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ПРОТОКОЛУ 

 

Добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө аймактык шайлоо комиссияларынын 

протоколдорунун жана тиешелүү аймактар боюнча жыйынды таблицанын негизинде, 

аларда камтылган маалыматтарды суммалоо аркылуу Кыргыз Республикасынын 

Борбордук шайлоо комиссиясы төмөнкүлөрдү аныктады: 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук 

комиссиясынын протоколун түзүүгө негиз болгон аймактык шайлоо комиссияларынын 

протоколдорунун саны 

 

               __54__                             ___элү төрт___ 

          (цифра менен)                    (сөз менен) 

1. 1. 

  

   

Кыргыз Республикасынын 

Президентинин кызмат 

ордуна талапкердин 

фамилиясы, аты-жөнү  

 

Талапкер үчүн берилген шайлоочулардын 

добуштарынын саны 

(сөз менен) 

1       Зарлыков Эрнис Зарлыкович 0 0 1 5 5 4   

 

2      

    

Уметалиева Токтайым 

Жумаковна 

0 0 1 4 7 3   

 

3      

    

Сариев Темир Аргембаевич 0 4 3 3 1 1   

 

4      

    

Кочкоров Улукбек 

Тойчубаевич 

0 0 8 4 9 8   

 

5      

    

Масадыков Таалатбек 

Шамудинович 

0 1 0 8 0 3   

 



6      

    

Бабанов Омурбек 

Токтогулович 

5 6 8 6 6 5   

 

7      

    

Абдылдаев Арстанбек 

Бейшеналиевич 

0 0 2 0 1 5   

 

8      

    

Бекназаров Азимбек 

Анаркулович 

0 0 2 7 4 3   

 

9      

    

Жээнбеков Сооронбай 

Шарипович 

9 2 0 6 2 0   

 

10    

  

Мадумаров Адахан 

Кимсанбаевич 

1 1 0 2 8 4   

 

11    

  

Малиев Арсланбек 

Касымакунович 

0 0 1 6 2 1   

 

12    

  
 

«Бардыгына каршы» 

позициясы үчүн берилген 

шайлоочулардын 

добуштарынын саны 

0 1 2 3 7 1   

 

2.      
 

Участкалык шайлоо 

комиссиялары алган шайлоо 

бюллетендеринин саны 

3 0 1 2 7 0 1   

 

3.      
 

Шайлоо участокторунда 

шайлоочулардын тизмесине 

киргизилген шайлоочулардын 

саны 

3 0 1 4 4 3 4   

 

4.      
 

Керектен чыгарылган шайлоо 

бюллетендеринин саны 
1 3 1 4 8 3 2   

 

5.      

 

Шайлоо бюллетендерин алган 

шайлоочулардын жалпы 

саны(5=5а+5б+5в) 

1 6 9 7 8 6 8   

 

5а Добуш берүү үчүн жайда 

шайлоо бюллетендерин алган 

шайлоочулардын саны 

1 6 7 8 7 1 4   

 

5б 0 0 1 9 1 4 6   



Добуш берүү үчүн жайдан 

тышкары жерде шайлоо 

бюллетендерин алган 

шайлоочулардын 

саны(жарактуу көчмө 

үкөктөр боюнча) 

 

 5в 

Добуш берүү үчүн жайдан 

тышкары жерде шайлоо 

бюллетендерин алган 

шайлоочулардын 

саны(жараксыз көчмө 

үкөктөр боюнча) 

0 0 0 0 0 0 8  

 

6.      
 

Анык эмес көчмө үкөктөрдөн 

алынган шайлоо 

бюллетендеринин саны 

0 0 0 0 0 0 8   

 

7.      
 

Жарактуу шайлоо 

бюллетендеринин саны 
1 6 8 3 9 5 8   

 

8.      
 

Жараксыз шайлоо 

бюллетендеринин саны(6-

сапты эске албаганда) 

0 0 1 3 9 0 2   

 

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку 

Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 55-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана 

референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы шайлоого катышкан бардык 

шайлоочулардын добуштарынын жарымынан ашыгын алган Жээнбеков Сооронбай 

Шариповичти Кыргыз Республикасынын шайланган Президенти деп эсептөөгө чечим 

кылат. 

