЛИЦИЯСЫ

