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БИЗ КИМБИЗ?
Кыргыз Индиго – бул кыргызстандык ЛГБТ+ уюм
жана Борбордук Азияда эң ири уюмдардын бири.
Биз укуктарды коргоо, адвокация боюнча иш
жүргүзүп, коомчулукка кызмат көрсөтөбүз. Биз тең
укуктуулук үчүн жана ЛГБТ+ адамдардын жашоо
сапатын жакшыртуу үчүн күрөшүп келебиз.

КЫСКАРТУУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ
КР – Кыргыз Республикасы
ЛГБТ+ – лесбиянкалар, гейлер, бисексуалдар, трансгендерлер жана башка
квир-адамдар
СОГИ – сексуалдык ориентация жана гендердик иденттүүлүк
ВИЧ (АИВ) – адамдын иммундук жетишсиздигинин вирусу
КЖК – Кылмыш-жаза кодекси
ЖПК – Жазык-процесстик кодекси
ВЖА – ВИЧ менен жашаган адамдар
БӨУ – бейөкмөт уюм
КЭУ – коммерциялык эмес уюм

КИРИШҮҮ
Кыргызстандагы квир-адамдар күн сайын дискриминацияга дуушар
болуп келишет. Дүйнөдө ЛГБТ+ адамдардын укуктарын коргоого
багытталган мыйзамдар улам көбөйүп баратса да, Кыргызстанда
адам укуктарын чектеген мыйзамдарды кабыл алуу тенденциясы
байкалууда.
Эл аралык уюмдар бул жагдайга көп көңүл бурушат. 2020-жылы ECOM
коалициясы СОГИ жана ВИЧ (АИВ) контекстинде Кыргызстандын улуттук
мыйзамдарына жүргүзгөн талдоосун жарыялаган. Ал отчётту уюмдун расмий
сайтынан окуса болот[1].
Кыргыз Индиго командасы 2021-жылкы мыйзамдарга талдоо жүргүздү, анда
жаңы мыйзамдар да, мурунку мыйзамдарга киргизилген өзгөртүүлөр да
камтылган. Жогорку Кеңеш жылына орточо эсеп менен 1000дей мыйзам
долбоорун карап чыгат, андыктан изилдөөгө Кыргызстандагы квирадамдардын жашоосуна таасирин тийгизе алган мыйзамдар гана киргизилди.
Анализдин текстинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын
түпнускасындагы үзүндүлөрдү мисалга келтирип, аларда колдонулган тил көп
учурда эл аралык стандарттарга жана сезимталдык принциптерине туура
келбестигин эскертебиз.

ТАЛДООНУН ЖАЛПЫ
СҮРӨТТӨМӨСҮ
Талдоо үчүн төмөнкү мыйзамдар тандалып алынды:
Кыргыз Республикасынын Конституциясы;
«Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамы;
«Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун коргоо жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
«Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
«Жарандык абалдын актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы
Кыргыз Республикасынын Жазык жана Жазык-процесстик кодексинин жаңы
редакциясы.
Талдоо мыйзамдардын түпнуска тексттеринин ар бир сөзүн изилдөөгө, адам
укуктарына тиешелүү эл аралык стандарттарга, ошондой эле дискриминацияга жол
бербөө принциптерине шайкештигин аныктоого негизделген. Кыргыз
Республикасынын Конституциясы да 2021-жылы кабыл алынып, күчкө киргендиктен,
ал да анализге кирди. Бирок, изилдөөнүн жүрүшүндө башка мыйзамдар
Конституцияга туура келбегендиги аныкталган.

