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КИРИШҮҮ 
2020-жылы дүйнө жүзүндө коом КОВИД-19 пандемиясына олуттуу деңгээлде кабылып, ал 
коомдук саламаттык сактоо жаатында орчундуу көйгөйлөрдөн башка ошондой эле шайлоо 
уюштурууга жана өткөрүүгө да бир топ кыйынчылыктарды жаратты. Бул изилдөөдөн көрүнүп 
тургандай, башкы маселелердин бири болуп пандемияда бир убакта шайлоочулардын 
коопсуздугун камсыз кылуу жана калктын саламаттыгы үчүн тобокелдиктерди минимумга 
жеткирип, шайлоо өткөрүү жана добуш берүү конституциялык укугун камсыз кылуу эсептелет. 
Демократиялык укуктардын жана калктын саламаттыгы үчүн тобокелдиктердин ортосунда 
балансты табууга аракеттенип, шайлоо процесстерин жүргүзүүдө өкмөттөр жана шайлоо 
органдары (ШО) ушул эки аспектти көп ойлонду.  

Инфекциянын жайылуу деңгээли, ооруган учурлардын саны ар түрдүү болсо да, бардык өлкөлөр 
коронавирус менен байланышкан жагдайга туш болушту, бул документтин максаты учурдагы 
көйгөйлөргө, тобокелдиктерге жана кабыл алынган чечимдерге ой жүгүртүп, алардын шайлоого 
тийгизген таасирине баа берүү болуп саналат. Ушул изилдөө өлкөлөр аралык талдоодон, алар 
постсоветтик өлкөлөр – Украина (25-октябрдагы жергиликтүү шайлоо), Грузия (31-октябрдагы 
парламенттик шайлоо), Молдова (1-ноябрдагы президенттик шайлоо) жана Кыргызстан 
(4-октябрдагы парламенттик шайлоо) жана Шайлоого мониторинг жүргүзүү боюнча уюмдардын 
Европа тармагынын (ENEMO) эксперттеринин корутундусунан турат.  

ENEMO – эл аралык өкмөттүк эмес уюм, ал улуттук өкмөттүк эмес коомдук уюмдардын тармагынан 
турат. Анын курамына Борбордук жана Чыгыш Европа, Балкан, Кавказ жана Борбордук Азиянын 
17 өлкөсүнүн мониторинг жүргүзүү боюнча 21 алдыңкы улуттук уюмдары кирет. Изилдөө EN-
EMO мүчө-уюмдарынын изилденип жаткан өлкөлөрдө мамлекет ичиндеги шайлоо алдындагы 
байкоолорунун алкагында чогултулган маалыматтардын негизинде жүргүзүлдү. Ар бир автор 
өзүнүн изилденип жаткан өлкөсүндөгү шайлоого жүргүзүлгөн мониторингге катышты1.  

Бул изилдөөнүн биринчи төрт бөлүгү өлкөгө талдоо жүргүзүүгө (тематикалык изилдөөгө), 
атап айтканда, пандемия шайлоо органдарына жана шайлоо өткөрүүгө кызыкдар негизги 
тараптарга кандай олуттуу кыйынчылыктарды жаратканына жана шайлоо өткөрүү үчүн өзгөчө 
кырдаалдарда өлкөнүн деңгээлинде кандай конкреттүү чараларды көрүүгө алып келгенине 
арналган. Изилдөөдө шайлоочулардын инклюзивдүүлүгү, шайлоочулардын аң-сезимдүү тандоо 
үчүн мүмкүнчүлүктөрү, шайлоочулардын үгүттөө, катышуу жана болуу мүмкүнчүлүктөрү, 
ошондой эле шайлоо убагында КОВИД-19 пандемиясы менен байланыштуу маалыматтарды 
бурмалоо өнөктүктөрү жөнүндө маселелер чагылдырылат. Алгач ар бир өлкөнүн өзгөчөлүктөрү 
талданат, ушул изилдөөнүн бешинчи бөлүмүндө шайлоо чөйрөсүнүн, көрүлгөн чаралардын, 
чечимдердин жана алардын кесепеттеринин мүнөздөмөлөрүнө чектеш талдоо берилет. Өлкөлөр 
окшош, бирок ар түрдүү натыйжаларга ээ чаралардын жардамы менен бул глобалдык көйгөйдү 
кантип чече алганы тууралуу ойлонууга мүмкүндүк берет. 

Корутунду бөлүмүндө келечектеги изилдөөлөр жана сунуштамалар берилет, алар “алынган 
сабак” катары кызмат кылып, кийинки шайлоо циклдерин өркүндөтүүгө көмөк көрсөтөт. 

Бул изилдөө Ачык коом фонддорунун финансылык колдоосунда жүргүзүлдү. 

1 ENEMO шайлоо процесстерин жана саясий чөйрөнү талдап жана байкоолор жөнүндө так жана туура отчетторду жарыялап, 
региондо демократияны өнүктүрүүдө эл аралык коомчулуктун кызыгуусун колдоого умтулат. ENEMO миссиясынын эл аралык 
байкоолору шайлоо процессин жана кабыл алуучу тараптын укуктук базасын баалоо үчүн демократиялык шайлоолордун эл аралык 
контролдук көрсөткүчтөрүн жана стандарттарын колдонот. ENEMO жана анын бардык мүчө-уюмдары 2005-жылдагы шайлоого эл 
аралык байкоо жүргүзүү принциптеринин декларациясын жана Жарандык уюмдардын шайлоолорго партиялык эмес байкоо жана 
мониторинг жүргүзүүсүнүн глобалдык принциптеринин декларациясын жактырган. ENEMO ар бир байкоочусу Шайлоого эл аралык 
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Шайлоо органдарынын жана мамлекеттик органдардын иши: 
 
Украинадагы жергиликтүү шайлоо 2020-жылдын 25-октябрында болуп өткөн. Украинанын 
Министрлер Кабинети Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК) менен бирдикте шайлоо 
процесси убагында коронавирустун жайылышын токтотуу боюнча чараларды иштеп чыгуу 
үчүн жооп беришкен. Мындай чараларды иштеп чыгуу үчүн БШК жумушчу топ түзүп, ага 
Парламенттин, Саламаттык сактоо министрлигинин, Улуттук коопсуздук кеңешинин, Ички 
иштер министрлигинин өкүлдөрү, ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү кирген.  

Эпидемиологиялык чара көрүү принциптерине кошумча процесстин бардык катышуучулары 
үчүн шайлоо уюштуруунун жана өткөрүүнүн бир бөлүгү катары БШК Саламаттык сактоо 
министрлиги менен бирдикте жеке коргонуу каражаттарынын тизмесин түзгөн, мында эсептик 
маалыматтар, каржылоо методдору, материалдык-техникалык камсыздоо жана тиешелүү 
мыйзам алдындагы актылар өкмөттүн деңгээлинде кошулууга жана кабыл алынууга тийиш. 

БШК ошондой эле пандемия шарттарында жергиликтүү шайлоо уюштуруунун жана өткөрүүнүн 
кээ бир аспектилерин укуктук жөнгө салууну демилгелеген. Комиссия атайын резолюцияны 
бекиткен жана парламенттин кароосуна киргизилген Nº4117 мыйзам долбоору үчүн негиз 
катары андан ары пайдалануу үчүн сунуш берген. Ошондой болсо да, сентябрдын башында 
мыйзам долбоор Украинанын Жогорку Радасында колдоо тапкан эмес. Ушул себептен бүтүндөй 
шайлоо процессинин ичинде Шайлоо кодексинин жоболору өкмөттүн сунуштамалары менен 
катар колдонулуу менен, кээде бири-бирине карама-каршы чыгып жатты.  

2020-жылдын 14-сентябрында Украинанын Министрлер Кабинети эпидемияга каршы 
аракеттерге талаптар жөнүндө токтом кабыл алган. Чечим жана иш-чаралардын тизмеги 
БШКнын координациялык жумушчу тобу иштеп чыккан сунуштамаларга негизделген. Бирок 
ар бир кийинки этапта бул чечимдерди аткарууда кыйынчылыктар чыгып жатты. Алсак, БШК 
октябрда КОВИД-19 тестинде бар деп чыккан шайлоочулардын турган жеринде добуш берүүнү 
уюштуруу жана өткөрүү боюнча түшүндүрмө берүүгө мажбур болду. Добуш берүүгө 9 күн 
калганда гана координациялык чаралар көрүлгөн.  

Бул чараларды каржылоо начар болгон. Өкмөттүн жыйналыштарында борбордук бюджеттен 
жергиликтүү бюджетке жетиштүү каражаттарды бөлүү жөнүндө билдирилген. Мунун ордуна 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өзүнүн ресурстарын бир бөлүгүн КОВИД-19ду 
токтотуунун атайын фондунан пандемия шарттарында шайлоону уюштуруу муктаждыктарына 
которууга мажбур болушкан. Иш жүзүндө пландык керектөөлөрдү канааттандырууга 
чыгымдарды шайлоону өткөрүү менен байланышкан керектөөлөргө жумшоого туура келди. 
Теңделбеген бюджеттик процесс жана иш-чараларды каржылоо алардын финансылык 
мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде жергиликтүү деңгээлдеги керектөөлөрдү канааттандыруу үчүн 
ресурстарды бирдей эмес бөлүштүрүүгө алып келди. 

Борбордук органдардын чечимдери формалдуу түрдө кабыл алынган – координация 
салыштырмалуу гана системалуу болгон – ал жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын 
кошкон эмес. Натыйжада бул өкмөттүн чечимдерин аткарууну татаалданткан же аларды иретсиз 
колдонууга алып келген. ОПОРАнын байкоочулары өз баяндамаларында калкынын саны аз 
конуштарга караганда ири шаарларда жана райондордун борборлорунда эпидемиологиялык 
чара көрүү жөнүндө өкмөттүн токтому бир кыйла координациялуу аткарылганы тууралуу 
билдиришкен2.  

2 Н-р, Одесса шаардык кеңеши шаардык бюджеттен болжолдуу 1 445 млн. грн., Николаевск шаардык кеңеши - 2 млн. грн., Запорожье 
шаардык кеңеши - 2,2 млн. грн. ашык, Хмельницкий шаардык кеңеши - 209 миң грн., Луганск облусунун Рубизне ш. - 150 миң  грн.; 
Конотопе ш. шаардык кеңеши шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү үчүн дээрлик 186 миң  грн. суммасына жеке коргонуу каражаттарын 
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 Коомдук саламаттык сактоо жана шайлоо өткөрүү үчүн кабыл алынган санитардык чаралар 

Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштамалары негизинен Саламаттык сактоо 
министрлиги тарабынан Украинада эпидемиологиялык чараларды кабыл алууда эске алынган. 
БШКнын бир дагы өкмөттүк чечиминде ДСУга шилтеме берилбегендигине карабастан, 
сунуштамалар, түшүндүрмөлөр жана коопсуз добуш берүү жол-жоболору эл аралык уюмдар 
тарабынан берилген сунуштамалардын маанисине толугу менен шайкеш келген, же эч 
болбогондо аларга каршы болгон эмес. 

Министрлер Кабинети тарабынан эпидемияга каршы төмөнкү негизги чаралар киргизилген3: 

• Адамдарды шайлоо участокторуна же шайлоо комиссияларынын жайына кирүүдө оорунун 
бардык симптомдору жөнүндө суроо жана алардын дене табын өлчөө. 

• Дене табы жогору же респиратордук симптомдору бар адамдарга шайлоо участокторуна 
жана шайлоо комиссияларынын жайына баруудан алыс болуу сунушталат. 

• Добуш берүүнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн шайлоо участокторун жабдууга талаптар: 
1) дезинфекциялоочу каражаттарды жайгаштыруу үчүн орундар; 2) добуш берүү үчүн 
жайдын кире беришинде жана ичинде адамдар арасында 1 метрден кем эмес аралыкты 
маркалоо жана добуш берүү үчүн кыймылдын оптималдуу маршруту жөнүндө маалымдоо; 
3) жеке коргонуу каражаттарын борбордоштурулуп жыйноо жана андан ары утилдештирүү 
орундарын жабдуу.  

• Бюллетендерди берүү үчүн ар бир столго максимум 3 шайлоочунун келиши жөнүндө 
сунуштамалар. 

• Оорунун симптомдору бар жана дене табы жогору шайлоочуларга добуш берүү үчүн өзүнчө 
кабина жана өзүнчө урна жайгаштыруу. 

• Шайлоочуларга добуш берүүдө масканы бетинен түшүрбөө талабы, буга БШКнын 
мүчөлөрүнүн шайлоочулардын инсандыгын текшерүү талаптары кирбейт. Шайлоочуларга 
добуш берүүдө өзүнүн калемин колдонуу да сунушталат. 

• Өзүн-өзү обочолотуудагы  жарандарга БШКга шайлоо күнүнө чейин акыркы жумада саат 
20.00гө чейин кайрылуу менен турган жери боюнча добуш берүүгө сунуштама.  

• БШК мүчөлөрүнүн арасында аралыкты камсыз кылуу (стационардык отургучтардын 
арасында 1 метрден кем эмес же тунук экрандарды колдонуу). 

• Контакт болгон жерлердин үстүн ар бир 2 саатта дезинфекциялоо, добуш берүү үчүн 
бөлмөлөрдү ар бир 4 саатта бир жолудан кем эмес нымдуу тазалоо. 

• Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, расмий байкоочулардын жана милиция 
кызматкерлеринин бетине маска кийүү милдеттенмелери; добуш берүүдө катышкан 
БШК мүчөлөрү шайлоочулар келген жерде кол кап, бетине маска (чыгуу клапандарысыз 
респираторлор) жана/же бетти коргоочу экран кийүүгө тийиш. 

• Атайын шайлоо участокторунда кошумча эпидемияга каршы чараларды киргизүү мүмкүндүгү, 
ошондой эле БШК мүчөлөрүнө, расмий байкоочуларга жана милиция кызматкерлерине 
алардын атайын шайлоо участокторунда иштей алуу мүмкүнчүлүгүн алуусу үчүн шайлоо 
күнүнө чейин 72 сааттын ичинде текшерүүдөн өтүү сунуштамалары. 

БШК кеңири маалыматтык-түшүндүрүү өнөктүгүн жүргүздү, ал өз ичине башка элементтер 
менен бирге Украинанын борбордук каналында социалдык жарнама менен видеороликтерди 
жана добуш берүү убагында пандемиялык тобокелдиктерди азатууга багытталган чаралар 
жөнүндө жарнама щиттериндеги материалдарды камтыйт. 2020-жылдын 22-октябрында 
(шайлоого чейин үч күн мурда) БШК, эгер участокто акыркы учурда оору жуккан адам табылса, 
шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн аракеттенүү тартиби жөнүнүдө, ошондой эле КОВИД-19 
симптомдору бар жарандардын алар жайгашкан жерде, же болбосо шайлоо участогунда добуш 
берүүсүн уюштурууга чакырылган комиссиялардын мүчөлөрү жеке коргонуу каражаттарды 
утилдештирүү эрежелери тууралуу кошумча түшүндүрмөлөрдү берген.  
 

3 Украина Министрлер Кабинетинин 2020-жылдын 14-сентябрындагы токтому менен бекитилген Шайлоо уюштурууда жана 
өткөрүүдө эпидемияга каршы иш-чараларды өткөрүү тартиби.
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Инклюзивдүүлүк жана шайлоочуларды, анын ичинде ооруканага жаткарылган 
шайлоочуларды, карантинде же өзүн-өзү обочолотуудагы шайлоочуларды каттоо 

Украинанын шайлоо мыйзамдары, эгер жарандар медициналык мекемелерде же жашаган 
жеринде болууга милдеттүү болсо, аларга шайлоо участогунда да, жашаган жери боюнча да 
добуш берүү мүмкүнчүлүгүн караштырган. Шайлоо комиссиясы өзүн-өзү обочолотуудагы  же 
КОВИД-19 тести оору бар экенин көрсөткөн шайлоочулардын турган жери боюнча добуш 
берүүсү үчүн аларды кошуу мүмкүндүгүнө ээ болуусу үчүн шайлоочулар шайлоо күнүнүн 
алдында акыркы жумада саат 20.00гө чейин медициналык маалымкат менен арыз берүүгө 
тийиш. Эгер стационардык медициналык мекемелерде тиешелүү шайлоодо добуш берүү укугуна 
ээ (тиешелүү райондордун чегинде жашаган) бейтаптар бар болсо, бул учурда медициналык 
мекмелерде атайын шайлоо участоктору орнотулат.  

Иш жүзүндө ири шаарлардын мэрлерин шайлоодо кайталап добуш берүүнүн (экинчи тур) 
алдында, анда 75 000 жана андан көп шайлоочулар добуш берген, абсолюттук көпчүлүктүн 
мажоритардык системасына ылайык БШК медициналык мекемелердеги атайын шайлоо 
участокторундо добуш берүүнүн үзгүлтүккө учурашын болтурбоого мажбур болду. Инциденттер 
2020-жылдын 25-октябрында болгон, анда атайын шайлоо участокторундагы шайлоочулар 
добуш берүү укугунан ажыратылган. Иш жүзүндө кээ бир стационардык медициналык 
мекемелерде добуш берүү болгон эмес, анткени добуш берүүнү уюштуруу жол-жоболору 
бузулган. Мындай учурлар аз болсо да, прецедентти жараткан. 