 

Төрага                      «Макул»            Н. Шайлдабекова 

Төраганын орун басары                «Макул»           А. Бекматов 

 

Төраганын орун басары       «Каршы»   А. Абдрахматова 

         (өзгөчө пикир)    
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Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук 
комиссиясынын 2017-жылдын 15-октябрында болуп өткөн Кыргыз Республикасынын 

Президентин шайлоонун жыйынтыктары (натыйжалары) боюнча  жыйынтыктоочу протоколуна  

БШКнын мүчөсү А.Абдрахматованын 2017-жылдын 30-октябрындагы  
Өзгөчө пикири 

 
Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык, өлкөбүздүн жогорку баалуулуктары 

болуп адам, анын өмүрү, саламаттыгы, укуктары жана эркиндиктери саналат 1.  
Тандоонун жана шайлоолорго катышуунун эркиндиги – ар бир шайлоочунун 

фундаменталдуу укугу жана шайланган президенттин легитимдүүлүгүнүн негизи. Президенттик 
шайлоонун жыйынтыктары шайлоо процессинин ар бир баскычынын жыйынтыктары менен 
аныкталат. Бул өзгөчө пикир ошол жыйынтыктарга негизделет. 
 

1. БШКнын ишин уюштуруу. 
 

Шайлоо күнү дайындалгандан тартып БШКнын жыйындары ачыктык, коллегиалдуулук, 
адилеттүүлүк сыяктуу принциптердин бузулуусу менен уюштурулуп, өткөрүлүп келген. Мисалга 
алсак, Президенттик шайлоонун ар кандай процедураларын жөнгө салуучу инструкциялар, 
жоболор 90 пайыздан ашык учурларда БШКнын мүчөлөрүнө алдын ала таркатылбай туруп каралган, 
БШК мүчөлөрүнүн пикирлери, сунуштары кол коюлууда эске алынбай, добуш берүүгө да 
чыгарылбай келген. Ушундай эле кырдаал жарандардан БШКга келип түшкөн арыздар, 
кайрылуулардын тегерегинде да түзүлүп, "Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум 
өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө" Мыйзамынын 13-беренесинин 1-бөлүгүнүн 7-
пунктунун бузулушуна жол берилген. Президенттик шайлоо учурунда БШКга жалпысынан 12432 
арыз келип түшсө, алардын көпчүлүгү БШК мүчөлөрүнө таркатылып берилген эмес. Алар менен 
кошо арыздарга жазылган жооптор да коллегиалдуулук принцибин бузуу менен БШКнын бардык 
мүчөлөрү тарабынан талкууланбай, бир гана төрайымдын же жумушчу топтун жетекчилери 
тарабынан жообу менен кетирилген.  

Мындан сырткары, шайлоо мыйзамдары бир нече жолу жалгыз БШКнын төрайымынын жеке 
пикирине гана жараша чечмеленип, ММКларга расмий билдирүүлөр  ачык, коллегиалдуу талкуу 
өткөрүлбөй туруп эле жарыяланган (мисалы катары, талапкерлердин каттоосун жокко чыгаруунун 
мөөнөттөрү тууралуу билдирүү).   

БШКнын ишмердүүлүгүндө орун алган такай бузуулар тууралуу БШКнын 4 мүчөсү 2017-жылдын 
20-сентябрында билдирүү жасашкан. Белгилей кетчү нерсе Президенттик шайлоо дайындалган 
күндөн тартып 2017—жылдын 20-сентябрына чейин БШК жалпысынан 52 жолу жыйын өткөргөн 
болсо, БШКнын мүчөлөрү жыйындардын күн тартиби жөнүндө 15 жолу гана кабарланып, күн 
тартиби боюнча материалдарды 8 жолу гана колдоруна алышкан. 
 