[1] https://ecom.ngo/library/kyrgyzstan_la2020

ЭМНЕ ӨЗГӨРҮЛДҮ ЖАНА
КАНДАЙЧА ТААСИР ТИЙГИЗЕТ?
КОНСТИТУЦИЯ
Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир президенттик шайлоодон
кийин айрым өзгөртүүлөргө же толугу менен кайра оңдоого дуушар болуп
турат. Азыркы Конституция да ошолордун катарына кирет. Кыргыз
Республикасынын жаңы Конституциясы 2021-жылдын 11-апрелинде
референдум аркылуу кабыл алынып, 2021-жылдын 5-майында күчүнө кирген.
Азыркы Конституция аткаруу бийлигинин көз карандысыздыгын жокко
чыгарып, анын ыйгарым укуктарын Президентке берип, ошондой эле «Элдик
курултай» деп аталган жаңы түзүмдү жаратканынан тышкары, сиздин
көңүлүңүздү 10-берененин 4-пунктуна бурабыз. «Өсүп келе жаткан муунду
коргоо максатында Кыргыз Республикасынын элинин моралдык жана адепахлактык баалуулуктарына, коомдук аң-сезимине карама-каршы келген ишчаралар мыйзам менен чектелиши мүмкүн». Ошол эле учурда, “моралдык жана
адеп-ахлактык” баалуулуктарга карама-каршы келет деп эсептелиши мүмкүн
болгон иш-чаралардын эч кандай так сүрөттөмөлөрү берилген эмес.
Бул пунктта колдонулган абстрактуу түшүнүк ар түрдүү уюмдардын иштерин
камтышы мүмкүн. Мисалы, «гендердик ар түрдүүлүк», «гендердик дисфория»,
«айыз» сыяктуу түшүнүктөрдү камтыган сексуалдык жана репродуктивдик ден
соолук боюнча формалдуу эмес билим берүүгө багытталган иш-чаралар, же
болбосо жапондук күрөш өнөрүн үйрөтүүнү алалы. Мында биринчиси да,
экинчиси да кандайдыр бир мааниде адеп-ахлактык жана моралдык
баалуулуктарга карама-каршы келет деп эсептелиши мүмкүн.
Бул түшүнүктөр Негизги мыйзамда пайда болгондон кийин 2022-жылдын 14апрелиндеги Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамынын
долбоорунда «адеп-ахлактык тарбия» деген сөз айкашы пайда болгон. «Адепахлактык тарбия» деген эмне экени бул Мыйзамда да көрсөтүлгөн эмес.
Мындан тышкары, окуп жаткандардын укуктарын жана милдеттерин
түшүндүргөн 36-беренеде мындай пункт бар: «Окуп жаткандардын ден
соолугуна, адеп-ахлактык жана руханий өнүгүүсүнө зыян келтирүүчү
маалыматтардан, пропаганда жана үгүттөөлөрдөн коргоого мамлекет
тарабынан кепилденген укугу бар»[1]. Бул жерде да адеп-ахлактык жана
руханий өнүгүү деген түшүнүктүн аныктамасы берилген эмес. Бирок ошол эле
Мыйзам долбоорунда 5-берененин 2-пунктунун 9-бөлүгүндө мамлекеттин
компетенциясына: «Билим берүү системасын маалыматтык камсыздоо, окуу
адабияттарын, окуу куралдарын, окуу-методикалык комплекстерди басып
чыгарууну уюштуруу, жана аларды басмырлоого каршы, гендердик, илимийпедагогикалык, практикалык-педагогикалык (апробация) экспертизадан
өткөрүү» кире тургандыгы айтылган.
[2]https://kaktus.media/doc/459007_obsyjdaem_proekt_zakona_ob_obrazovanii._tekst_i_spravka_obosnovanie.html

Башкача айтканда, бир жагынан окуу-методикалык материалдарга
дискриминацияга каршы, гендердик, илимий-педагогикалык экспертиза
жүргүзүлүп, ошол эле учурда «адеп-ахлактык жана руханий өнүгүүгө» карамакаршы келген ар кандай маалыматтарга тыюу салынат. Юридикалык тилди
түшүнүү ансыз да кыйын, ошентсе да бүдөмүк түшүнүктөрдү колдонуу –
чечмелеген адамдын каалоосуна жана жөндөмүнө жараша ар кандай
чечмеленип, бул мыйзамды каалаган адамга каршы колдонсо болот дегенди
билдирет.
Никеге туруу жөнүндөгү берене өзгөргөн эмес. Жаңы Конституцияга ылайык,
мурунку редакциядагыдай эле, «Үй-бүлө мыйзамда белгиленген нике курагына
жеткен эркек менен аялдын ыктыярдуу никеге туруусунун негизинде
түзүлөт»[3]. Конституцияга бул өзгөртүү 2016-жылы киргизилген. 2016-жылга
чейинки редакцияда никеге туруучу адамдардын жынысы көрсөтүлгөн эмес.
Мындан тышкары, жаңы Конституцияда «Атаны, энени урматтоо жана
камкордук көрүү – балдардын ыйык парзы»[4] деген пункт пайда болду.
Президент азыр мамлекет башчысы гана эмес, аткаруу бийлиги катары да иш
алпарат. Ошондой эле президенттиктин мөөнөтү узартылып, башка ыйгарым
укуктар да кошулган.