Стационардык медициналык мекемелерде жана пенитенциардык мекемелерде, тергөө 
изоляторлорунда түзүлгөн атайын шайлоо участокторунда коопсуз добуш берүүнү уюштуруу 
үчүн шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, расмий байкоочулар, полиция кызматкерлери жана 
шайлоо процессин камсыз кылган жана шайлоо комиссияларынын жайларында болгон башка 
адамдар шайлоо күнүнө чейин 72 сааттан кеч эмес КОВИД-19 (ПЦР) анализдерин тапшыруу 
(тесттен өтүү) сунушталган. Шайлоочулар келген жери боюнча добуш берүүнү уюштурууда 
комиссиянын мүчөлөрү жана шайлоочулар кол кап, маска жана/же бетке коргоочу экранды 
кийүүгө тийиш. Атайын шайлоо участокторунда ал жайгашкан мекемеде болуунун белгиленген 
шарттарына ылайык эпидемияга каршы кошумча иш-чаралар жүргүзүлүшү мүмкүн. 

Жол-жобо мыйзамдын деңгээлинде киргизилгендигине карабастан, Саламаттык сактоо 
министрлиги жарандардын КОВИД-19га байланыштуу турган жери боюнча добуш берүү 
жөнүндө арыздарын берүүсүн камсыз кылуу үчүн медициналык маалымкаттын кандайдыр бир 
бирдиктүү формасын белгилеген эмес. БШК профилдик министрликтен түшүндүрмө сураган. 
Мында кийин Украинанын Саламаттык сактоо министрлиги комиссияларга 16-октябрда 
(шайлоо күнүнө чейин 9 күн мурда) жазуу жүзүндө жооп жөнөткөн. 

Ошондуктан негизги көйгөй шайлоочулардын жол-жобо жөнүндө өз убагында маалымдалбашы 
болгон, ал кеңири маалыматтык өнөктүктүн жоктугу менен оордогон. Жалпысынан турган жери 
боюнча добуш берген шайлоочулардын жалпы саны пандемияга чейин жүргүзүлгөн кадимки 
шайлоо алдындагы өнөктүккө салыштырмалуу анча көп болгон эмес. 

Шайлоочулар үчүн маалыматтык тандоо жасоо мүмкүнчүлүгү жана шайлоо  
алдындагы үгүттөө өнөктүгүн  өткөрүү

Шайлоолор жөнүндө мыйзам пандемия шартында мурда болуп көрбөгөндөй шайлоо шартына 
ылайыкташтырылбагандыктан, шайлоо өнөктүгүн өткөрүүгө чектөөлөрү сунуштоо мүнөзүнө 
гана ээ болгон. Өкмөттүн токтому үгүттөө иш-чаралары жана окуялары убагында үгүттөө 
чатырларын орнотууда жана үгүттөө материалдарын таркатууда иш-чарага түздөн-түз 
катышкан адамдар жеке коргонуу каражаттарын, алар респираторлор же оозду жана мурунду 
жапкан маскалары, санитардык-гигиеналык жана эпидемияга каршы чараларды сактоо 
үчүн колдонулууга тийиштүүлүгү тууралуу сунуштарды гана камтыган. Шайлоо өнөктүгү  
учурунда Украинада адаптивдүү карантин киргизилген, ал жугуштуулугу жогорку деңгээлде 
болгон кызыл зонадагы калк отурукташкан пункттардын чегинен тышкары эркин жүрүүнү 
чектеген, бирок калк отурукташкан пункттарда жана аймактарда чектөөлөр болгон эмес. Бул 
шайлоолордун өзгөчөлүгү тышкы үгүттөө иш-чараларынын (концерттер, көп адамдардын 
катышуусундагы митингдер) аз санда болгондугу менен айырмаланса, ошол эле учурда жалпыга 
маалымдоо каражаттары салттуу формаларда жана масштабда колдонулган. Экинчи жактан 
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талапкерлердин активдүүлүк деңгээли социалдык тармактарда кескин өскөн. Тенденция 
демейдеги ЖМК дагы деле болсо талапкерлерге популярдуу жана жеткиликтүү болгон учурларда 
бир топ көрсөткүчтүү болуп эсептелет, ошол эле учурда социалдык ЖМК регламенттештирүүнүн 
жоктугуна байланыштуу кызыктыраарлык болуп эсептелет. 

Өнөктүктөрдү өткөрүү тууралуу кеп болуп жатканда Украинада ЖМК иштерине жана ага ар 
түрдүү кызыкдар  тараптардын жетүүсү тиешелүү болгон бир катар суроолор дагы тиешелүү, 
тактап айтканда: (1) ЖМК саясий бир жактуулук жана редакциялык саясатка акыркы 
бенефициарлардын таасири; (2) башкалардын чектелбеген каражаттарына салыштырмалуу 
айрым талапкерлердин чектелген материалдык ресурстары; (3) шайлоо алдындагы жарыштан 
чыкпагандыгы тууралуу өзүнүн учурдагы расмий ишмердигин чагылдырган мамлекеттик 
бийлик органдарынын же жергиликтүү өз алдынча башкармалыктарында кызмат ордун ээлеген 
талапкерлердин ЖМК жеткиликтүүлүгү эсептелет. Борбордук жана жергиликтүү телеканалдар, 
басма сөз ЖМК жана радио пандемия шартында шайлоону өткөрүү өзгөчөлүктөрү, бүтүндөй 
шайлоо мыйзамдарына киргизилген жаңыртуулар тууралуу, ошондой эле Украинада биринчи 
жолу колдонулган шайлоо системалары тууралуу маалыматтык материалдар менен активдүү 
алмашып турушту. Бирок шайлоого талапкерлердин укуктарын ишке ашыруу талапкерлер жана 
улуттук саясий лидерлер арасында ооруунун деңгээлинен улам айрым бөлүктөрүнө чектөөлөр 
болгон. Шайлоо күнүнөн кийин мэрдин кызматына шайлоодон уткан үч талапкер КОВИД-19 
улам болгон күчөп кетүүнүн натыйжасында каза болгон. Алар шайлоочулардын колдоосуна ээ 
болгон, бирок мындай кайгылуу себептерге байланыштуу өкүлчүлүк мандатын алган эмес. 

Медиа чөйрө, маалыматты бурмалоо өнөктүгү жана шайлоочулардын маалыматка 
жетүүсү 
 
Жергиликтүү шайлоону өткөрүүнүн жүрүшүндө критикалык маанилүү инфраструктурага кибер 
кийлигишүү улуттук шайлоолор учуруна караганда абдан тобокелдүү экендиги, себеби расмий 
маалымат жана веб-ресурстар борборлоштурулбаган болуп эсептелет. Бирок Украинадагы 
телеканалдар ири бизнестин, олигархтардын же жергиликтүү элитанын таасири алдына 
туш болгон, бул Медиа чөйрөнү бөлүштүрүү үчүн шилтемелерге шарт түзгөн. Украинанын 
жарандарынын 40%га чейинкиси украиналык саясий процесстерди, саясий жана жарандык 
активисттерди пропагандалоонун булагы болуп эсептелген россиялык телеканалдарды көрүүнү 
улантышат. Украинада ЖМК саны бир топ көп жана мамлекеттик цензуранын жоктугуна 
карабастан, акыркы жылдары Украинада жооптуу / акыркы бенефициарлардын таасири өскөн4. 

Жарандардын критикалык ой-жүгүртүүсүн өнүктүрүү проблемасы актуалдуу боюнча калууда. 
Изилдөөчүлүк жана брендинг топтун маалыматтары боюнча 2019-жылы5 57% украиналыктар 
бир да китеп окуган эмес. «Интерньюс» 6 өткөргөн «2019-жылы ЖМКга жарандардын мамилеси 
жана ЖМК ар кандай түрлөрүн колдонуу» аттуу кезектеги сурамжылоосу өзүн-өзү баалоонун 
жыйынтыктарын көрсөткөн, ага ылайык 65% жарандар манипулятивдик же жасалмадан бул 
жаңылыкты айырмалай алышат. Респонденттерге жаңылыкты баалоо сунуш кылынган учурда 
11% гана бул жаңылыкты жасалмадан айырмалай алышкан. 

Бул шайлоолордун өзгөчөлүгү болуп анонимдүү телеграфтык каналдар боюнча маалыматты 
таркатуу эсептелет. Алардын айрымдарынын аудиториясы 500 миң катталуучуга жетет, муну 
менен катар алар анык эмес маалымат менен контролсуз бөлүшө алышат жана коомдук пикирди 
бурмалашат. 2020-жылдын сентябрь жана октябрь айларында «Детектор Медиа» өкмөттүк эмес 
уюму жети жума бою улуттук маалымат каражаттарында жана сегиз аймактын регионалдык 
медиа мейкиндигинде орусиялык маалыматты бурмалоо  идеологиялык көз карашты көзөмөлдөп 

4 Украинадагы улуттук масштабдагы абдан таасирдүү медиа-топтор жана алардын соңку бенефициарлары болуп эсептелет: "Star-
LightMedia": "СТБ", "ICTV", "Новый", "М1", "М2", "Отце" телеканалдары жана айрым радиотармактар эсептелет,  алардын соңку 
бенефициарлары болуп  Виктор жана Елена Пинчук эсептелет; "Медиа-группа Украина": "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) 
тиешелүү болгон - "Украина", "Украина 24" тобундагы саясий таасирлүү каналдар, олигарх Ринат Ахметовго тиешелүү болгон; "1+1 
Медиа": 7 телеканалдарды камтыйт, алардын арасында "1+1" – абдан таасирлүү. Холдинг Валерия Коломойскийдин активдерине 
кирет, жаңыга салыштырмалуу жакын, бирок туруктуу парламенттик топто "Келечек үчүн" жергиликтүү шайлоолор убагында; "112", 
"ЗИК", "НьюсОн" телеканалдар тобу Виктор Медведчук таасири алдындагы чөйрөгө кирет. Бул каналдарсистемалуу батышка каршы 
позицияны ээлейт жана “Оппозициялык платформа –өмүр үчүн” партиясына жакын;"5- канал", "Прамий" телеканалы, "Эспрессо" 
каналы - медиа-ресурстар Петр Порошенкого жакын, алар саясий диапозондо “европалык солидардуулукка” жакын өзүнүн орду бар; 
"Интермедиа-группа" үч ээлик кылуучу адамга тиешелүү (акциялардын ар кандай үлүшү): Дмитрий Фирташ, Сергей Ловочкин жана 
Свитлана Плужникова. "Интер"  каналынын акцияларынын 29%  РФсынын “Биринчи каналына” тиешелүү болгон жана бүгүнкү 
күндө ал “Оппозициялык платформа – өмүр үчүн” саясий партиясына жакын.
5 https://pershyj.com/p-57-ukrayintsiv-ne-prochitali-zhodnoyi-knigi-u-2019-rotsi-40825 
6 https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hS-D2KoxoKkamCarUX7f/view
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турушкан. Алар саясий жаңылыктар жарыяланган интернет медиа, телекөрсөтүү жаңылыктары, 
телеканалдар жана Facebook баракчаларын талдап чыгышты. «Детектор Медиа» эксперттери 
украиналык ЖМКларда табылган жана Кремлдин үгүтүнүн мүнөздүү билдирүүлөрүнө 
байланышкан эң кеңири тараган жалган маалымат болгон идеологиялык мамилелердин 
тизмесин түзүштү. Орусиячыл маалыматты бурмалоо  идеологиялык көрсөтмөлөрдү камтыган 
165 материал табылды, мындан тышкары, аныкталган билдирүүлөрдүн саны жумасына 212ден 
282ге чейин көбөйүп, шайлоо алдындагы жумада эң жогорку чекке жеткен. Жети жуманын ичинде 
уюмдун жалпы улуттук мониторингинде орусиячыл маалыматты бурмалоо  идеологиялык көз 
караштагы 1641 материал табылды. Эң мыкты 10 темага КОВИД-19 маселелери киргизилген 
эмес, бирок алардын бардыгы Украина мамлекетин мамлекет эмес деп, терс баа берүү менен 
байланышкан, тышкы батыштын таасиринин алдында башкарылган марионеттик өлкө катары 
улуттук деңгээлдеги укук радикалдуу идеологиясы менен болгон жана ички кызыкчылыктарды 
калыбына келтирүү үчүн аларга Россия Федерациясы менен мындан тыгыз байланыштар керек 
болгондугун тастыктаган. КОВИД-19дун шайлоого тийгизген таасиринде программалык саясий 
күрөштүн белгилери болушу мүмкүн эле. Ал шайлоочулар менен резонанс жараткан, ошондуктан 
саясатчылар көп учурда массалык маалымат каражаттары аркылуу өкмөт пандемиянын 
кесепеттерин жоюу канчалык ийгиликтүү иш алып баргандыгы тууралуу саясий дебаттарга 
чыгышкан. Россияны жактаган саясий топтор Орусиянын Спутник вакцинасын колдонуу 
зарылдыгы жөнүндө маселени козгошту, анткени коомдук кызыкчылыктар ар кандай саясий 
же геосаясий тирешүүдөн жогору тураарын белгилешкен. КОВИД-19 коркунучуна байланыштуу 
саясий партияларды колдоо жана алардын позициялары боюнча шайлоочуларды бөлүү мүмкүн 
болбогондуктан, шайлоочуларды шайлоодо добуш бербейм деп коркутуу белгилери менен 
маалымат бөлүшкөн так топторду аныктоо мүмкүн эмес эле. 

Шайлоо күнү катышуу жана шайлоочулардын катышуусу  

Украинанын Улуттук коопсуздук жана коргоо кеңеши тарабынан тутумдаштырылган расмий 
статистика көрсөткөндөй, 2020-жылдын 25-октябрына карата катталган оорулардын саны 
күнүнө 6888 болуп, ПЦР тестирлөөсү менен тастыкталды жана 102 адам каза болду. Шайлоодон 
эки жума өткөндөн кийин, бул статистика күнүнө 10 миң 842 адамга жугуп жана күнүнө 191 
өлүмгө жетти. Ошол эле учурда, 10-ноябрдан 24-ноябрга чейин, б.а. эки жумалык мезгилде оору 
күнүнө 12287ге жана 188 өлүмгө чейин көтөрүлдү.  

Эки жумалык өсүш темпин жана тестирлөөнүн төмөн көрсөткүчүн эске алганда (24-ноябрга 
карата күнүнө 35 425 тест), тесттин 30% алгылыктуу жыйынтыктары 25-октябрда ири шаарларда 
мэрликке өткөн шайлоого жана алдыдагы экинчи шайлоого карата олуттуу өсүү темпттери 
болуп эсептелбейт. Жалпысынан жергиликтүү кеңештерге шайлоодо шайлоочулардын 
активдүүлүгү төмөн болду. БШКнын маалыматы боюнча 25-октябрда шайлоо участкаларына 
шайлоочулардын 36,88%ы келип, 5 жыл мурун алардын саны 46,5%ды түзгөн. 2020-жылы жана 
2015-жылы добуш берүүнүн биринчи жана экинчи айлампасынын ортосунда шайлоочулардын 
катышуу деңгээлинин төмөндөшү 10%ды гана түзгөн. 

«Рейтинг»  социологиялык тобунун маалыматы боюнча7, добуш берүүгө келбеген жарандар 
төмөнкү себептерди билдиришти: 20% ден соолугунун абалын белгилешти, 19% катталган 
жеринде жашабайт, 15% шайлоо күнү башка нерселер менен алек, 14% кимге добуш берерин 
билбейт, респонденттердин 12% шайлоого кызыккан эмес, 10% коронавирус эпидемиясынын 
айынан добуш беришкен эмес, 4% өз шаарларында/айылдарда шайлоо өткөргөн жок, дагы 
4% шайлоочулардын тизмесине киргизилген жок. Изилдөөнүн жыйынтыгын өткөргөн жана 
сунуш кылган социологиялык компания «ден соолук»  тобу менен «коронавирус эпидемиясы»  
тобун бириктирүү керек деп билдирди. Демек, алардын эсептөөлөрү боюнча, болжол менен 
30% КОВИД-19дан улам түз же кыйыр түрдө шайлоого келген жок. Ошол эле учурда 2020-жылы 
өткөн «ата-бабаларга»  жергиликтүү шайлоого шайлоочулардын катышуу айырмачылыгы 10% 
гана түзгөн. 