2. Талапкерлердин тең укуктуулугу 
Талапкерлерди каттоо боюнча иш-аракеттери дагы БШК тарабынан ачыктык, айкындуулук жана 

коллегиалдуулук приниптерин бузуу менен өткөрүлгөн. Кол тамгаларды текшерүү процедурасы 
жабык түрдө, коомдук байкоочулардын кытышуусу жок эле, ага кошумча талапкер К.Исаевге 
чогулган кол тамгалар талапкердин өкүлдөрүнүн катышуусу жок өткөрүлгөн.  

 
Кол топтоо процедурасынын татаалдыгынан жана анын "КРнын Президентин жана ЖКнын 

депутаттарын шайлоо жөнүндө" конституциялык мыйзамдын (мындан ары – конституциялык 
мыйзам) 52-беренесине дал келбестигинен улам Р. Р. Карасартованын, К.Д.Шаршекееванын 
талапкерликтери катталган эмес (К.Д. Шаршекееванын жеке өзүнүн кол тамгасы да жараксыз деп 
табылган). Талапкер К.Исаев боюнча жумушчу топ алдын ала 30 миң кол тамгаларды жарактуу деп 
аныктап, бирок андан кийин талапкердин өкүлдөрүн катыштырбай жабык түрдө дагы бир ирет кол 
тамгалар текшерилип, натыйжасында алар жараксыз деп табылган.   



Ушул күнгө чейин менин суроо-талабым боюнча мага кол тамгаларды текшерүү боюнча 
графологдордун корутундулары жана жумушчу топтун башка иш кагаздары, алар менен бирге 
жумушчу топтун жыйынынын видеотасмасы берилбей келет3.  

Кол топтоо процедурасынын каржылоосу жоктугунан улам О.Ч. Текебаев жана И.А. Масалиев 
БШК аларды талапкер катары каттодон мыйзамсыз баш тарткан. Себеби мындай талаптар кол 
топтоонун жана текшерүүнүн тартиби жөнүндө жобосуна мыйзамсыз түрдө киргизилип, 
конституциялык мыйзамдын 52-беренисинин бузулушуна жол берилген. Аталган беренеде 
топтологон колдорду жараксыз деп таануу үчүн баардык себептер жана негиздер так белгиленип, 
алардын арасында каржылоо маселеси камтылбаган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, каржылоо 
тартибин бузгандыгы үчүн талапкерди каттоодон баш тартуу эмес, болгону  "эскертүү берүү" 
санкциясы гана каралган.  

Үгүт жүргүзүү кампаниясы учурунда талапкерлердин тең укуктуулугу да бузулган. 
Айтсак, ЕККУнун маалыматына ылайык, 2 коомдук канал – КТРК жана ЭлТР калыстык менен иш 

жүргүзбөй, талапкер С.Ш.Жээнбековду колдоого алышкан.  
КТРК талапкер С.Ш. Жээнбеков тууралуу чагылдырган маалыматтын 88 пайызы позитивдүү, ал 

эми талапкер О.Т. Бабанов тууралуу маалыматтын 84 пайызы негативдүү (терс) мүнөздө болгон.  
ЭлТР  талапкер С.Ш. Жээнбеков тууралуу чагылдырган маалыматтын 98 пайызы позитивдүү, ал 

эми талапкер О.Т. Бабанов тууралуу маалыматтын 95 пайызы негативдүү (терс) мүнөздө болгон.  
КТРКнын "Ала Тоо 24" каналында үгүт жүргүзүү учурунда С.Ш. Жээнбековдун үгүт роликтерине 

окшош болуп, бирок даярдоочу, буюртмачы тууралуу маалыматтарды камтыбаган “Биз иштебиз” 
деген видеоролик тынымсыз чыгарылып турган4.  

КТРКда талапкерлер О.Бабанов жана Б.Төрөбаевдерге жүргүзүлгөн "кара пиарга" карата БШК 
кол астындагы ыйгарым укуктарын колдонуудан баш тартып, эч кандай чара көргөн эмес. Мындан 
сырткары, аталган талапкерлердин өкүлдөрүнөн түшкөн 6 арыз БШК мүчөлөрүнүн көпчүлүк 
добуштары менен канааттандырылган эмес.  