ДЕН-СООЛУК
ЖАНА ВИЧ
«Кыргыз Республикасындагы ВИЧ/СПИД жөнүндө» Мыйзамга эки өзгөртүү
киргизилген. Биринчиден, 14 жаштан 18 жашка чейинки балдар өз ыктыяры
менен, ата-энесинин же аларга жооптуу адамдардын макулдугусуз эле
медициналык текшерүүдөн өтө алышат[5].
«Кыргыз Республикасында жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө»
Кыргыз Республикасынын Мыйзамына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди.
Жарандардын ден соолугун сактоо укугун камсыз кылган 61-беренеде
авторлор бир абзацтын мазмунун өзгөртүшкөн. Жаңы редакцияда абзац
мындай деп оңдолгон: «бардык жарандарга жынысына, расасына, тилине,
майыптуулугуна, этностук таандыктыгына, дин тутуусуна, жашына, саясий же
башка ынанымдарына, билимине, тегине, кызматтык, мүлктүк же башка
абалына, ошондой эле башка жагдайларга карабастан медициналыксанитардык жана медициналык-социалдык жардам алуу укугун ишке ашырууда
бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүү»[6].
«Жарандардын ден соолугун коргоо жөнүндө» Мыйзамда инклюзивдүү
саламаттыкты сактоону камсыздоо пунктунун пайда болушу прогрессивдүү
өзгөрүү болуп саналат.

[3]http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
[4]http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112213?cl=ru-ru
[5]http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1747?cl=ru-ru
[6]http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1602?cl=ru-ru

Абзацтын редакциясында көптөгөн корголгон мүнөздөмөлөр саналган, бирок
алардын арасында СОГИ жок, бул ЛГБТ+ адамдарды, ошондой эле
иденттүүлүгү айкашкан адамдарды четтетүү үчүн негиз боло алат. Абзацта
мүнөздөмөлөрдүн тизмеси ачык бойдон калганына карабастан, практика
көрсөткөндөй, «башка жагдайлар» деген сөздөр этибарга алынбайт.
Мындан тышкары, 16 жашка чейинки жашы жете элек баланын ВИЧ-статусу
тууралуу анын ата-энесине же мыйзамдуу өкүлдөрүнө зарыл болгон
медициналык жардам көрсөтүлгөн учурда да айтууга болбойт[7]. Түпнускада
бул абзац төмөнкүдөй редакцияда баяндалган: «ата-энесине же мыйзамдуу
өкүлдөрүнө билдирүү үчүн Кыргыз Республикасынын ВИЧ/СПИД жөнүндө
мыйзамдарында белгиленген учурларды кошпогондо, 16 жашка чейинки жашы
жете элекке жардам берилген учурда». Бул жеке турмуштун кол тийбестигине
жана жеке жашоосу жөнүндө маалыматтарды ачыкка чыгарбоого укук
Конституцияда гана чагылдырылбастан, укуктарды ишке ашырууда
практикалык ролу бар башка мыйзам актыларында да
имплементациялангандыгынын ачык мисалы. Бирок, бул беренеде өз эркин
билдире албаган адамга тиешелүү мындай толуктоолор жок. Белгилей кетсек,
ВИЧ менен жашаган адамдарга карата дискриминацияга жана стигматизацияга
тыюу салган ВИЧ/СПИД жөнүндө өзүнчө мыйзамдын бар болушу
Кыргызстандын мыйзамдарынын өтө прогрессивдүү тарабы болуп саналат.