OПOРA ар кайсы жылдардагы участкалык комиссиялардын эртең мененки отурумдарында 
кворум маселелери боюнча маалыматтарды салыштырган. 2020-жылдын 25-октябрында, 

7http://ratinggroup.ua/research/ukraine/rezultaty_elektoralno-povedencheskogo_issledovaniya_v_den_vyborov.html Аудитория: бардык 
аймактарда, убактылуу окупацияга алынган аймактар Крым жана Донбасстан тышкары 18 жаштан жогорку Украинанын калкы. 
Тандоонун түзүмү: 9 947 респондент, анын ичинде 1200 сурамжылоого алынган респонденттер: уюлдук телефондордун номерлерин 
кокусунан тандоонун негизинде САТI (Автоматташтырылган техниканын жардамы менен телефондон интервью) – шайлоодо 
ДОБУШ БЕРБЕГЕНДЕРДИ сурамжылоо. Тандоо катасы: 2,8% чектеринде. 
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участкалык шайлоо участокторунун 1,44% добуш берүү башталганга чейин шайлоо 
комиссияларынын эртең мененки отурумдарында кворумга байланыштуу айрым маселелер 
аныкталды. Салыштыруу үчүн: 2015-жылы бул маселелер такыр байкалган эмес. Кворумдун 
маселелери жарым-жартылай пандемиядан улам келип чыккан деп божомолдоого болот, бирок 
алар шайлоо администрациясынын ишине тутумдуу таасир тийгизген жок. 

Жыйынтыктар: 

1. КОВИД-19 профилактикалык иш-чараларын каржылоо кыйла олуттуу маселе болуп 
эсептелет. Координациянын жоктугу ресурстардын бирдей эмес бөлүштүрүлүшүнө алып 
келди, ал эми чаралар шайлоо күнүнө 9 күн калганда гана көрүлгөн. 

2. Эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүүдө ДСУнун сунуштары негизинен эске 
алынган. БШК чараларды түшүндүрүү менен кеңири маалымат өнөктүгүн жүргүздү. Бирок, 
шайлоочулардын карантинге алынган же ооруканага түшкөн жериндеги белгилүү бир 
добуш берүү жол-жоболору жөнүндө сөз болгондо, маалыматтык кампания жетиштүү түрдө 
активдүү болгон жок. 

3. Шайлоо күнү айрым шайлоочулар добуш берүү укугунан ажыратылган, атап айтканда добуш 
берүү процедуралары бузулган стационардык мекемелерде бир катар окуялар болгон. Иштер 
аз болгон, бирок алар прецедент түзүшкөн. 

4. Бул шайлоолордун өзгөчөлүгү агитациялык тышкы иш-чаралардын санынын аз болгондугу, 
ошол эле учурда жалпыга маалымдоо каражаттары катары салттуу формаларда жана 
масштабдарда колдонулган. Экинчи тараптан талапкерлердин активдүүлүк деңгээли 
социалдык тармактарда бир топ өскөн – салттуу ЖМК мурдагыдай популярдуу жана 
талапкерлерге жеткиликтүү экендиги тууралуу тастыктаган тенденция социалдык 
тармактар регламентация жок болгондугуна байланыштуу кызыктуу болуп эсептелет. 

5. Борбордук жана жергиликтүү телеканалдар, басма сөз каражаттары жана радио ушул 
шайлоонун өзгөчөлүктөрү жөнүндө маалыматтык материалдарды беришти. Жарандар 
жаңы шайлоо системасы жана колдонулган чаралар жөнүндө маалымат ала алышты. Ачык 
асман алдындагы тышкы иш-чаралар жагынан үгүт өнөктүгүнүн жетишсиз болгондугунун 
ордун социалдык тармактардагы үгүт иштери жана депутаттыкка талапкерлердин туруктуу 
ЖМКларга чыгуусу камсыз кылды. Бирок шайлоолордо катышууга талапкерлердин 
укуктарын жүзөгө ашыруу талапкерлер жана улуттук саясий лидерлер арасында оорунун 
жайылуу деңгээлине байланыштуу айрым бөлүгү чектелген. 

6. Украинада орусиячыл маалыматты бурмалоо идеологиялык көрсөтмөлөр олуттуу маселе 
боюнча калууда, ошол эле учурда алардын таанымалдуулугу бул шайлоолордун жергиликтүү 
өзгөчөлүгүнө байланыштуу азыраак борборлоштурулган болуп эсептелет. Мындай 
көрсөтмөлөрдү таркатуу каражаты катары «Телеграмма» сыяктуу каражаттар аркылуу 
билдирүүлөрдү жиберүү популярдуулугу өсүүдө. 

7. Шайлоочулардын катышуусу мурунку жергиликтүү шайлоолорго (2015-жылы) 
салыштырмалуу кыйла төмөн болгон. Сурамжылоого ылайык, шайлоочулардын 30%га 
жакыны КОВИД-19га байланыштуу түздөн-түз эмес же кыйыр түрдө шайлоого катышкан 
жок. 



12

ГРУЗИЯ 
Автору: 

Нино РИЖАМАДЗЕ  
Социалдык тармактарга мониторинг жүргүзүү долбоорунун жетекчиси, юрист 
Акыйкат шайлоо жана демократия эл аралык коомдоштугу  (ISFED) 

Шайлоону башкаруу органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын иши 

2020-жылдын 31-октябрында Грузиянын жарандары добуш берүү участокторуна, КОВИД-19 
жугуштуу учурларынын өсүшүнө карабастан, парламенттин мүчөлөрүн шайлоо үчүн барышты. 
Парламенттик шайлоого чейинки бир нече айда аралаш шайлоо системасы узакка созулган 
дебаттардан, каршы чыгуулардан жана сүйлөшүүлөрдөн кийин бир топ өзгөргөн8. Жакынкы 
мезгилде бекитилген аралаш шайлоо системасына ылайык парламенттин 120 мүчөсү жабык 
партиялык тизме боюнча, ал эми 30 депутат бир мандаттуу (мажоритардык) округ боюнча 
шайланууга тийиш болчу. 

2020-жылдагы парламенттик шайлоо боюнча расмий шайлоо алдындагы өнөктүк 1-сентябрда 
шайлоо күнүнө чейинки алтымыш күндө башталган жана шайлоо күнү жакындаган сайын 
абдан интенсивдүү боло баштаган. Шайлоо алдындагы өнөктүккө, ошондой эле  шайлоо күнүнө 
даярдыкка коронавирустун жаңы түрү (SARS-CoV – 2) жана бул оорунун жайылышынан улам 
пайда болгон тиешелүү көйгөйлөр олуттуу терс таасирин тийгизди9. Пандемиянын социалдык 
жана экономикалык чакырыктарына каршы туруу үчүнборбордук жана жергиликтүү бийлик 
органдары ар түрдүү социалдык саясатты жүргүзүштү. Бул саясатты ишке ашыруунун жүрүшүндө 
башкаруу партиясы жана борбордук/жергиликтүү бийлик органдары ортосундагы чек, эл аралык 
милдеттерге карабастан, келишпөөчүлүк жагдайга туш болгон10. Мындан тышкары КОВИД-
19дан улам саясий партиялардын көпчүлүгү салттуу массалык шайлоо алдындагы ишмердикке 
катышуудан четтеген, ошол эле учурда башка партиялар массалык иш-чараларды өткөрүүнү 
улантышкан. Бул шайлоо алдындагы балансталбаган жана акыйкат болбогон чөйрөнү түзгөн11. 
Бирок белгилей кетүүчү жагдай, Грузия Өкмөтү колдонгон пандемияга байланышкан чектөөлөр  
шайлоо алдындагы иш-чараларга көрүлгөн эмес.  

Шайлоо алдындагы өнөктүк башталганга чейин КОВИД-19 жуккандардын же обочолонгондордун 
саны бир топ төмөн болгон, себеби Грузиянын Өкмөтү 21-марттан тартып 23-майга чейин 
обочолонуунун мамлекеттик саясатын так сактоо менен өзгөчө кырдаалды жарыялаган жана 
айрым чектөөлөрдү жай айларында да сактаган12. 28-январда Өкмөт коронавируска тиешелүү 
болгон маселелер боюнча чечим кабыл алуучу башкы орган катары Ведомстволор аралык 
координациялык кеңешти түзгөн. Кеңештин курамына Өкмөттүн өкүлдөрү, парламент 
мүчөлөрү, Грузия президентинин администрациясынын өкүлдөрү, ошондой эле медициналык 
өкүлдөр, анын ичинде Ооруларды контролдоо улуттук борборунун (ОКУБ) башчысы жана анын 
орун басары13  кирген. Көп тармактуу кеңешти түзүү жана медициналык жана мамлекеттик 
мекемелердин тыгыз кызматташуусу КОВИД-19 инфекциясынын биринчи толкунуна 
натыйжалуу туруштук бере алган. Жогоруда аталган күч-аракеттердин жыйынтыгында Грузия 
пандемиянын биринчи толкуну учурунда башка өлкөлөргө караганда эпидемиологиялык 
өңүттөн алганда абдан коопсуз болуп эсептелген.  

Бирок сентябрдын башында жайкы сезондон жана ички туризмдин жогорку мобилдүүлүгүнөн 
улам оорунун жугушу тездик менен күчөй баштаган. Бул фактыга карабастан, Грузиянын 
Шайлоо администрациясы электрондук мыйзамдаштырууда көрсөтүлгөн бардык мыйзамдуу 

8 ӨЭУ конституциялык түзөтүүлөрдү кабыл алуу тууралуу биргелешкен арызы: жеткиликтүү: https://bit.ly/2X13LsP;  
9 2020 парламенттик шайлоонун шайлоо алдындагы чөйрөсүн биргелешкен баалоосу(ISFED; TIG; GCJE): жеткиликтүү: https://bit.
ly/3rJoGyS;  
10  ОБСЕ 1990-жылдагы Копенгаген Документинин 54 параграфы. 
11 Ibid.
12 “Грузия өкмөтүнүн КОВИД-19 каршы ишке ашырган чаралары  тууралуу билдирүүсү”: https://stopcov.ge/Content/files/COVID_
RESPONSE_REPORT__ENG.pdf 
13 NCDC башчысынын орун басары- Ричард Лугар атындагы Коомдук саламаттык сактоону изилдөө борборунун башчысы: https://
ncdc.ge/Handlers/GetFile.ashx?ID=d8d25a85-1dea-4dab-bdbe-e995ae333f1b 
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көрсөтүлгөн убакытты сакташкан жана шайлоо календарына ылайык иш алып барган14. 

Коомдук саламаттык сактоо жана санитардык-гигиеналык чарала

Борбордук шайлоо комиссиясы 18-сентябрда шайлоону өткөрүү боюнча белгилүү бир чараларды 
белгилеген жана добуш берүү күнүнө карата санитардык-гигиеналык талаптар боюнча 
токтомду15 кабыл алган. Токтом эл аралык таанылган сунуштардын, ошондой эле Шайлоону 
өткөрүү администрациясынын эксперттеринин жана эпидемиологдорунун кеңештеринин 
негизинде иштелип чыккан16. Документ шайлоо күнүндө шайлоо участкаларына кирүү же чыгуу 
жана катышуу үчүн төмөнкүдөй атайын шарттарды белгилеген:  

Шайлоо участокторуна коюлган негизги санитардык-гигиеналык талаптар: 

• Шайлоо участогунун кире беришинде орнотулган дезинфекциялоочу тосмо (жамааттык 
коргоо каражаттары); 

• Шайлоо участогунун кире беришине жайгаштырыла турган колду дезинфекциялоо үчүн 
керек болгон 70% кем эмес спирт камтылган колду тазалоочу аралашма; 

• УШКнын имаратынын көрүнө турган жерине жайгаштырылган вирустун таркалышына 
каршы превентивдүү чаралар тууралуу маалымат; 

• Шайлоо участокторунда көп кол тие  турган жерлер (анын ичинде эшиктин туткасы, 
отургучтар ж.б.) тиешелүү түрдө колдонуу, тазалоо/дезинфекциялоо ар бир үч саатта 
камсыздалат жана кирдөө деңгээлине жараша күнүнө бир нече жолу, мезгил-мезгили менен 
тазаланат, шайлоо участокторун табигый желдетүү; 

• Шайлоо участокторунда катышууга укугу болгон бардык адамдар колдонгон бир жолку 
салфеткалар же башка гигиеналык калдыктар үчүн герметикалык контейнерлер; 

• Добуш берүү кабинасы жана шайлоочу кире берген жер бир тарабынан ачык калат жана 
ачык тарабы шайлоо участкасынын дубалы тарапты карайт, ошондуктан добуш берүүнүн 
купуялуулук принциби бузулбайт; 

• шайлоо участокторунда жайгаштырылган шайлоочулар колдоно турган калемсаптар үчүн 
контейнер, ага шайлоочу добуш бергенден кийин өзү колдонгон калемсапты салышы керек; 

• Добуш берүү күнү шайлоо участоктору ЖКК (жеке коргоочу каражаттар) менен жабдыла 
турган тазалагычтар менен камсыздалган; 

• Шайлоо участокторун ачуу жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу алдында 
участокту тазалоо керек жана дезинфекциялоочу аралашма менен дагы тазалап чыгуу керек. 

Шайлоо участогунда болууга укугу бар шайлоо кызматкерлерине жана ыйгарым укуктуу 
жактарга коюлуучу негизги санитардык-гигиеналык талаптар 

• Шайлоо участогунда катышууга укугу болгон жак маскасыз жана колун дезинфекциялоочу 
аралашма менен тазалоосуз шайлоо участогуна киргизилбеши керек. 

• Шайлоо участогуна катышууга укугу болгон жак шайлоочулардан тышкары дене табын 
текшерүүсүз шайлоо участогуна киргизилбейт. 

• Участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү маска, коргоочу калкандар жана бир жолу 
колдонулуучу кол каптар менен камсыздалышы керек. 

• Добуш берүү үчүн көчмө урнаны ташыган УШКнын мүчөлөрү жана добуш берүү үчүн 
көчмө урнаны колдонуу аркылуу добуш бергендеги байкоочулар экипацияланышы керек 
жана маскасын, бет үчүн щитти, бир жолу колдонуучу кол капты жана колго себүүчү 
дезинфекциялоочу аралашманы колдонууга тийиш. 

14 Грузиядагы Парламенттик Шайлоонун 2020-жылдын 31-октябрындагы иш-чаралардын расписаниеси: https://bit.ly/356olN8  
15 “2020-жылдын 31-октябрындагы Грузиядагы кезектеги парламенттик шайлоолордо добуш берүү күнүндө айрым шайлоо 
чараларын жана санитардык-гигиеналык шарттарды белгилөө тууралуу/Сакребо муниципалдык органынын өкүлчүлүгүндөгү 
шайлоолордон / Жаны коронавирустан (SARS-CoV-2) (COVID-19) улам пайда болгон инфекциянын таркалуусун болтурбоо 
максатында мэрлерди кезексиз шайлоолору” БШК кабыл алынган № 38/2020 Токтом, онлайн жеткиликтүү: https://cesko.ge/res/
docs/dadg38ing.pdf 
16 БШК жыйналышынын протоколу; №28/2020; 18.09.2020; барак #8; https://cesko.ge/res/docs/okmi28.pdf 
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• Эсептөөчү  кызматкерлер столго бири-биринен алыс жайгаштырылышы керек. 
• Башка ыйгарым укуктуу адамдар бюллетендерди эсептөө жана сорттоо процессин байкай 

алгандай түрдө эсептегичтерден эки метр аралыкта жайгашуусу зарыл. 
Шайлоочуларга негизги санитардык-гигиеналык талаптар: 
• Шайлоочулар жеке колдонуу үчүн калемсап менен камсыздалышы керек. Добуш бергенден 

кийин шайлоочу калемсапты атайын жайгашкан калемсаптар контейнерине салышы керек; 
• УШКнын мүчөсү, шайлоочулардын кыймылын жөнгө сала турган ыйгарым укуктуу 

шайлоочулар ортосундагы (мүмкүнчүлүгүнө жараша) коопсуз аралыкты сакташы 
керек; каттоо таблицасына экиден ашык шайлоочунун катышуусуна жол бербейт жана 
шайлоочулардын тизмесине киргизилген алардын фамилиясынын биринчи тамгасына 
ылайык алфавиттик тамга үчүн дайындалган каттоо столдоруна шайлоочулардын келүүсүн 
тапшырат; 

• Добуш берүүчү урнага атайын конвертти жайгаштыргандан кийин, добуш берүүчү шайлоо 
участогунан чыккан учурда, чыгуу жеринде колду дезинфекциялоочу аралашма менен 
тазалоо үчүн каражаттар дайындалууга тийиш; 

• Добуш берүүчү маска тагынууга тийиш. Добуш берүүчү участокто кыска убакытка маскасын 
эки жолу чечүүгө туура келет, себеби таанылууга тийиш жана мыйзамда каралган жол-
жоболор аткарылуусу зарыл. Эгерде добуш берүүчү маскасын чечпей турган болсо, анда 
добуш берүүчүгө шайлоо үчүн бюллетендер/кагаздар берилбейт. 