Талапкерлер О.Бабанов жана Б.Төрөбаевдин "кылмыштары" тууралуу тастыкталбаган 
маалыматты жарыялагандыгы үчүн КТРК, ЭлТР, башка ММКлар жана интернет-басылмаларга 
карата БШК эч кандай чараларды көргөн эмес. Бул конституциялык мыйзамдын 28-беренесинин 5-
бөлүгүнүн бузулуусу деп саналат. Конституциянын 26-беренесинин 1-бөлүгүндө белгиленген 
күнөөсүздүк принциби да эске алынган эмес.   

Талапкер Б.Төрөбаевге КТРКдан акысыз эфирдик теледебатта убакыт бербөө дагы олуттуу 
мыйзам бузуу деп саналат.  

Үгүт жүргүзүү кампаниясына мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мыйзамыз 
кийлигишүүсү, административдик ресурсту колдонуу боюнча дагы БШК тарабынан тиешелүү 
чаралар көрүлгөн эмес. Административдик ресурстун колдонулушуна каршы БШК тарабынан бир 
дагы маалыматтык билдирүү же жобо чыгарылган эмес.  

 
Шайлоо процессине административдик ресурстун кийлигишүүсүнүн эң көрүнүктүү мисалы 

катары Президент А.Атамбаевдин шайлоо маалында, ал тургай добуш берүү күнү да талапкер 
С.Жээнбековдун пайдасына үгүт жүргүзүүсү жана башка талапкер- О.Бабановду ачык басмырлоосу 
болуп саналат.  

Талапкер С.Жээнбековдун үстүнөн түшкөн 24 арыз жана ММКлардагы кошумча мыйзам 
бузуулар тууралуу билдирүүлөр БШК тарабынан формалдуу түрдө каралып, алардын бирөөсү дагы 
канааттандырылган эмес.  

Мындан сырткары, БШК ММКларда чагылдырылган төмөнкүдөй маалыматтар боюнча чара 
көргөн эмес: 
- айрым талапкерлердин шайлоочулар менен болгон жолугуушууларын өткөрүү үчүн жайларды 
бербөө жана башка тоскоолдуктарды жаратуу;  
- УКМК жана башка күч органдары тарабынан добуш берүү күнү жана ага чейин таратылган 
мамлекеттик коопсуздук үчүн пайда болгон коркунучтар тууралуу манипуляциялык билдирүүлөр. 
Белгилеп кетсек, буга чейин ММКлар тарабынан алдын ала кагылган теракттар, талапкерлер жана 



башка күчтөр тарабынан даярдалып жаткан башаламандыктарды алдын алуу тууралуу 10дон ашык 
маалымат билдирүүлөр жарыяланган; 
- студенттерге жана бюджеттик мекемелердин кызматкерлерине жетекчилик тарабынан 
көрсөтүлгөн басмырлоо фактылары.  

Талапкерлердин үстүнөн түшкөн арыздарды кароо жана шайлоо мыйзамдарын колдонуу 
калыстык менен жүргүзүлгөн жок. Мисалы, үгүт иштерине диний кызматкерлердин катышуусу жана 
О.Бабановдун үгүт баннерлеринде башка талапкердин сүрөттөрү жайгаштырылгандыгы тууралуу 
талапкер С.Жээнбековдун арызы конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилип 
берилип, каралган.   
 

3. Добуш берүүнүн эркиндиги жана сырдуулугу. 
Шек туудуруучу негизги маселелердин бири – форма-2 арыздарын атайын корголгон кагазга 

чыгаруу боюнча БШКнын жетекчилигинин жеке чечими. Мындай чечим шайлоочулардын жана 
талапкерлердин өкүлдөрүнүн арасында бир талапкердин кызыкчылыгына колдонулуп жаткандыгы 
тууралуу көптөгөн нараазычылыктарды жараткан.  

Шайлоочулардын тизмелерин түзүү процессинин жабыктыгы, шайлоочулардын так саны 
тууралуу маалыматтын жоктугу, добуш берүү күнү көптөгөн шайлоочулар тизмелерден өздөрүн 
таппай, идентификациядан өтпөй, шайлоого катышпай калгандыгы БШК тарабынан 
шайлоочулардын тизмелерин түзүүдө кетирген мүчүлүштүктөрү себеп болгондугу тууралуу 
ММКлар билдирүүлөрдү жасашкан5.   