БӨУ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
Бейөкмөт жана коммерциялык эмес уюмдардын
ишмердүүлүгүн татаалдаштырган мыйзамдарды
кабыл алуу тенденциясы күч алууда жана 2021жыл да четте калган жок.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
өзгөртүүлөр киргизилип, алар боюнча бейөкмөт коммерциялык эмес уюмдар
мамлекеттик салык кызматына киреше булактары, чыгымдардын багыттары
жана мүлк боюнча жыйынды таблица түрүндө кошумча отчёт берүүгө
милдеттендирилди[8].
БӨУ жана КЭУлардын ишмердүүлүгү жана киреше булактары жөнүндө
маалымат эч качан жашыруун же коммерциялык сырдын бөлүгү болгон эмес.
Бейөкмөт уюмдар өздөрүнүн чыгашалары жана кирешелери тууралуу
маалыматты ансыз да расмий сайтына жайгаштырышат. Мындан тышкары,
Кыргызстандын ичинде юридикалык каттоосуз иш алпаруу мүмкүн эмес, бул
Салык кызматына, Социалдык фондго жана башка кызматтарга ай сайын жана
квартал сайын отчёт тапшырууну талап кылат.

[7]http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1602?cl=ru-ru
[8] http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/274?cl=ru-ru

Эскерте кетсек, жаңы маалыматтарды чагылдырбаган отчётту иштеп чыккан
салык кызматынын кызматкерлери да, аталган мыйзамга өзгөртүүлөрдү
киргизүү демилгесин көтөрүп чыккан депутаттар да, жарандар төлөгөн, анын
ичинде коммерциялык эмес уюмдар төлөгөн салыктардан түзүлүүчү эмгек акы
аларын эскертебиз.

КЫЛМЫШ-ЖАЗА КОДЕКСИ ЖАНА
ЖАЗЫК-ПРОЦЕССТИК КОДЕКС
Биз ошондой эле 2021-жылдын 28-октябрында күчүнө кирген Кылмыш-жаза
жана Жазык-процесстик кодекстеринин жаңы редакцияларын карап чыктык.
ВИЧ-инфекциясын жугузууну кылмыш катары караган 143-берене да Кылмышжаза кодексинин жаңы редакциясында чагылдырылган. Бул беренеде ВИЧинфекциясын атайылап жугузуу гана эмес, ошондой эле байкабастыктан жугуу
да аныкталып, «адамды адамдын иммундук жетишсиздик вирусун жуктуруу
коркунучун туудурган» адамдар да жоопкерчиликке тартылат. Бирок, эгерде
адам башка адамга ВИЧ-инфекциясы тууралуу өз убагында эскертсе,
жоопкерчиликтен бошотулат деген жазуу бар[9]. Бир жагынан, бул жазуу
жарандарды адилетсиз кылмыш жоопкерчилигинен коргойт, бирок ошол эле
учурда аны ВИЧ менен жашаган адамдарга каршы колдонсо болот, анткени
мындай айып коюлганда эскертүү болгондугун далилдөө кыйынга турат.
Кылмыш-жаза кодексин жана Жазык-процесстик кодексти оңдоо менен катар
Жоруктар жөнүндө кодексти жоюу процесси жүрүп, андагы көптөгөн
беренелер башка кодекстерге өткөрүлгөн. Мисалы, Кылмыш-жаза кодексинде
177-берене пайда болгон. Анда үй-бүлөлүк зомбулук үчүн коомдук жумуштар
же эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза каралган[10].
Эскерте кетсек, мыйзам долбоору талкууланып жатканда авторлор
так ушул берененин пайда болушун жаңы редакцияны коргоо үчүн
аргумент катары колдонушкан, анткени юристтер жана эксперттер
өз сындарын айтып, жаңы басылмалар адам укуктарынын эл аралык
стандарттарына карама-каршы келет деген пикирлерин
билдиришкен[11]. Үй-бүлөлүк зомбулук Кыргызстанда өтө курч
маселе болгондуктан, аны кылмыш катары кароо – бул
прогрессивдүү демилге. Анда расмий түрдө катталбаган никедеги
жубайлардын мыйзамсыз аракеттери да үй-бүлөлүк зомбулук
катары квалификацияланабы деген суроо туулат.