Термикалык скрининг: 

Добуш берүүчүлөр термикалык скринигден өтүүгө милдеттүү эмес. Дене табын ченөө шайлоо 
участогуна келген башка ыйгарым укуктуу адамдар үчүн милдеттүү болуп эсептелген, дене 
табы жогору болгон учурда - 37 °С же 37 °С ашык боло турган болсо бул адам дене табын кайра 
текшертүүгө (5 мүнөттүк аралык менен) тийиш болчу. Кайрадан текшерилгенден кийин дене 
табы жогорулаган учурдагы адам шайлоо участогуна киргизилген эмес.  

Шайлоо күнүнө чейин бир нече жума ичинде КОВИД-19 инфекциясы кескин өскөнүнө карабастан, 
Шайлоо комиссиясы саламаттык сактоо жана башка кызыкдар  тараптар менен кеңешүү аркылуу 
коопсуздук боюнча тиешелүү сунуштарды натыйжалуу иштеп чыга алган. 

Добуш берүүчүлөрдүн толук камтылуусу жана каттоо 

Оорунун  жугуу деңгээли кескин өскөндүгүнө байланыштуу, шайлоо органдары атайын участкалык 
шайлоо комиссияларын түзүүгө  тийиш экендиги белгилүү болгон жана КОВИД-19 менен 
ооругандар үчүн мекемелерде/медициналык жайларда жайгаштырылган  жана обочолонгон 
(атайын мекемелердеги карантин же үйүндө болуу) шайлоочулардын добуш берүү укугун 
камсыздоо боюнча конкреттүү иш-чараларды өткөрүүгө тийиш болчу.  Шайлоо күнүнө чейин 
12 күн калганда БШК саясий партиялар, жарандык коом, эл аралык уюмдар менен кеңешкенден 
кийин коомчулукка өз убагында кабар берүүнү камсыздоо жана добуш берүүчүлөрдүн Өзүн-өзү 
обочолонуу процессинде тиешелүү түрдө катышуусу тууралуу маселени камтыган Токтомду 
кабыл алган17. Дагы бир олуттуу маселе болуп Өзүн-өзү обочолонгон добуш берүүчүлөр үчүн 
мобилдик телефон аркылуу добуш берүү үчүн тизмеде каттоого чектелген мөөнөт эсептелген18.  

Токтомго ылайык КОВИД-19 жуккандыгына байланыштуу медициналык мекемеге 
жайгаштырылган жактар атайын тизмеге киргизилген, ал эми маалыматтары расмий түрдө 
тиешелүү медициналык мекемелерде катталган карантинде, Өзүн-өзү обочолонгон же үйүндө 
болгон добуш берүүчүлөр БШК колл-борборлоруна кайрылуу мүмкүнчүлүгү болгон жана 
24-октябрдан тартып 26-октябрга чейин кечки саат 22:00де үйүндө добуш берүү үчүн атайын 
тизмеге киргизүү тууралуу өтүнүч менен кайрылышкан. Бардыгы болуп 30-октябрга карата 
абал боюнча атайын тизмеге 10 845  добуш берүүчү киргизилген, андан 7150 адам медициналык 
мекемелерге жана карантиндик мекемелерге жайгаштырылган, ал эми Өзүн-өзү обочолонгон 
добуш берүүчүлөрдүн саны 3695 адамды түзгөн. БШК байланыштын көчмө каражаттарын 

17 БШК 19-октябрда кабыл алынган 45/2020 токтом; https://cesko.ge/geo/list/show/121687-dadgenileba-45/2020-19102020 
18 2020 парламенттик шайлоодогу чөйрөнү шайлоо алдында биргелешип баалоо  (ISFED; TIG; GCJE): жеткиликтүү: https://bit.
ly/3rJoGyS;  Грузиянын эл аралык акыйкаттыгы, “БШК резолюциясына карата эскертүү сунуштар ” 22 -октябрь, 2020; https://www.
transparency.ge/en/post/remarks-resolution-cec 
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колдонуу менен добуш берүү жолу аркылуу медициналык мекемеге жайгаштырылган жана Өзүн-
өзү обочолонгон добуш берүүчүлөрдүн шайлоо укуктарын камсыздоого жооптуу участкалык 
шайлоо комиссиялары жайгашкан ар бир муниципалдык аймактарда 127 атайын шайлоо 
участокторун түзгөн19.  

КОВИД-19 жуккан оорунун көп болгондугуна жана Өзүн-өзү обочолонгон добуш берүүчүлөргө 
берилген каттоонун кыска мөөнөтүнө карабастан, жалпысынан БШК ден соолугунун абалына 
карабастан добуш берүүчүлөрдү толугу менен камтууну камсыздоо жана алардын добуш берүү 
укугун аткаруу боюнча милдеттерди натыйжалуу аткарган. 

Добуш берүүчүлөр үчүн билип туруп тандоо мүмкүнчүлүгү жана үгүттөө өнөктүгүн 
жүргүзүү  

Шайлоо администрациясы ЖМК жана социалдык медиа-платформа, ошондой эле байланыш 
маалыматтары тиешелүү медициналык мекемелерде катталгандарга SMS-кабарламаны жиберүү 
аркылуу добуш берүүчүлөргө маалымат берүү боюнча маалыматтык өнөктүктү өткөргөн. 
Мындан тышкары, БШК ылайык карантиндик жана медициналык мекемелерге жайгаштырылган 
шайлоочуларга маалыматтык баракчалар таркатылган20. Шайлоо администрациясы өткөргөн 
маалыматтык өнөктүккө карабастан, добуш берүүчүлөрдүн атайын тизмесинде катталууну 
каалаган шайлоочулар үчүн негизги көйгөй болуп катталуунун абдан кыска мөөнөттөрү 
эсептелген. 

БШК жалпыга маалымдоо каражаттарынын ар кандай түрлөрү, ошондой эле социалдык медиа-
платформалар21 аркылуу добуш берүүчүлөргө маалымат берүү боюнча, негизинен добуш берүү 
жол-жоболору жана КОВИД-19 пандемиясы менен байланышкан коопсуздук чаралары тууралуу, 
ошондой эле добуш берүү сырын сактоо маанилүүлүгү тууралуу өнөктүк өткөргөн. Позитивдүү 
пландагы маалымат этникалык азчылык22 тилдеринде да берилген. Жалпысынан БШК кеңири 
маалыматтык өнөктүктү өткөргөн жана шайлоо күнүндөгү коопсуздук эрежелери тууралуу добуш 
берүүчүлөрдүн катышуусу жана маалымат берүү үчүн болгон күч-аракетин жумшаган. 
 
Медиа чөйрө, маалыматты бурмалоо өнөктүгү жана шайлоочулардын маалыматка 
жетүүсү 

Телеберүүлөр Грузиянын негизги маалымат булагы катары калууда. Шайлоо мезгилинде ЖМК 
жалпысынан плюралисттик, бирок өткөн жылдар сыяктуу эле өтө татаал болгон. Медиа чөйрө 
“Рустава 2” иши боюнча Европалык адам укуктары боюнча соттун чечиминен жана 2019-жылдын 
июлунан тартып Аджария телеберүүсүндө көңүл калтырган процесстерден кийин кескин 
өзгөргөн23.  

Грузияда салттуу каражаттар менен катар социалдык тармактар жана биринчи кезекте Face-
book коомдун ой-пикирине таасир этүү же маалыматтарды бурмалоо үчүн саясий максаттарды 
көздөгөн жергиликтүү жана чет элдик субьекттер тарабынан колдонулат. Саясий пикир 
келишпестиктер жана поляризациялар көп учурда жергиликтүү актерлер тарабынан 
өнөктүктөрды дискредитациялоо үчүн көп колдонулат. Уюштуруу маалыматтык операциялар 
анонимдүү актерлор, алардын артында тургандар коомдун кескин терс реакциясын пайда 
кылуу жана оппоненттерге, жарандык коомдун активисттерине жана медиа-уюмдарга карата 
антагонистикалык сезим-туюмдарды пайда кылууга багытталган, күн мурдатан түзүлгөн 
бурмаланган маалыматтарды колдоно тургандыгын көрсөтөт24. 
2020-жылдагы парламенттик шайлоолорунун алдында Facebook анонимдүү баракчалар 
өткөргөн ушак таркатуу менен каралоочу өнөктүктөр абдан интенсивдүү болгон. Бул аларда 
иретке келтирилген, уюштурулган жана зыяндуу маалыматтык өнөктүктөрында болгон 

19 БШК өзүнчө обочолонгон шайлоочуларга даярдаган атайын баракчалар: https://bit.ly/38QaJGK 
20 Ibid.
21 Мисалы, БШКөткөрүп жаткан социалдык тармактардагы маалыматтык өнөктүктүн  бир бөлүгүн томөнкү дарек боюнча Facebook 
Ads китепканасынан табууга болот: https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=GE&view_all_page_
id=285100957669 
22 Этностук  азчылык үчүн маалымат: https://cesko.ge/eng/list/show/120578-informatsia-etnikuri-umtsiresobebistvis-2020 
23 “2020 Парламенттик шайлоо үчүн шайлоо алдындагы чөйрөн баалоо” Бөлүм – Медиа Чөйрө; Барак #13-16; https://bit.ly/3o8A3y1 
24 2020 Парламенттик шайлоодогу социалдык медианы мониторингдөөгө биринчи мезгил аралык отчет;https://bit.ly/2MoZ2PH 
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дискредитациялоо максатында иштеген баракчаларды координациялуу түрдө өткөрүү менен 
көрсөтүлгөн25. Дискредитациялоо максатында шайлоочуларды баш аламандыкка алып барууга 
жана алардын жүрүм-турумуна таасирин тийгизүүгө багытталган, жасалма колдоо баракчалары 
жана ЖМК жасалма баракчалары Facebook барагын ачык дискредитациялоону кошо ар түрдүү 
тактикаларды колдонгон. Белгилей кетүүчү жагдай, дискредитациялоонун уюштурулган 
өнөктүктөры оппозицияга каршы, ошондой эле башкаруучу партияга/державага каршы 
колдонулган26. 

Шайлоочулардын жүрүм-турумуна таасирин тийгизүүгө багытталган баракчалардан тышкары, 
бул көрсөтмөлөр саясат ичиндеги процесстерди чагылдыруу менен гана тим болбостон, 
максаттуу бурмаланган маалыматты жана иррационалдык кооптонууларды күчөтүүгө 
багытталган пропагандалык ишмердикти/өнөктүктү, батышка каршы жана либералдуулукка 
каршы, ксенофобдуу жана гомофобдуу түшүнүктү камтыган.  

Баалуулук-багыттуулук пикир келишпөөчүлүк баяндоолорун таркаткан баракчалар орусиячыл 
саясий ишмерлердин пайдасына карата шайлоо алдындагы өнөктүккө активдүү катышкан. 
Батышка каршы жана либералдуулукка каршы сунуштоолордон тышкары орусиячыл 
баяндоолор дагы ачык таркатылган. Көпчүлүк билдирүүлөр улуттук жана диний жүйөөлөргө 
негизделген, алар Facebook  колдонуучулары үчүн мыкты колдонулгандай болууга тийиш боло 
турган зыян келтирүүчү ниеттерге карата шектенүүлөрдү пайда кылбагандай болууга тийиш 
болчу27. 

Facebook бул баракчалардын сюжеттери жана пропагандалоочу ыкмалары Кремль тарабынан 
ар түрдүү европа өлкөлөрүндө колдонулгандар менен бирдей болчу. Тактап айтканда, сүйлөшүп 
алуу теориясын камтыган, батыш коомунда аларды бөлүп жарууга үгүттөгөн таркатуу боюнча 
Кремлдин күч аракети менен дал келген бул баракчаларда колдонулган тактика болчу.  

Мындай тармактардын бири, алардын эң ириси ISFED тарабынан аныкталган, шайлоо күнүнө 
чейинки бир нече күн ичинде Facebook тарабынан жоюлган. Бул өзүн өз алдынча атаган 
альтернативдүү медиа-булак «Alt - info» болгон, ал Грузиядагы негизги жаңылыктарды жана 
саясий окуяларды, ЕБ жана Россиянын саясаты тууралуу, парламенттик шайлоолор, саясий 
ишмерлер тууралуу маалыматтарды жайгаштырган жана башка жергиликтүү ЖМК, ошондой 
эле либералдуу саясатчыларды, иммигранттарды, азчылыкты жана ЛГБТ-коомдоштугун 
сындап келген. Facebook маалыматтары боюнча бул иш-чаралардын айрымдары өзүнө устаттык 
болбогон ой-пикирлерди жарыялоону камтыган28.  

Шайлоо учурунда коронавирустун санынын өсүшү демократиялык процесстерди 
дискредитациялоо боюнча уюштурулган өнөктүктөр түзгөн тобокелдикти дагы да болсо 
көбөйткөн. Бир тараптан чектүү мобилдүүлүккө байланыштуу адамдар көп убактысын 
социалдык тармактарда өткөргөн. Социалдык дистанциялоо практикасы саясий партияларды 
жана талапкерлерди агитациялоо максатында жалпыга маалымдоо каражаттарына көп ишенүүнү 
пайда кылган, муну менен катар социалдык тармактар шайлоочулар менен коммуникациянын 
негизги каналдарынын бири болуп калган.  

Экинчи тараптан пандемиядан улам пайда болгон баш аламандыктын айынан жана өзгөрүлгөн 
социалдык жүрүм-турумдан улам, жарандар социалдык медиа аркылуу таркатылган ар түрдүү 
конспиратордук билдирүүлөргө жана маалыматты бурмалоого абдан аярлуу боло баштаган.  

Шайлоо күнүндө катышуу жана шайлоочулардын келүүсү

2020-жылдын 31-октябрында шайлоочулардын толук келүүсү 56,11% түзгөн29, бул 
2016-жылдагы парламенттик шайлоого караганда жогору болгон, анда шайлоого катышуу 
51,63% түзгөн30. Шайлоо күнү ISFED байкоочулары негизинен техникалык мүнөздө болгон 

25  Грузиядагы Facebook анык болбогон жүрүм-турумду координациялоо менен алектенген уюштурулган тармактардын иштөөсү, акыркы 
айларда расмий түрдө үч жолу тастыкталган. 2019-жылдын декабрында, 2020-жылдын апрель жана октябрында Facebook Грузияда 
иштеген жалпы саны 1,361 аккаунтту платформадан өчүргөн. Бул аккаунттардын көпчүлүгү Грузия Кыялы менен байланышкан 
тынымсыз тармактык кызматташууну көрсөткөн, ошол эле учурда айрымдары Бирдиктүү улуттук кыймыл (БУК) менен байланышкан. 
Мындан тышкары, Facebook Кремль жаңылыктар агенттиги менен байланышкан аккаунттарды News Front, координациялоону өчүргөн, 
ал Грузия аудиториясына багытталган.
26 2020 Парламенттик Шайлоодогу социалдык медиага мониторинг жүргүзүү  экинчи  мезгил аралык отчету;  https://bit.ly/2X4lFLp 
27 ibid
28 “Октябрь 2020 Жүрүм-турум тууралуу координацияланган анык эмес отчет” Ноябрь 5, 2020 https://about.fb.com/news/2020/11/
october-2020-cib-report/ 
29 Катышуу статистикасы  2020: https://cesko.ge/res/docs/2020110718080120.00.1.pdf 
30 Катышуу статистикасы  2016:  https://cesko.ge/res/docs/monaciletaaqtivobaing.pdf 
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31 Коменданттык сааты киргизүүгө карата GDI, ISFED, HRC жана TIG билдирүүсү:  https://bit.ly/2MxbUDH  

КОВИД-19 эрежелерин бузуу менен байланышкан 13кө жакын даттанууну беришкен. ISFED 
өткөргөн ТПП жыйынтыктарына ылайык оң жагын белгилей турган болсок, КОВИД-19 жоболору 
көпчүлүк шайлоо участокторунда сакталган. 

Бирок КОВИД-19 тастыкталган учурларынын саны, медицина органдары жай мезгилинде 
белгилегендей эле, октябрь-ноябрь айларында кескин өскөн. 8-ноябрда парламенттик шайлоонун 
жыйынтыктарын легитимсиз деп эсептеген жарандык активисттер жана оппозициялык 
ишмерлер Грузия парламентине кеңири масштабдуу каршылык акциясын өткөрүшкөн. 
Акция БШК имаратынын алдында улантылган, анда укук коргоо органдары тиешелүү түрдө 
кабарлоосуз каршы чыккандарга суу чачууну колдонушкан. Жарандык коомдоштуктун бир 
нече уюмдары суу чачууну колдонууну негизсиз деп эсептеген.  

Каршылык көрсөтүү митингинен кийинки күнү 9-ноябрда Грузия Өкмөтү жети чоң шаарда саат 
22:00дөн 05:00гө чейин жүрүү кыймылынын эркиндигине чектөөлөрдү киргизген. Ага ылайык 
белгиленген убакытта коомдук жайларда болууга же автомобилде жүрүүгө жана жөө жүрүүгө 
тыюу салынган. Чектөөлөр шайлоонун экинчи турундагы шайлоо алдындагы өнөктүккө да 
таркатылган31. 