Бул шайлоодо алгачкы жолу шайлоочуларга, талапкерлердин өкүлдөрүнө, коомдук 
байкоочуларга жана журналисттерге карата көрсөтүлгөн зомбулук, ачык басмырлоо жана коркутуу 
фактылары катталган.  

Буга мисал катары kloop.kg маалымат сайтынын шайлоочуларга карата коркутуунун жана 
шайлоо дарегин эркин тандоосун чектеген фактылары тууралуу билдирүсүн алсак болот6.  

Шайлоо күнү шайлоо участкаларында комиссиялардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгөн жат 
адамдар байкалган.  

Добуш берүү күнү, конституциялык мыйзамдын 6-беренесин, 31-беренесинин 11-пунктун бузуу 
менен добуш берүү кабинкалардын, үкөктөрдүн жанында шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү 
менен бирге жат адамдар да турушкан.  Байкоочулар, ММклар добуш берүү күнү шалоочулардын 
өз эркин аң-сезимдүү билдирүүсүн көзөмөлдөө боюнча көптөгөн фактылар тууралуу жарыя 
кылышкан. Буга мисал катары Мамлекеттик юридика академиясында жайгашкан шайлоо 
участкасында шайлоо үкөктөрдүн жанында окуу жайдын мугалимдери тикесинен туруп, 
студенттердин добуш берүүсүн көзөмөлгө алуусу, Кара-Суу, Кара-Кулжа райондорундагы, Москва 
шаарындагы участкаларда шайлоочулардын эркин добуш берүүсүнө тоскоолдуктар 
кылынгандыгын атасак болот.    

 
Шайлоочуларга көрсөтүлгөн басмырлоонун жана добуш берүү сырынын бузулушунун 

далилдери катары төмөнкү фактыларды келтирсек болот: 
- добуш берүү боюнча кол менен эсептөөнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдордун көпчүлүк 
бөлүгү БШКнын сайтына шайлоочулардын идентификациялоо чектерисиз эле чыгарылган. Бул 
чектер бир жума убакыт өткөн соң гана сайтка чыгарылган7 ; 
- добуш берүү боюнча кол менен эсептөөнүн жыйынтыктары тууралуу протоколдору, 
шайлоочуларды идентификациялоо боюнча жыйынтыктоочу чектери, АСУнун жыйынтыктоочу 
чектери менен БШКнын мүчөлөрүнүн толук кандуу таанышып чыгуусуна чектөөлөр коюлган8;  
- Ош областынын Кара-Кулжа районундагы шайлоо участкалардын 97 пайызында, Ош шаары жана 
Ош областынын Кара-Суу, Нарын областынын Кочкор райондорундагы шайлоо участкалардын 70 
пайызында добуш берүүнүн жыйынтыктары бир талапкердин пайдасына чыгарылгандыгы. 

Добуш берүү документтерин мыйзамсыз түрдө шайлоодон кийин ачылып, добуш берүүнүн 
жыйынтыктары тууралуу протоколдор участкалык шайлоо комиссияларынын төрагалары 
тарабынан мыйзамсыз өзгөртүлгөндүгү тууралуу фактыларын да БШК кароосуз бойдон калтырган.  
 



Бул өзгөчө пикир шайлоо тутумунда түзүлүп, бекемделген ТАНДОО ЭРКИНДИГИН чектеген  
системага менин жообум. Ушундан улам "Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун 
жыйынтыктары тууралуу" БШКнын протоколуна, жана дегеле Президенттик шайлоонунун 
жыйынтыктарына КАРШЫ экендигим тууралуу билдирем.  
 

Мамлекет жана анын органдары коомдун кайсы бир бөлүгүнө эмес, бүткүл коомго кызмат 
кылыш керек. 
 
 
КРнын БШКсынын мүчөсү      Абдрахматова А. 
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