[9] http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru#st_143
[10] http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru#st_177
[11] https://24.kg/vlast/201103_novoe_ugolovnoe_zakonodatelstvo_kogda_hoteli_luchshe_anbsppoluchilos/

Мындан тышкары, бул кылмыш үчүн каралган жазалар да чоң суроо туудурат.
Беренеде жазанын үч варианты сунушталат: коомдук жумуштар, түзөтүү
жумуштары же эркиндигинен ажыратуу. Кайсыл учурларда бул же тигил жаза
берилет жана кылмыштын оордугунун даражасы кандайча аныктала
тургандыгы жазылган эмес. Жазык-процесстик кодексте анча оор эмес
кылмыштар гана эмес, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук, зордук-зомбулук
аракеттери сыяктуу кылмыштарды караган беренелерде да тараптардын
жарашуусуна жол берилет деген пункт бизди тынчсыздандырат. Бул пункттун
түпнуска тексти мындай: «1. Зордуктоо, башкача айтканда, жабырлануучуга же
башка адамдардын өмүрүнө же ден соолугуна коркунучтуу болбогон
зомбулукту жасоо менен же аны колдоном деп коркутуу менен, же болбосо
жабырлануучунун алсыз абалын пайдалануу менен жыныстык катнашуу, - беш
жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга
жазаланат»[12]. Жазык-процесстик кодекстин бул пункту, эгерде ал
жабырлануучуну же анын жакындарын элдешүүгө көндүрө алса, зордуктоо же
сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери үчүн кылмышкерге жазадан
кутулуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Бул берене жабырлануучунун коопсуздугуна
коркунуч келтирет жана зордукчуларды сот залынан бошотуп жиберүүгө же эң
кыска жаза мөөнөтүн берүүгө көнгөн судьялар үчүн укуктук жана мыйзамдуу
жылчык жаратат.
Бул пункт 155-берененин 1-бөлүгүнө да тиешелүү:
«Жабырлануучунун же башка адамдын өмүрүнө же ден соолукка
коркунучтуу болбогон зомбулукту жасоо менен же аны колдоном
деп коркутуу менен, же болбосо жабырлануучунун алсыз абалын
пайдалануу менен жасалган бачабаздык, лесбияндык же ыплас
формадагы сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттер, - беш
жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга
жазаланат»[13].
Бул бөлүк өзүнүн мазмуну боюнча жогоруда
айтылган бөлүктү кайталайт, бирок бул жерде сөз
адамдар өзүнүкү менен бирдей гендердеги/
жыныстагы адамдарга карата жасаган сексуалдык
аракеттери жөнүндө болуп жатат. Бул берене
«бачабаздык, лесбияндык» деген сөздөрдү
колдонгону үчүн гана эмес, аларды ыплас
формадагы сексуалдык мүнөздөгү аракеттер менен
бир катарга коюп, ошондой эле ЛГБТ+ коомчулугун
өзүнчө сөз кылып, дегуманизациялаганы менен
көйгөйлүү.

[12] http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_154
[13] http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112309?cl=ru-ru#st_155

КОРУТУНДУЛАР ЖАНА
СУНУШТАР

1-корутунду

Мыйзамдарды жазууда, анын ичинде негизги мыйзам – Кыргыз Республикасынын
Конституциясын жазууда, авторлор көбүнчө абстракттуу жана кеңири түшүнүктөрдү
колдонушат. Мындай түшүнүктөрдү чечмелөө жана мыйзамдардын түрдүүчө окулушу
бул мыйзамдардын аткарылышы толугу менен чечим кабыл алуучулардын
баалуулуктарынан көз каранды экендигине алып келет.

2-корутунду
Кээ бир мыйзамдарда прогрессивдүү жылыш бар, бирок бул өзгөртүүлөр жалпы
консерватизациялоо менен коштолот. Жыйынтыгында мыйзам долбоорлорунун
авторлору талкууга коюлган мыйзам долбоорлорун талдоочу эксперттердин сынына
каршы жүйө келтирүү үчүн ар кандай позитивдүү өзгөрүүлөрдү колдонгон кырдаал
түзүлөт.

3-корутунду
Депутаттар көп учурда эбак аткарылып жаткан
максаттарга жетүү үчүн жаңы мыйзамдарды
демилгелешет. Мисалы, БӨУ/КЭУлардын
кирешелери жана чыгашалары жөнүндө
маалыматтарды алуу боюнча.

4-корутунду
Кодекстердин жана мыйзам долбоорлорунун жаңы
редакцияларынын авторлору көбүнчө калктын
аялуу катмарын дегуманизациялаган тилди
колдонушат. Мыйзам чыгарууда ВИЧ менен
жашаган адамдарга, майыптыгы бар адамдар жана
ЛГБТ+ адамдарга карата сезимтал эмес терминдер
көп колдонулат.