Жыйынтыктар: 

1. КОВИД-19 менен байланышкан саясатты жүзөгө ашырууну жана социалдык камсыз 
кылуу жаатындагы саясатты ала турган болсок, анда башкаруучу партия жана борбордук/
жергиликтүү өкмөт ортосундагы чек ара эл аралык милдеттерге карабастан дайынсыз болуп 
калган. 

2. КОВИД-19 айынан саясий партиялардын бир топ саны салттуу массалык шайлоо алдындагы 
ишмердикке толук түрдө катышкан эмес, ошол эле учурда башка партиялар маасалык 
иш-чараларды өткөрүүнү уланткан, бул балансталбаган жана акыйкат болбогон шайлоо 
алдындагы чөйрөгө алып келген. 

3. Шайлоо күнүнө чейин бир нече жума ичинде КОВИД-19 менен ооругандардын кескин өсүшүнө 
карабастан, Шайлоо комиссиясы саламаттык сактоо органдары жана башка кызыкдар  
тараптар менен кеңешүү аркылуу коопсуздук боюнча тиешелүү сунуштарды натыйжалуу 
иштеп чыга алган.  

4. КОВИД-19 эрежелери көпчүлүк байкоого алынган шайлоо участкаларынын көпчүлүгүндө 
байкалган. Бирок КОВИД-19 менен ооруган учурлардын саны жай мезгилинде медицина 
органдары божомолдогондой эле октябрь-ноябрда кескин өскөн.  

5. КОВИД-19 учурлары көп болгондугуна жана обочолонгон шайлоочуларга берилген кыска 
каттоо мөөнөтүнө карабастан, жалпысынан БШК шайлоочуларды жана алардын добуш берүү 
укугун ден соолугунун абалына карабастан камтуу милдетин натыйжалуу жүзөгө ашырган. 
Жалпысынан, БШК кеңири маалыматтык өнөктүктү өткөргөн жана шайлоо күнүндө 
коопсуздук эрежелери тууралуу шайлоочуларга маалымат берүү жолу менен катышуусуна 
артыкчылык берүү боюнча чара көргөн. Жыйынтыктаганда БШК кеңири маалыматтык 
өнөктүктү өткөргөн жана шайлоо күнүндө коопсуздук эрежелери тууралуу шайлоочуларга 
маалымат берүү жолу аркылуу катышууга артыкчылык берүү боюнча чара көргөн.  

6. Шайлоо мезгилинде коронавирус учурларынын санынын өсүшү дискредитация боюнча 
өнөктүктү жана демократиялык процесстер үчүн тобокелдикти мындан дагы күчөткөн. Бул 
тобокелдик КОВИД-19 каршы көрүлгөн чаралардан улам пайда болгон мобилдүүлүккө карата 
чектөөлөрдөн улам социалдык тармактарда көп убактысын өткөргөндүгүнө байланыштуу 
да жогорулаган. Пандемиядан улам пайда болгон баш аламандыктын айынан жана 
өзгөргөн социалдык жүрүм-турумдун натыйжасында жарандар ар түрдүү конспиратордук 
жолдомолорго жана социалдык тармактар аркылуу таркаган маалыматты бурмалоого абдан 
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Шайлоо органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын иши 

Молдова Республикасында Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК)32 шайлоого даярдануу жана 
өткөрүү боюнча бардык шайлоо органдарынын ишин координациялап турган туруктуу орган 
болуп саналат. 2020-жылдын 1-ноябрында пандемия менен өткөн президенттик шайлоо 
убагында БШК эки деңгээлдеги төмөнкү шайлоо органдарын башкарган: 36 шайлоо округдук 
кеңештери (ШОК) жана 2143 шайлоо участкаларынын шайлоо бюросу (ШУШБ), анда кеминде 
19 613 адам иштеген33. Шайлоо органдары жалпысынан шайлоону натыйжалуу жана мыйзамда 
белгиленген мөөнөттө уюштурушту. БШКнын отурумдары аралаш форматта өттү. Шайлоо 
кызматкерлеринин арасындагы КОВИД-19 инфекциясын жуктуруп алуу учурлары бардык 
деңгээлдеги шайлоо органдарында болгон, бирок алар шайлоону өткөрүүгө чечүүчү таасирин 
тийгизген эмес. Ошого карабастан, Promo-LEX байкоочулары шайлоо органдары шайлоо күнүнө 
чейин иштеп жатканда коргонуу чараларын жетиштүү деңгээлде сактабагандыгын белгилешти. 
Маселен, шайлоонун экинчи айлампасын өткөрүү алдында шайлоо участкаларынын 38% 
келүүчүлөрүнөн гана температурасын өлчөп турушкан34. 

Пандемия учурунда улуттук деңгээлде ден соолукту коргоону жана чыңдоону координациялоого 
жооптуу орган – Коомдук саламаттыкты сактоо мамлелери боюнча Улуттук өзгөчө кырдаалдар 
комиссиясы (NEPHC) эсептелет. NEPHC тарабынан кабыл алынган чечимдер тез арада румын 
жана орус тилдеринде ошол органдын тиешелүү сайтында жарыяланган35. NEPHCтин иши 
жана чечимдери Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (ДСУ)36 жооптуу адамдары 
тарабынан координацияланат жана бардык мамлекеттик жана жеке мекемелер үчүн милдеттүү 
болуп саналат. NEPHC чечимдерин аткарбоо мыйзамсыз аракеттерге алып келет37.  

Жыйынтыгында пандемия учурунда шайлоону уюштурууну жөнгө салуу максатында БШК менен 
NEPHCнын координацияланган иш-аракеттеринин натыйжасында, БШК Шайлоо мезгилинде 
КОВИД-19ду алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү боюнча Колдонмону иштеп чыкты (жана 
NEPHCде бекитти)38. Документ 2020-жылдын 12-августунда, шайлоо мезгили башталганга 
чейин бекитилген. Жетекчиликке ала турган принциптер коомдук угууларды өткөрүү тиешелүү 
болгон укуктук жоболорду бузуу менен кабыл алынган. Ошентип, Жетекчиликке ала турган 
принциптер эл аралык стандарттарга жана бул жааттагы мыкты тажрыйбаларга дал келгени 
менен, алар кабыл алынган учурдагы принциптердин мазмуну айрым учурларда түшүнүксүз 
түзүлгөн39, бул байкоочуларды даярдоону камтыган шайлоо процедураларынын аныктыгына 
таасирин тийгизди. Бул түшүнбөстүктөрдү тактоо үчүн 2020-жылдын 13-октябрында NEPHC 
Нускаманын текстине өзгөртүүлөрдү № 34 чечими менен киргизген40. Негизги өзгөрүүлөр 
шайлоо участогуна келген шайлоочуларга мамлекеттин эсебинен акысыз маска берүү маселесине 

32 Молдова Республикасынын  Шайлоо Кодекси. 1997-жылдын 21-ноябры, № 1381-XIII,  14-26-беренелер.
33 2020-жылдын 1-ноябрында Молдова Президенттик шайлоосунун жыйынтыгынан отчет. Борбордук Шайлоо Комиссиясынын 
2020-жылдын 23-ноябрындагы № 4519 чечими менен бекитилген, 16 барак.
34 7 отчет . Молдова Республикасындагы Президеттик Шайлонун Байкоо Кеңеши Promo-LEX 1 (15) ноябрь 2020, барак 14.
35 Коронавирус тууралуу маалымат Молдова Республикасынын Өкмөтү.
36Молдова Республикасынын Саламаттык сактоо, эмгек жана социалдык коргоо министрлиги. КОВИД-19 таасир этүү чаралары 
тууралуу отчет (январь-май 2020) , барак. 3-8.
37 Молдова Республикасынын Укук бузуулар кодекси, 761 -берене
38 КОВИД-19 пандемиясы шартында Борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоону уюштуруу жана өткөрүү боюнча нускамасы.
39  «Promo-LEX» ассоциациясынын пандемия шартында шайлоону уюштурууга карата Борбордук шайлоо комиссиясы демилгелик 
кылган Коомдук саламаттык сактоо Улуттук өзгөчө кырдаалдар комиссиясы коомчулук менен консультацияларды өткөрүүнү 
тоготпоого карата корутундусу.
40 Коомдук саламаттык сактоо Улуттук өзгөчө кырдаалдар комиссиясынын 2020-жылдын 13-октябрындагы № 34 чечими. 
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байланыштуу; шайлоочу КОВИД-19 клиникалык белгилери менен шайлоо органына келсе, 
добуш берүү укугун пайдалануунун так эрежелерин белгилөө; жана өзүн-өзү изоляциялаган 
шайлоочулар үчүн добуш берүү укугун камсыз кылуу механизми тууралуу болгон. Молдовадан 
тышкары жерлерде шайлоону уюштурууда Тышкы иштер жана Европалык интеграция 
министрлиги өзгөчө роль ойногон. Бийлик БШК менен шайлоо участкалары ачылган кабыл 
алуучу өлкөлөрдүн бийликтеринин ортосундагы байланышты камсыз кылды, анын ичинде 
КОВИД-19 пандемиясынын шартында ушул өлкөлөр тарабынан киргизилген чектөө чаралары 
жөнүндө маалымат берди. 

Шайлоону өткөрүү үчүн көрүлгөн санитардык-гигиеналык чаралар 

Пандемия шартында шайлоону уюштурууга жана өткөрүүгө байланыштуу шайлоо 
процедураларын оптимизациялоо жана стандартташтыруу максатында, Шайлоо мезгилинде 
КОВИД-19ду алдын алуу иш-чаралары боюнча Колдонмо иштелип чыкты жана бекитилди. 
Колдонмо шайлоочуларды, шайлоону өткөрүүгө жооптуу кызмат адамдарын жана талапкерлерди 
коргоо боюнча чараларды өз алдынча регламенттештирген. Шайлоо процессинин этаптары: 
шайлоо мезгили, шайлоо күнү жана шайлоодон кийинки мезгил үчүн өзүнчө чаралар да бекитилген. 
Жоболор негизинен шайлоо органдарынын ишин, ошондой эле шайлоо алдындагы иш-чараларды 
(шайлоо алдындагы жолугушуулар, үймө-үй кыдыруу иш-чаралары ж.б.) жетишсиз чагылдырган.
 
Добуш берүүнүн жол-жобосуна байланыштуу эң ылайыктуу жоболордун айрымдары төмөнкүлөр: 

• социалдык аралык тууралуу эрежелерге добуш берүү үчүн участоктун периметринин 
чектеринде сактоо (ПС) жана 50дөн ашык адамдын катышуусу менен жыйналышты 
өткөрүүгө тыюу салуу милдети; 

• ПС менен жайларды жабдуу, анда шайлоочулар ортосундагы социалдык аралык 1 метрди 
түзүүсү шарт; 

• Шайлоо участогуна киргенде ар бир шайлоочунун температурасын өлчөө; 
• Диспенсерлерди спирт ичимдиктерине негизделген дезинфекциялоочу заттар менен 

шайлоо участогунун кире беришине, көрүнөө жана жеткиликтүү жерге жайгаштыруу; 
• Шайлоо участкасында жана шайлоо органдарынын кеңсесинде шайлоочуларга коргоочу 

маска тагынганда гана жеткиликтүүлүктү камсыз кылуу. Шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү 
шайлоо күнү ар бир шайлоочуга акысыз масканы  (маска) тагынуусун менен камсыз кылууга 
тийиш болчу. 

• өзүн-өзү обочологон шайлоочулар үчүн кайрылган жери боюнча (жашаган жери же 
жайгашкан жери боюнча) добуш берүү укугунан пайдалануу (үйдө дарылануу, байланыш 
үчүн, кызыл зонадан чет өлкөдөн кайтып келген адамдар үчүн жана өткүр респиратордук 
инфекциянын белгилери барларда) буга чейин курч респиратордук инфекциянын белгилери 
барлар); 

• Шайлоо күнү шайлоо участкасынын имараттары тез-тез, мүмкүн болсо, ал тургай тынымсыз 
желдетүүнү, ошондой эле жумуш ордун жана добуш берүүчү жайдагы жайгашкан буюмдардын 
үстүнкү беттерин күн бою дезинфекциялоону талап кылды; 

• бир эле учурда шайлоо участогуна киргизилген шайлоочулардын максималдуу саны 
колдонулган добуш берүүчү кабиналардын санына барабар болушу керек (мисалы, 2 добуш 
берүү кабинасы – бир эле учурда 2 шайлоочу бар).

Шайлоо учурунда Promo-Lex коргоо чараларын колдонуу тууралуу бир өтүнүч катты гана тапкан. 
Аны БШКга шайлоого катышпаган партия тапшырган. Доогер талапкерлерди каттоо үчүн кол 
топтоону токтотууну суранды, анткени шайлоо мезгилинде КОВИД-19ду алдын алуу чаралары 
боюнча колдонмодо коомдук саламаттыкты сактоо жаатындагы өзгөчө кырдаал шартында кол 
топтоо боюнча мыйзамдык жоболорду камтыган эмес. БШК жообуна ылайык кол чогултууну 
топтоо себептери болгон эмес, себеби кол топтоо мезгилинде КОВИД-19ду алдын алуу жана 
санын көбөйтпөө боюнча чаралар Молдова Республикасынын Президенттигине талапкерлерди 
колдогон демилгелүү топтордун мүчөлөрү үчүн Колдонмодо кеңири баяндалган. Тиешелүү 
Колдонмо ченемдик акт статусуна ээ эмес, бир гана сунуштама экендигин баса белгилөө керек. 

Шайлоодон кийин БШК Саламаттыкты сактоо, эмгек жана калкты социалдык коргоо 
министрлигине президенттик шайлоо учурунда сатылып алынган жана колдонулбаган 
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КОВИД-19 инфекциясынын жайылышын алдын алуу үчүн коргоочу шаймандар менен камсыз 
кылууну чечти41. 

КОВИД-19 болтурбоо боюнча чаралар Колдонмого ылайык адекваттуу болгондугуна 
карабастан, алар Promo-Lex тарабынан биринчи жана экинчи турларда белгиленгендей 
шайлоо участокторунда дайыма эле сакталган эмес, тактап айтканда кеп температуралык 
скрининг тууралуу болгондо жана милдеттүү дистанциялоону сактоо менен түзүлгөн шайлоо 
участокторунда болгон42. 

Карантинге же өзүн-өзү обочолотуу менен шайлоочулардын, айрыкча ооруканага түшкөн 
шайлоочулардын инклюзивдүүлүгү жана каттоо  

Шайлоо участокторуна саат 15.00 чейин өткөн сасык тумоо белгилери бар адамдар шайлоо 
участогунун аймагына киргизилбейт, тескерисинче кайрылган жери боюнча (добуш берүү үчүн 
көчмө урна) шайлоочулардын тизмесине катталат. Ошол эле учурда, саат 15.00дөн кийин шайлоо 
участогуна келгендерге, алардын симптомдору бирдей болсо дагы, добуш берүү үчүн шарттар 
түзүлөт. Бирок добуш берүү үчүн көчмө урна жок шайлоо участкаларында, мисалы, чет өлкөлөрдө же 
Приднестровье аймагындагы43 шайлоочулар үчүн уюштурулган, шайлоочулардын ден-соолугунун 
абалына жана шайлоо участогуна келгендигине карабастан кирүүгө мүмкүнчүлүк берилди. Pro-
mo-Lex айрым категориядагы шайлоочулар үчүн добуш берүүгө бирдей мүмкүнчүлүк берилбей 
тургандыгын аныктады. Ошондой эле Өзүн-өзү обочолонгон шайлоочулардын абалы (үйдө 
дарылоо үчүн, кызыл зонадан, чет өлкөдөн кайтып келген байланыштарды, адамдарды дарылоо 
жана шайлоочулардын Өзүн-өзү обочолонуу абалы жөнгө салынган жана өткүр респиратордук 
инфекция белгилери бар болгон үчүн дагы) жөнгө салынган. Алар жашаган жеринде/ шайлоочу 
катталган шайлоо участогундагы жооптуу шайлоо комиссиясына кайрылып, жашаган жеринде 
добуш берүү укугунан пайдаланды. NEPHC44 чечимине ылайык добуш берүү үчүн көчмө урнага 
бекитилген шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, ошондой эле аларды коштой турган адамдар коргоо 
каражаттары (маскалар, кол каптар, маскатар, коргоо кийимдери ж.б.)  менен камсыздалууга 
тийиш жана мындай коргоо каражаттарын колдонуу эрежесин так сактоого тийиш. Бул эрежелер 
шайлоочулардын жашаган жериндеги добуш берүүнүн бардык учурларына мүнөздүү болгон, 
алардын обочолонгондугуна же жоктугуна карабастан болгон. Шайлоо байкоочулары бул конкреттүү 
эрежелер шайлоо күнү негизинен сакталгандыгын айтышты. Бирок Promo-Lex белгилегендей, 
бул эрежелер адам өзүн жашаган же жашаган жеринен башка жерде өзүн-өзү обочологон учурду 
эске албайт. Демек, ушул Эрежелерге ылайык жашаган жери боюнча добуш берүү мүмкүн болгон 
жок, анткени шайлоочу башка шайлоо участогунун  шайлоочуларынын негизги тизмелеринде 
катталган. Ошол эле учурда, шайлоонун экинчи турунда (2020-жылдын 15-ноябрында) Pro-
mo-Lex байкоочуларына минимум бир жолку учур тууралуу маалымдашкан, КОВИД бөлүмүнө 
жаткырылган шайлоочулар добуш берүү үчүн көчмө урнаны колдонуу менен добуш берүү 
мүмкүнчүлүгү болууга тийиш, себеби дарыгерлер аны суроодон баш тартышкан. 

Шайлоонун жыйынтыгынан кийин шайлоо органдары шайлоочулардан КОВИД-19 жугуштуу 
оорусунун конкреттүү бир себептен улам же эпидемияга каршы чектөөлөргө байланыштуу 
кыймылдын мүмкүн эместигинен улам добуш берүү укугун пайдалануунун мүмкүн эместигин 
ырастаган бир дагы арызды каттаган жок. 

Шайлоочулардын тандоо жүргүзүү жана шайлоо атаандаштарына каршы үгүт 
өнөктүгүн жүргүзүү мүмкүнчүлүгү 

БШК Шайлоону өткөрүү үчүн кадрларды үзгүлтүксүз кайра даярдоо борбору менен бирге (CIC-
DE)45 КОВИД-19 пандемиясы шартында шайлоолорду уюштуруунун конкреттүү аспекттилери 
тууралуу шайлоочуларга кабар берген. Маалыматтык иш-чаралар, атап айтканда, шайлоо 
өнөктүгүнүн акыркы үч жумасында жүргүзүлдү. Алар камтыган: ТВ/радиодо жана Интернетте 

41 КОВИД-19 инфекциясынын таркалуусунан коргонуу үчүн айрым коргоо каражаттарын Саламаттык сактоо, эмгек жана социалдык 
коргоо министрлигине берүү тууралуу 2020-жылдын 11-декабрындагы № 4535 БШК чечими.
42 Шайлоо күнүнүн экинчи туруна кийин Promo-LEX тин болжолдуу жыйынтыктарында берилген маалыматтарды бул булактан 
көрүңүз: https://promolex.md/19189-misiunea-de-observare-promo-lex-prezinta-rezultatele-preliminare-si-scorul-obtinut-de-candidati-
in-cele-608-sectii-de-votare-din-esantion/?lang=en 
43Придневстровский аймагы – бул Молдова Республикасынын конституционалдык бийлигинин контролуна кирбеген республиканын 
аймагы болуп эсептелет.  Бул аймакта добуш берүү укугу болгон Молдова Республикасынын 250,00жакын катталган жарандары бар.
44 Коомдук саламаттык сактоо Улуттук өзгөчө кырдаалдар комиссиясынын 2020-жылдын 12-августундагы № 24 чечими
45 CICDE Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан түзүлгөн коомдук институт, алар шайлоо кызматкерлерине адистештирилген 
тренинг курстарын, ошондой эле шайлоочуларга маалыматтык өнөктүктөрдү  өткөрүшөт. 
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(видео, видеографик, покаст, билдирүүлөр) төрт аудио/видео материалдарды жалпыга 
маалымдоо каражаттарында чагылдыруу, телекөрсөтүү учурунда БШК мүчөлөрүнө маалымдоо; 
CICDE уюштурулган маалыматтык өнөктүк учурунда шайлоочуларды талкуулоону жана 
маалымат берүүнү камтыган. Маалыматтык иш-чаралардын жүрүшүндө төмөнкү темалар 
козголгон: КОВИД-19 каршы, алар шайлоо күнүндө сакталууга тийиш; үйдө же ооруканада 
дарылоодон өтүп жаткан шайлоочуларга добуш берүүгө көчмө урна үчүн талаптар; шайлоо 
участокторун дезинфекциялоо; жеке дистанциялоо чараларын сактоо; шайлоочулар менен 
жабык жолугушуу учурунда коргонуучу маскаларды тагынуу46. 

Бир тараптан, негизинен КОВИДге каршы коргонуу эрежелери тууралуу шайлоочуларга 
маалымат берүү жетиштүү болгон. Бул шайлоо күнү шайлоо участокторунда добуш берүүчүлөр 
үчүн керек болгон шарттарга басым жасалган. Экинчи тараптан, кеп шайлоо алдындагы 
үгүттөөгө талаптар жана чектөөлөр тууралуу талапкерлерге маалымат берүү тууралуу боло 
турган болсо, Promo-LEX орто мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү шарттардын ачык эместигин 
аныктаган. 

Шайлоо өнөктүгүнүн башталышынын алкагында NEPHC № 33 токтомуна ылайык (2020-жылдын 
28-сентябры) калктын ден соолугун сактоо боюнча чараларды сактоо жана уюштуруучулар 
берилген үлгүдөгү (аты, фамилиясы, ЖБН, телефон номери, электрондук почтасынын дареги, 
үй дареги) иш-чаралардын эпидемиологиялык каттоо тизмесин түзүү шартында 50 адамга 
чейинки катышуу менен улуттук деңгээлде (шайлоо алдындагы митингдер) бир жолку массалык 
митингдерди уюштурууга уруксат берилген. Митингдер мамлекеттик мекемелерге, окуу 
жайларга жакын, ооруканалардын же жугуунун тобокелдиги жогору болгон башка жерлерде 
(мындан тышкары, жабык жайларда митингдерди өткөрүүдө сөзсүз түрдө маска кийилүүгө 
тийиш) уюштурулбайт. 

Шайлоо өнөктүгү башталган учурдан тартып – 2020-жылдын 1-октябрында - NEPHC көпчүлүк 
административдик-аймактык бирдикте (68%) коомдук саламаттык сактоо жаатында (кызыл 
код) өзгөчө абалды жарыялаган. Конкреттүү же катуу же андан жумшак чараларды колдонуу 
массалык митингдерди уюштурууга тыюу салган башкалардын арасында укугу болгон 
саламаттык сактоонун аймактык комиссияларына тапшырылган. 

Теориялык жактан алып караганда КОВИД-19дан47 коргоонун ар түрдүү чаралары жана шарттары 
ар түрдүү банкоматтарда түзүлгөн жана талапкерлер өзүнүн шайлоо алдындагы ишмердигин 
пландоо мүмкүнчүлүгү болушу үчүн маалыматты өз убагында алууга тийиш болгон. Promo-Lex 
шайлоо өнөктүгү убагында, өзгөчө экинчи деңгээлдеги төрт АТОдо (36 дан) элдик жыйындарды 
уюштурууга тыюу салынганын белгилеген. Бирок шайлоонун байкоочулары минимум алты 
учурду байкашкан, анда шайлоодо талапкерлер бул аймактарда митингдерди өткөргөн, ал эми 
укук коргоо органдары кийлигишкен эмес. 

Мындан тышкары, 50 адамдык лимитти бузуу менен өткөрүлгөн шайлоо алдындагы 
митингдер жана автомобилдик марштар байкалган жана ошол эле учурда укук коргоо 
органдары кийлигишкен эмес. Promo-Lex жана башка өкмөттүк эмес уюмдардын ою боюнча 
NEPHC белгилеген КОВИД-19 каршы чараларды тоготпостон жана бузуу менен шайлоолордо 
талапкерлер шайлоочулар алдында жоопкерчиликтин жоктугун көрсөтүшкөн. Ошону менен 
катар алар КОВИД-19 менен күрөшүү үчүн бийлик кабыл алган чараларга карата өбөлгө болгон 
жана калк арасында инфекциянын таркалуусунун кошумча тобокелдигин жогорулаткан48. 

Promo-Lex шайлоо өнөктүгү башталганга чейин БШК потенциалдуу талапкерлерге же 
депутаттыкка талапкерлерге NEPHC белгилеген шарттарга ылайык кол топтоо өнөктүгүн же 
шайлоо өнөктүгүн кантип өткөрүү  керектиги тууралуу өзүнчө так сунуштарды бербегендигин 
баса көрсөткөн.  

Promo-LEX маалыматтары боюнча талапкерлер шайлоо алдындагы өнөктүк мезгилинде NEPHC 
же TPHC белгилеген чектөө чараларына даттанышкан эмес. Шайлоо алдындагы өнөктүктүн 

46 Пандемия учурунда коргонуу чаралары тууралуу шайлоочуга маалымат берүү «Promo-LEX» ассоциациясы жана алардын 
өнөктөштөрү, анын ичинде субгранттар аркылуу дагы камсыздалган. Видео материалдар иштелип чыккан жана онлайн көрсөтүлгөн, 
ошондой эле аймактык каналдарда таркатылган.
47  Көпчүлүк шарттар бирдей болгон, бирок экинчи дегээлдеги айрым АТПга өзгөчө шарттар киргизилген, алар элди топтоп жыйын 
өткөрүүгө толугу менен тыюу салынган, коомдук жүргүнчүлөр транспортунун кыймылын токтотуу жана базарларды жабуу.  
48 Арыз билдирүү. Президенттик шайлоолор боюнча эркин жана акыйкат шайлоо үчүн Жарандык коалициянын позициясы 2020. 
3-бет.
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жүрүшүндө бир гана даттануу талапкер тарабынан башка талапкерге эпидемиологиялык 
чектөөлөрдүн божомолдонгон тартип бузууларына шилтемеси менен берилген. 

Бирок потенциалдуу талапкерлерди колдоодо өзгөчө кол чогултуу боюнча талапкерлерди сунуш 
кылуу этабында жана талапкерлерди каттоодо жетиштүү кол чогулта албаган талапкерлер 
сотко даттануу берген жана шилтеме жасалган суроолордун бири пандемия контексти болгон. 

Медиа чөйрө, маалыматты бурмалоо өнөктүктөрү жана шайлоочулардын маалыматка 
жетүүсү 

Жалпы маалыматтык чөйрөнү ала турган болсок, анда шайлоо алдындагы өнөктүк учурунда 
шайлоодогу байкоочулардын ой-пикири боюнча телевидение жана онлайн-ЖМК, айрым 
өзгөчөлүктөрдөн тышкары, тенденциялык жүрүм-турумга ээ болгон. Алар шайлоодо күчтүү 
гендердик дисбалансты пропагандалоо менен талапкерлерге түздөн-түз кабар беришкен жана 
коомчулукка шайлоо процесси жана добуш берүү жол-жоболору тууралуу өзгөчө маалымат 
берген эмес49. 

Мындан тышкары, NEPHC жогоруда эске салынган чечими жана аны менен байланышкан 
чектөөлөр үгүттөө үчүн болгон мүмкүнчүлүктүн чектелиши, тактап айтканда талапкерлердин 
платформасы тууралуу маалыматка жетүүгө таасирин тийгизе алган талапкерлерди чогултууну 
чектеген жана коомдук жыйындарды чектөө катары бааланышы мүмкүн болгон.  

Пандемия темасын ала турган болсок, анда байкоочулар президенттик шайлоо убагында 
КОВИД-19 вирусу менен байланышкан жасалма жаңылыктардын негизинде кеңири 
маалыматтарды бурмалоо өнөктүктөрды байкашкан эмес. Ага ылайык маалыматтарды 
бурмалоонун кооптуулугу тууралуу шайлоочуларга маалымат берүү боюнча өнөктүктөр да 
байкалган эмес.  

КОВИД-19 темасы талапкерлердин чыгып сүйлөөсүндө кескин эске алынган. ЖМК шайлоо 
алдындагы контексте КОВИД-19 темасын козгошкон, ал шайлоочуларды добуш берүү күнүндө 
добуш берүү үчүн белгиленген чаралар тууралуу шайлоочуларга кабар берүү максатында 
болгон. КОВИД-19 тууралуу кезиккен маалыматты бурмалоо өнөктүгү байкоочулар тарабынан 
табылбагандыгына карабастан, коомдук ой-пикирди сурамжылоого ылайык, анын ичинде 
Шайлоо өнөктүгү учурунда дагы, жарандар негизинен вирустун болгондугуна скептикалык 
түрдө мамиле кылышат50. Тактап айтканда, 28%га жакыны вирус америкалык аскерлер 
тарабынан жасалма жол менен даярдалган десе, 39%ы кытай лабораториясында жасалган деп 
эсептешет. Эске алынган сурамжылоодогу респонденттердин 42%дан ашыгы вирус милдеттүү 
вакцинацияны киргизүү максатында жасалма түзүлгөн деп эсептешет. Молдованын ар бир 
үчүнчү жараны КОВИД-19 дарылоо зарыл болуп эсептелет дешпейт, ал эми 55%га жакын 
респонденттер вирус кадимки сасык тумоого караганда бир топ кооптуу деп эсептешет.  

Негизинен, интернетте таркатылган КОВИД-19 тууралуу жасалма жана манипулятивдик 
жаңылыктардан тышкары жогоруда эске салынган ой-пикирлерге шайлоо алдындагы 
талапкерлер жана коомдук ойдун лидерлери саламаттык сактоо органдары белгилеген 
антиэпидемиялогиялык чектөөлөрдү тоотпогондугу жана бузгандыгы да таасирин тийгизген. 
Мындан тышкары бул ой-пикирлер кеңири коомчулукка көрүнгөн тартип бузууларга карата 
укук коргоо органдарынын толеранттуу жүрүм-туруму менен бекитилген болсо керек.  

Шайлоо күнүндө катышуу жана шайлоочулардын келүүсү 

Пандемиялык шартка карабастан, 2020-жылдагы президенттик шайлоодо 2016-жылдагы 
президенттик шайлоого салыштырганда 5% көп шайлоочу катышкан. Шайлоо участкалары ар 
бир шайлоочу үчүн беткаптар, дезинфекциялоочу гелдер жана адамдын дене табын өлчөө үчүн 
шаймандар менен жабдылган. Бирок өзгөчө биринчи тур күнү шайлоону өткөрүүгө жооптуу 
болгон бир нече кызмат адамдары жана шайлоочулар пандемия учурундагы коргонуу боюнча 
талаптарды тоготкон эмес. Расмий статистикага ылайык шайлоодон кийин КОВИД-19 менен 
жабыркаган учурлардын саны өскөн. Бирок бул өсүштү шайлоонун тийгизген таасири деп 
жыйынтык чыгаруу оңой эмес, себеби андан кийин үзгүлтүксүз жана бул көрсөткүчкө тең өсүш 

49 Арыз билдирүү. Президенттик шайлоолор боюнча эркин жана акыйкат шайлоо үчүн Жарандык коалициянын позициясы 2020. 
2-бет.
50https://www.watchdog.md/2020/10/19/sondaj-sociologic-evolutia-perceptiilor-privind-dezinformarea-in-contextul-pandemiei-covid-19-
si-preferinte-politice/  
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өзгөчө шайлоонун экинчи турунан кийин белгилүү бир чечүүчү айырма болтурбастан улантылган. 
Баса белгилей кетүүчү жагдай, 2020-жылдын ноябрында пандемия убагында президенттик 
шайлоолорду өткөрүүгө карабастан, шайлоочулардын саны кыскарбастан, тескерисинче 
көбөйгөн. 2016-жылдагы президенттик шайлоодогу экинчи турга салыштырмалуу, анда 53,45% 
шайлоочулар добуш берген, 2020-жылдагы президенттик шайлоонун экинчи турунда 58,22% 
шайлоочулар катышкан. Чет жердеги түзүлгөн шайлоо участкаларында  добуш бергендердин 
саны 138 720 дан 263 177 адамга эки эсе көбөйгөндүгүн баса белгилей кетели.  

Шайлоо күнү Promo-Lex байкоочулары шайлоо участогуна киргенде КОВИД-19 белгилери болгон 
же КОВИД-19 атайын бөлүмүнө жаткырылган бейтаптар үчүн добуш берүүчү көчмө урнаны 
алып барууга оорукананын болжолдуу баш тартуу  себептери боюнча шайлоого катышууга 
жарандардын укуктарын бузган айрым учурларын гана маалымдашкан. 

Шайлоочуларды коргоочу экипировка менен камсыздоону айта турган болсок, анда биз кайталай 
кетчү жагдай, шайлоо участоктору ар бир шайлоочу үчүн маска, дезинфекциялоочу гелдер 
жана адамдын дене табын ченөөчү шаймандар менен камсыз кылган. Ошол эле учурда, өзгөчө  
шайлоонун биринчи туру күнү шайлоо органдарынын бир нече кызмат адамдары коргонуу 
боюнча талаптарды тоготкон эмес. Маалым болуп айтылган инциденттердин арасында: 
социалдык аралыкты сактабоо, дене табын өлчөөнү билбөө, шайлоочулардын маскасыз 
катышуусу, жайларды желдетүү учурунда добуш берүүнү токтотуу сыяктуулар болгон.  

Биринчи раундга салыштырмалуу, Promo-LEX эки учурду гана тапкан51, анда шайлоо 
комиссиясынын бардык персоналы айрым мүчөлөргө ооруу жуккандыктан, ал эми айрымдары 
өзүнчө обочолонууга дуушар болгондуктан бул учур эсептелген.  

Расмий статистикага ылайык КОВИД-19 менен жабыркаган учурлардын саны 2020-жылдын 
1-ноябрында өткөн шайлоо күнүнөн кийин (биринчи тур) өскөн. Өсүү тенденциясы 2020-жылдын 
15-ноябрында болгон шайлоонун экинчи турунан кийин дагы улантылган. Эгерде тагыраак 
болсок, анда шайлоого чейинки эки жума ичинде (2020-жылдын 15-31-октябры) оорунун 
жуккан учурларынын орточо саны күнүнө 683 түзгөн, ошол эле учурда шайлоо күнүнөн кийин 
3-13-ноябрь мезгилинде мындай учурлардын орточо саны күнүнө 962 түзгөн. Ушул сыяктуу 
эле шайлоонун экинчи турунан кийин (2020-жылдын 15-ноябры) өсүү тенденциясы сакталып 
калган жана 17-ноябрдан тартып 30-ноябрга чейинки мезгилде жугузган учурлардын орточо 
саны күнүнө 1141 түзгөн52. 

Шайлоо күнү коргонуу чараларын бузууга карата талапкерлер эч кандай апелляция берген 
эмес. Буга карабастан Promo-Lex БШК шайлоо чиновниктери коргонуу эрежелерин сактоону 
бузган каталар тууралуу маалымат беришкен. Шайлоо органы бул маалыматты укук коргоо 
органдарына жиберген, алар шайлоо күндөрү, ошондой эле андан кийинки мезгилде шайлоо 
органдарынын жетекчилерине кайрылышкан. Жыйынтыгында шайлоонун экинчи турунда 
биринчиге салыштырмалуу Promo-Lex байкоочулары мындай инциденттердин анча көп 
болбогон санын байкашкан.  

Өзүн-өзү обочолотууда болгон жана кайрылган жери боюнча добуш берүүнү суранган 
шайлоочулар тууралуу айта кетсек, алардын үлүшү добуш берүү үчүн көчмө урнанын жардамы 
менен добушун берүүнү суранган адамдардын жалпы санынан 3-4% жакынды түзгөндүгүн 
белгилей кетебиз. БШК расмий маалыматтары боюнча Өзүн-өзү обочолотууда болгон 
шайлоочулардын кайрылууларынын саны биринчи турда 1 616 дан 39 919 жана экинчи турда 
836 дан 31 145 ди түзгөн.  

Жыйынтыктар: 

1. Кечигүүлөргө карабастан, мамлекеттик органдар шайлоону ченемдик жактан дагы, 
техникалык өңүттөн алып караганда дагы болушунча коопсуз өткөрүүнү камсыздоо үчүн 
болгон күч-аракетин жумшады.  

2. Пандемия шайлоочулардын келүүсүнө таасирин тийгизген эмес – мурдагы президенттик 
шайлоолорго салыштырмалуу шайлоочулардын катышуусу өзгөчө экинчи турда көбөйгөн. 

51 Бүтүндөй өлкө боюнча 2,143 офис ачылган.  
52 Статистикалык маалымат. Молдова Республикасында КОВИД-19 кризисин башкаруу. 
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КЫРГЫЗСТАН 
Автору: 
 
Эрик ИРИСКУЛБЕКОВ  
Директор 
«Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция» ӨЭУ  

КОВИД-19 пандемиясы Кыргызстандагы шайлоо процессинде олуттуу өзгөрүүлөргө алып 
келди. Биринчиден, 2020-жылдын 12-апрелине пландалган жергиликтүү шайлоо КОВИД-19 
жайылышынын натыйжасында өлкөдө өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен байланыштуу 
кийинкиге жылдырылган. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча 
борбордук комиссиясынын (БШК) алдында оңой эмес маселе турду, анткени парламентке шайлоо 
2020-жылдын 4-октябрына дайындалган болчу, ал эми жергиликтүү бийлик органдарына 
шайлоону жылдыруу парламенттик жана жергиликтүү шайлоону чогуу өткөрүү жөнүндө маселеси 
узак мөөнөткө талкуулоо үчүн себеп болуп калды. Натыйжада жергиликтүү шайлоону 2021-жылга 
калтыруу жана парламенттик шайлоого басым коюу чечими кабыл алынган. 

Шайлоону башкаруу органдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын 
иши
 
Кыргыз Республикасынын аймагына коронавирустун кирүүсүн алдын алуу жана андан ары 
жайылышына жол бербөө боюнча республикалык штаб түзүлгөн. Бул штаб КОВИД-19 менен 
байланышкан маселелерди жөнгө салат жана ага Өкмөттүн, Саламаттык сактоо министрлигинин 
жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү кирет. Штабдын иши 2020-жылдын март айында 
башталган жана ушул күнгө чейин улантылууда. 

Шайлоо процесси Президенттин Жарлыгы менен башталып, ал Өкмөткө пандемияны токтотуу 
боюнча жол-жоболорду иштеп чыгууга буйрук берди. 2020-жылдын 24-августундагы БШК шайлоо 
мезгилинде эпидемиологиялык коргоонун алгоритмин ишке киргизген, ал төмөнкүлөрдөн турат: 
1) участкалык шайлоо комиссияларынын иши; 2) саясий партиялардын жыйналыштарында 
талапкерлерди Жогорку Кеңештин депутаттыгына көрсөтүү; 3) шайлоо алдындагы үгүт; 4) добуш 
үчүн берүү жайдан тышкары добуш берүү; 5) добуш берүү күнү; 6) шайлоочуларга сунуштамалар. 

Баштапкы этапта бул алгоритм Республикалык штаб менен макулдашылган эмес жана БШК 
тарабынан өз алдынча кабыл алынгандыгын белгилей кетүү керек. Мындай чечимди кабыл 
алуунун себептеринин бири катары БШК «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине шайлоону 
даярдоодо жана өткөрүүдө санитардык-эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана 
жарандардын ден соолугун коргоо» процессин тездетүүнү көздөгөн. Кийин бул алгоритм Кыргыз 
Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан 2020-жылдын 7-сентябрындагы № 
695 буйругу менен бекитилген. 

3. Шайлоонун байкоочулары коомдук ой-пикирди бурмалоого жана манипуляциялоого 
багытталган эч кандай өнөктүктү байкашкан эмес. Бирок жасалма жаңылыктардын таасири, 
ошондой эле коомдук ой-пикирдин талапкерлери жана лидерлери укук коргоо органдары 
тарабынан тиешелүү бөгөт коюу реакциянын жоктугунан саламаттык сактоо органдарынын 
көрсөткөн эрежелерин тоготпогондуктан жана бузгандыктан калк арасында вирус кооптуу 
эмес жана андан кооптонбоо керек экендиги сыяктуу ой-пикирди калтырган.  

4. Шайлоодон кийин, өзгөчө биринчи турдан кийин оорунун жуккан учурлары бир нече эсе 
өскөн, бирок ошол эле учурда бул өсүш шайлоо менен байланышкан деп айтууга мүмкүн 
эмес. Мындан тышкары,  бийликтегилер жогоруда келтирилген гипотезаны колдоого же 
баш тартууга карата эч кандай формалдуу жыйынтыктарды берген эмес.  

5. Шайлоодогу атаандаштар киргизилген санитардык чараларга алардын көз карашы боюнча 
шайлоо өнөктүгүнө чечүүчү таасирин тийгизди деп көрсөтүү жана аныктоо менен алар алган 
баалоого даттануу катары  шылтоо  кылышкан эмес.  
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Жогоруда жазылгандан көрүнүп тургандай, БШК менен Өкмөттүн ортосундагы координация 
бир кыйла начар болгон: БШК  айрым мүчөлөрү Өкмөттү «төө куш» позициясында болгон жана 
алгоритмдер боюнча чечимдерди кабыл алган эмес деп күнөөлөшкөн, ошондой эле өздөрү 
мындай алгоритмдерди кабыл алууга туура келгенин айтышкан. Белгилей кетүүчү нерсе, шайлоо 
жарыяланганга чейин пандемияга байланыштуу кырдаал курч болуп турганда көптөгөн тараптар, 
анын ичинде этиостук түшүнүктөр боюнча да, шайлоону жокко чыгарууну же жылдырууну талап 
кылышкан. 

Жалпысынан пандемия убагында мамлекеттик органдардын ишине канааттандырарлык баа 
берүү мүмкүн эмес болчу. БШКнын  иши сапаттуу эмес болгон деп айтууга болот, анткени алардын 
сунуштамалары иш жүзүндө төмөн деңгээлде ишке ашырылган жана БШК тарабынан аз санда 
чечимдер кабыл алынган. 

Коомдук саламаттык сактоо жана санитардык чаралар 

Жалпысынан БШК пандемияга байланыштуу көп чечимдерди кабыл алды деп айтууга болбойт. 
Участкалык шайлоо комиссияларынын милдеттерине өзгөчө талаптарды, атап айтканда, 
дезинфекциялоо, социалдык аралыкты сактоо, маска режими, кызматкерлердин жеке коргонуу 
каражаттарын пайдалануу сыяктуу санитардык-эпидемиологиялык чараларды сактоону 
белгилеген иш алгоритми бекитилген, ал эми шайлоочуларга шайлоочулардын тизмесинен өзү 
жөнүндө маалыматтарды тактоого жана оңдоого же tizme.gov.kg порталы аркылуу башка шайлоо 
дареги боюнча добуш берүүгө ниети менен байланышкан бардык маселелерди чечүү сунушталган. 

Алгоритм ошондой эле саясий партиялардын жыйналыштарын Жогорку Кеңештин депутаттыгына 
талапкерлерди көрсөтүүгө таасирин тийгизди. Алгач БШК саясий партиялардын жыйналыштарын 
онлайн режиминде өткөрүүнү сунуштаган. Саясий партиянын жыйналышын он-лайн режиминде 
өткөргөн учурда РФ БШК төмөнкүдөй сунуштамаларды берди: (1) санитардык-эпидемиологиялык 
ченемдерди сактоо жана жарандардын саламаттыгын сактоо максатында саясий партиялар 
партиянын баштапкы/аймактык бөлүмдөрүнөн делегаттардын санын кыскартуу жөнүндө 
маселени кароо керек жана (2) жайдан тышкары (ачык абада) жыйналышты өткөрүү мүмкүнчүлүгүн 
кароо зарыл. Сунуштар негизинен кире бериште дене табын өлчөө, социалдык аралыкты сактоо, 
дезинфекциялык каражаттарды колдонуу, маска режими ж.б. сыяктуу жалпы мүнөздө болгон. 

Жогоруда аталган алгоритм мобилдик түзүлүштөрдү колдонуу менен добуш берүү үчүн (ачык 
абада добуш берүү) жана шайлоо участкаларында добуш берүү үчүн (жайлардын ичинде 
добуш берүү) санитардык-эпидемиологиялык талаптарды да камтыган. Ачык абада добуш 
берүүнү уюштуруу үчүн участкалык шайлоо комиссиялары БШКдан төмөнкүдөй сунуштарды 
алышкан: добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерге добуш берүүгө чыгуунун алдында комиссия 
мүчөлөрүнүн, байкоочулардын, талапкерлердин, саясий партиялардын жана жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын өкүлдөрүнүн дене табын өлчөө; жумуш орундарын жана шайлоо комиссиясынын 
транспортун дезинфекциялоо; добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүүнү жүргүзгөн 
участкалык шайлоо комиссияларынын (УШК) мүчөлөрүнө жеке коргонуу каражаттарын жана бут 
каптарды берүү; добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берген УШКнын мүчөлөрү үчүн 
санитардык-гигиеналык каражаттардын бар болушу; добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берген 
шайлоочуларды бир жолку кол каптар жана маскалар менен акысыз камсыз кылуу; байкоочулардын, 
талапкерлердин, саясий партиялардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүн 
жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылуу ж.б. 

Ошондой эле добуш берүү үчүн жайларда негизги шайлоо күнү добуш берүүгө бир катар талаптар 
коюлган, алар кире бериште дене табын өлчөө жана дезинфекциялоо, социалдык аралыкты сактоо, 
дезинфекциялоочу каражаттарды пайдалануу, маска режимин сактоо, добуш берүү үчүн жайларда 
маалыматтык материалдарды жайгаштыруу, талаптарды сактоонун зарылдыгы тууралуу 
түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана шайлоо участогуна кирүүдө шайлоочуларга жеке коргонуу 
каражаттарын (маскалар жана кол каптар) акысыз берүү. 

Добуш берүү процессинин өзүнө да айрым сунуштамалар берилген: идентификациялоо 
каражаттарын спирт кездеме менен ар бир шайлоочуну идентификациялоо жол-жоболоруна чейин 
жана кийин дезинфекциялоо; добуш берүү үчүн кабиналарды жана добуш берүү үчүн автоматтык 
урналарды 60 мүнөттө эки жолудан кем эмес дезинфекциялоо; КОВИД-19 симптомдору бар 
шайлоочуларга добуш берүү үчүн өзүнчө кабиналардын болушу. 
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Жалпысынан, алгоритм жетиштүү сандагы санитардык-эпидемиологиялык иш-чараларды 
камтыйт. Бирок алардын көпчүлүгү ишке ашырылган эмес: чаралар кабыл алынган жана 
эл аралык стандарттарга толук ылайык келген, ошондой болсо да иш жүзүндө таптакыр 
колдонулбай калган чаралар да орун калган. 

Voter inclusiveness and registration

The CEC recommended voters to resolve issues related to clarification, correction of data about themselves 
in lists of voters, and intention to vote at another electoral address (Form 2) through the state portal of 
voters "TIZME" (https://tizme.gov.kg/). The state portal www.tizme.gov.kg posted a preliminary voters’ 
list where one could clarify his or her information 80 calendar days before the Election Day, i.e., before 
16 July 16. These lists were also posted directly at the polling stations. In case of inaccuracies, a voter was 
offered either to apply to a PEC within the prescribed period or to use the "TIZME" portal. However, it 
should be noted that not every citizen of Kyrgyzstan has an opportunity to use the above portal, which 
requires additional equipment for identification in the system. It should also be noted that no instructions 
were provided for voters who, due to illness caused by COVID-19, did not have the opportunity to clarify or 
make changes to the voters’ lists, so this matter was only generally resolved.

The CEC also recommended that voters who had symptoms of illness, were in contact with ill individuals, 
or who were in observation and wanted to exercise their active voting right, to apply to the relevant PEC by 
2 October for the opportunity to vote outside the polling station and to vote at home on 3 October. If a voter 
intended to exercise active voting rights on Election Day 4 October at a polling station, it was recommended 
that the voter visits the polling station after 6 p.m. 

Such recommendations by the CEC had no normative grounds, as these actions can be equated to the 
deprivation of the right to vote. Additionally, these recommendations included only voters who had 
symptoms of illness, or had contacted sick people, or were in observation. Those who had been hospitalized 
at that time were not even mentioned by the CEC.

Perhaps this issue could have received a broader reaction, but the situation with registration of a considerable 
number of voters via Form-2 - i.e. those voting not at their polling station - and possible violations of the 
electoral law, does not allow us to reliably estimate how many such voters were deprived of their right 
to vote. Taking into account the above, it can be concluded that most, if not all, voters hospitalized with 
COVID-19 were deprived of the possibility to vote.

It should also be noted that the Ministry of Health, having approved the algorithm, indicated in its order that 
it would compile a list of voters who were in hospitals on the day of voting and pass them to the corresponding 
PECs. According to the information of the CEC, 29,075 people throughout the country applied for voting 
outside the premises. The CEC noted that an option to vote at home was also given to voters with COVID-19, 
but only for those who suffered from it in a mild form and were undergoing medical treatment at home. 

However, the voting procedure for such persons was not prescribed anywhere, and there are serious 
concerns on this point regarding the secrecy of voting and observance of sanitary norms. For example, one 
of the comments of the CEC on this matter was the following: "A voter is obliged to wear a mask and gloves 
when the PEC representatives arrive. A person cannot invite them inside. A ballot paper must be given over 
the doorstep". Thus, it can be said that the work on providing voters with an opportunity to vote was carried 
out at a very basic level, lacking any elaborated provisions.

Шайлоочулардын инклюзивдүүлүгү жана каттоо 

БШК шайлоочуларга шайлоочулардын тизмесинде өзү жөнүндө маалыматтарды тактоого, 
оңдоого, ошондой эле шайлоочулардын «ТИЗМЕ» мамлекеттик порталы боюнча (https://tizme.gov.
kg/) башка шайлоо дареги (2-форма) аркылуу добуш берүүгө байланышкан маселелерди чечүүнү 
сунуш кылган. Шайлоочулардын алдын ала тизмеси www.tizme.gov.kg мамлекеттик порталында 
жайгаштырылган, анда добуш берүү күнүнө чейин, б.а. 16-июлга чейин 80 календарлык күн 
мурда өзүнүн маалыматтарын тактаса болот. Бул тизмелер ошондой эле түздөн-түз шайлоо 
участкаларында жайгаштырылган. Так эмес маалыматтар болгон учурда шайлоочуга белгиленген 
мөөнөттө УШКга кайрылуу, же болбосо «ТИЗМЕ» порталын пайдаланууга сунуш кылынды. Бирок 
Кыргызстандын ар бир жараны жогоруда көрсөтүлгөн порталды колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес, 
бул системада идентификациялоо үчүн кошумча жабдууларды талап кылынарын белгилей кетүү 
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керек. Ошондой эле КОВИД-19 келип чыккан ооруга байланыштуу шайлоочулар үчүн көрсөтмөлөр 
берилген эмес, алардын шайлоочулардын тизмесинен маалыматтарды тактоого же өзгөртүү 
киргизүүгө мүмкүнчүлүгү болбогонун да айта кетүү зарыл, бул маселе бүтүн эле чечилип калган. 

БШК оору симптомдору бар, ооругандар менен байланышкан жана өзүнүн активдүү добуш 
берүү укугун пайдаланууну каалаган шайлоочуларга 2-октябрга чейин тийиштүү УШКга шайлоо 
участогунун чегинен тышкары жерде добуш берүүгө жана 3-октябрда үйдө добуш берүүгө 
мүмкүнчүлүк берүү жөнүндө өтүнүчү менен кайрылууну сунуш кылган. Эгерде шайлоочу 4-октябрда 
шайлоо күнү шайлоо участкасында өзүнүн активдүү добуш берүү укугун пайдаланууну ниеттенсе, 
анда шайлоочунун шайлоо участогуна саат 18.00дөн кийин баруусу сунушталат. 

БШК  мындай сунуштамаларынын ченемдик негиздери болгон эмес, анткени бул аракеттер добуш 
берүү укугунан ажыратууга теңештирилиши мүмкүн. Мындан тышкары, бул сунуштамаларга 
оорунун белгилери бар, оорулуулар менен байланышкан же байкоого алынган шайлоочулар гана 
киргизилген. Ошол учурда ооруканада жаткан адамдар БШК тарабынан эске алынган эмес. 

Балким, бул маселе бир кыйла кеңири реакцияны жаратмак, бирок 2-формасы боюнча, т.а. өзүнүн 
шайлоо участкасында эмес добуш берген шайлоочулардын олуттуу санын каттоо менен байланыштуу 
кырдаал жана шайлоо мыйзамдарын мүмкүн болуучу бузуулар ушундай шайлоочулардын 
канчасы добуш берүү укугунан ажырагандыгын анык баа берүүгө мүмкүндүк бербейт. Жогоруда 
жазылганды эске алып, КОВИД-19 менен ооруканага жаткарылган шайлоочулардын бардыгы 
болбосо да, көпчүлүгү учурда добуш берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган деп жыйынтык чыгарууга 
болот.   

Белгилей кетүүчү нерсе, Саламаттык сактоо министрлиги алгоритмди бекитип, өзүнүн буйругунда 
добуш берүү күнү ооруканаларда болгон шайлоочулардын тизмесин түзөрүн жана аларды 
тийиштүү УШКга берерин көрсөткөн. БШК  маалыматы боюнча өлкө боюнча 29 075 адам жайдан 
тышкары добуш берүүгө арыз жазышкан. БШК КОВИД-19 бар, бирок жеңил формада жабыр тарткан 
жана үйдө дарыланууда жүргөн шайлоочуларга гана үйдө добуш берүү мүмкүнчүлүгү берилерин 
белгилеген. 

Бирок мындай адамдар үчүн добуш берүү жол-жобосу эч жерде жазылган эмес жана бул маселе 
боюнча добуш берүүнүн купуялуулугуна жана санитардык ченемдерин сактоого байланыштуу 
олуттуу кооптонуулар бар. Мисалы, бул маселе боюнча БШК мындай комментарий берет: «Шайлоочу 
УШКнын өкүлдөрү келгенде маска жана кол кап кийип жүрүүгө милдеттүү. Аларды ичкери чакыра 
албайт. Шайлоо бюллетени эшиктин үстүнн берилүүгө тийиш». Демек, шайлоочуларга добуш берүү 
мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча иштер кандайдыр бир ойлонулган жоболорсуз эле абдан базалык 
деңгээлде жүргүзүлгөн деп айтууга болот. 

Шайлоочулардын аң-сезимдүү тандоо жана үгүт иштерин жүргүзүү мүмкүнчүлүгү 

Добуш берүү жол-жоболоруна жана шайлоочуларды окутууга тиешелүү шайлоо тууралуу жалпы 
маалымат БШК тарабынан стандарттуу формада берилген жана кандайдыр бир конкреттүү сын 
пикирлерди жараткан эмес. Бирок КОВИД-19 болтурбоо жөнүндө маалымат БШКдан дээрлик 
келип түшкөн эмес, б.а. БШК расмий сайтында бул тууралуу маалыматтар аз. 

БШК айрым пресс-релиздеринде өлкөдөгү оор эпидемиологиялык кырдаал жөнүндө эскерткен 
жана санитардык-эпидемиологиялык эрежелерди сактоого чакырган. Үгүт иш-чараларын 
жүргүзүү үчүн БШК өзүнүн алгоритминде айрым сунуштамаларды берген, алардын арасында үгүт 
иш-чараларын телекөрсөтүү, радио, аудио жана видеоформаты аркылуу жана он-лайн режиминде 
жүргүзүү боюнча да бар; массалык чогулуштарды ботурбоо тууралуу талаптарды эске алуу 
менен ачык абада оффлайн-чогулушту өткөрүү сунушталган; үгүт материалдарын (буклеттерди, 
гезиттерди, компакт-дисктерди, желектерди, төш белгилерди ж. б.) жайылтуу милдеттүү түрдө бир 
жолку кол каптар жана коргоочу маскалар менен жүргүзүү сунушталган. 
Жайдын ичинде шайлоочулар менен офистен тышкары жолугушуулар өткөрүлгөн учурда 
саясий партиялар төмөнкүлөрдү камсыз кылууга милдеттүү болушкан: шайлоочулар менен 
жолугушуу өткөрүлүүчү жайларды жуучу каражаттарды колдонуу менен алдын ала тазалоо жана 
дезинфекциялоо; массалык митингдерди болтурбоо үчүн чакан топтор менен жолугушууларды 
өткөрүү; жайга кире бериште иш-чаранын катышуучуларын контактсыз температуралык 
контролдоо; жайга кире бериште иш-чаранын катышуучуларынын колдорун антисептикалык 
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каражаттар менен тазалоо; иш-чаранын бардык катышуучуларынын маска, кол кап жана башка 
жеке коргонуу каражаттарын милдеттүү пайдалануусу; адамдар ортосунда социалдык аралыкты 
(1,5-2 метрден кем эмес) сактоо; жасалма желдетүү болбогон учурда, ар бир 30 мүнөттүн ичинде 15 
мүнөт сөзсүз желдетүү; эгерде көчөдө температура 18 градустан ашса, жайды дайыма желдетүүнү 
камсыз кылуу, буга шамалдатуу кирбейт. 

Ошондой эле саясий партиялар, алардын программалары, талапкерлер жөнүндө маалыматтар 
бар тизмелер жөнүндө маалыматтарды камтыган «ТАЛАПКЕР» деп аталган атайын ресурс 
түзүлгөн. БШК шайлоочуларга бул ресурсту маалымат алуу үчүн пайдаланууну сунуш 
кылган. Ал эми үгүттөөчүлөрдүн жеке жолугушууларды өткөрүүсүн, шайлоо алдындагы 
«үймө-үй» үгүттөөсүн, иш-чараларды жүргүзүүсүн же башка үгүттөөнүн салттуу/физикалык 
каражаттарын колдонуусун чектөө үчүн көрүлгөн чаралар боюнча БШК бул процессти дээрлик 
контролдогон эмес, анткени партиялар шайлоочулар менен санитардык чаралар көбүнчө 
сакталбаган жеке жолугушуунун бардык мүмкүнчүлүктөрүн ийгиликтүү колдонушкан. БШК 
алдын алуу чаралар көңүлгө албастан, көбүнчө иш-чара өткөрүлгөндөн кийин гана чара көргөн. 
Айрым партиялар пандемия мезгилинде өзүнүн шайлоо алдындагы ишин токтото турган, 
бирок атаандаш партиялар муну колдобогондуктан, БШК шайлоо алдындагы үгүттү улантууну 
чечти. Саясий партиялар аткарууга аракет кылган талаптардын бири – жолугушууга катышкан 
шайлоочулардын саны болду, бирок шайлоочулардын саны уруксат берилген 50 адамдан ашып 
кеткен. 

Өлкө аймактарында шайлоочулар менен болгон жолугушууларда массалык чогулуштар кадимки 
иш болуп калды. Мындай окуялардын бири эки партиянын талапкерлеринин массалык физикалык 
урушуна алып келди. Бул окуядан кийин БШК саясий партиялардан санитардык ченемдерди 
сактоону талап кылган жана өзүнүн алгоритминен үзүндү келтирген. Инцидентти кароодон кийин 
урушка катышкан талапкерлери шайлоо алдындагы жарыштан чыгарылса да, бир дагы саясий 
партия санитардык ченемдерди бузгандыгы үчүн эскертүү алган эмес. Жалпысынан, добуш берүү 
жол-жоболорун маалыматтык колдоо кадимки деңгээлде болгон, бирок КОВИД-19ду алдын алуу 
боюнча маалыматтар айтылган эмес. 

Жалпысынан шайлоочулар шайлоо алдындагы өнөктүк жөнүндө маалымат алуу мүмкүнчүлүгүнө 
ээ болушкан, ден соолук үчүн жогорку тобокелдик ачык абада шайлоо алдындагы үгүт иштерин 
жүргүзүүнү чектеген. Мунун ордун талапкерлердин социалдык тармактарда болуусунун өсүшү жана 
үгүт иш-чараларын телекөрсөтүүдө, радиодо, аудио жана видео форматтарда жүргүзүү толтурган. 

Медиа чөйрө, маалыматтарды бурмалоо өнөктүктөрү жана шайлоочулардын 
маалыматка жетүүсү 

Жалпысынан КОВИД-19 пандемиясы маалымат өнөктүктөрүндө азыркы бийликтин 
кудуретсиздигинин жана алардын вирус менен жетиштүү күрөш жүргүзүүгө жөндөмсүздүгүнүн 
далили катары колдонулган. Саясий партиялардын риторикасында маалыматты бурмалоо кеңири 
жайылганы байкалган жок, бирок жергиликтүү деңгээлде, өзгөчө социалдык тармактарда вирус 
жөнүндө маалыматтар көп бурмаланган. Мындай маалыматтарды бурмалоо кимдир бирөөнүн 
өнөктүгүнө пайда алып келди деп айтууга болбойт. 

Адатта маалыматтарды бурмалоо менен күрөшүү өтө кыйын, ал көбүнчө төгүндөлгүс бойдон 
калууда. Айрым учурларда социалдык тармактарга маалымат берип жаткан Республикалык 
штаб кээ бир маалыматтарды төгүндөгөн. Брифингдердин биринин жүрүшүндө Саламаттык 
сактоо министрлигинин өкүлү Республикалык штаб тарабынан берилген анык маалыматтан 
айырмаланып, тышкы булактардан түшкөн маалыматтарга ишенбөө керек деп билдирди. Ири 
маалыматтарды бурмалоо өнөктүгү да, шайлоочуларга жалган маалыматтын коркунучтуулугу 
тууралуу маалымдоо боюнча өнөктүгү да жүргүзүлбөгөндүгүн белгилей кетүү керек. 

Айрым Өкмөт алдындагы партиялар пандемияны саясий упай топтоо үчүн колдонушкан, мунун 
ачык мисалы болуп Бишкек шаарынын көчөлөрүндө шайлоонун алдында жаш врачтардын 
командасынын сүрөтү түшүрүлгөн жана «Биз барбыз» деген ураан менен Исмаил Матраимовдун 
фондунун (бул фонддун негиздөөчүлөрү саясий турмуштун активдүү катышуучулары болгон жана 
шайлоого катышууга аттанып жатышкан) тапшырыгы боюнча орнотулган баннерлердин пайда 
болушу саналат. Бул баннерлер пайда болгондон кийин жаңжал тутанган, анткени баннерлерге 
түшүрүлгөн медициналык кызматкерлер алардын сүрөттөрүн «Исмаил Матраимов фонду» 
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логотиби жана ушул ураан менен пайдаланууга уруксат берген эмес. Ошондой эле баннердеги ураан 
менен дал келген ысымдар менен мындай акцияларды кескин сындаган волонтердук кыймылдын 
өкүлдөрү чыгышкан. Пандемия, өзгөчө анын катуу күч алган учурунда волонтерлордун эмгегине 
баа берүү кыйын жана алардын ишине тан берүү аракети бул саясатчылардын дарегине чоң 
сындын башталышы болду, натыйжада алар Кыргызстанда октябрда элдик толкундоолорго алып 
келген партиялардын бир бөлүгү болгон. 

Жалпысынан «жасалма» жаңылыктар жана жалган маалыматтар шайлоо процессинин жүрүшүндө 
кеңири таркаган эмес, бирок социалдык таасир этүүнүн жана цензуранын айрым элементтери 
мурунку шайлоолордо сыяктуу социалдык тармактарда болгонун белгилеп кетүүгө болот. 

Шайлоо күнү катышуу жана шайлоочулардын келиши

Шайлоочулардын толук катышуусу 1 980 240 адамды түздү, бул шайлоочулардын тизмелерине 
киргизилген бардык шайлоочулардын 56,2%ын түзөт. Бардык облустарда шайлоочулардын 
келиши 50%дан ашты, Ош шаарында 122 917 адам (179 000 адамдан) добуш берди, бул 68,3%ды 
түзөт. 

Шайлоо күнү шайлоо участокторунда узакка кезекке туруу жана 2-форма боюнча катталган 
шайлоочулардын массалык түрдө өтүшү байкалган. Ушуга байланыштуу шайлоо участокторунда 
санитардык-гигиеналык ченемдер, өзгөчө социалдык аралык сакталбаган. Шайлоочуларды сатып 
алуу үчүн маска режими колдонулган, мисалы, кээ бир шайлоочуларга шайлоо участокторуна 
киргенде кайсы партияга добуш бергендигин аныктоого болгон атайын белгиленген маскалар 
берилген. Ошондой эле байкоочулардын участкалык комиссиянын мүчөлөрүнө добуш берүү 
үчүн урнаны чаптабастан, шайлоо участогун дезинфекциялоого жапкан учурлар болгон, болбосо 
шайлоо участогун жабууга болбойт деп эскертилген. Ушуга карабастан, укук коргоо органдарынын 
кызматкерлери жана участкалык комиссиянын башчысы урнаны чаптабастан, участокту бир 
саатка жаап салган. 

Шайлоо күнү КОВИД-19 байланыштуу добуш бере албай калган шайлоочулардын так санын 
аныктоого мүмкүн эмес, анткени расмий статистика жүргүзүлгөн эмес. Ооруган шайлоочулар 
өзүнүн добуш берүү укугун пайдаланган эмес деп айтса болот, себеби ооруканаларда добуш берүү 
үчүн кошумча участкалар түзүлгөн эмес, ал эми добуш үчүн берүү жайдан тышкары добуш берүү 
үйдө гана мүмкүн болгон.  

Добуш берүү күнү дене табы жогору шайлоочулар добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү жок экендиги 
жөнүндө маалымат пайда болгон жана дене табы жогору шайлоочулар кечки саат 18ден кийин 
добуш бере тургандыгы айтылган. БШК бул маселеде катуу позицияны ээлеп, дене табы жогору 
шайлоочулар башка жарандар менен бирге добуш берүүгө уруксат берген жок. Белгилей кетүүчү 
нерсе, байкоочу жана кызыл зонада болгон медициналык персонал добуш мүмкүнчүлүгүнөн 
ажыратылган: бул чечим Республикалык штаб тарабынан кабыл алынган жана Саламаттык сактоо 
министрлигинин пресс-борбору жарыялаган. 

5-октябрдан 10-октябрга чейинки мезгилде КОВИД-19 учурларынын саны 1496 түздү. 
Парламенттик шайлоодон кийин Кыргызстанда элдик толкундоолор башталган, алар бардык 
шайлоо участокторунда добуш берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп таанууга жана өлкөнүн 
президентинин кызматтан кетишине алып келген. Ушуга байланыштуу көптөгөн даттануулар 
каралган эмес жана көңүл бурулбастан калган.

Жыйынтыктар:

1. БШК менен Өкмөттүн ортосундагы координация бир топ начар болгон, ошону менен бирге 
БШКнын айрым мүчөлөрү Өкмөт пандемиялык тобокелдикти жокко чыгаруу боюнча 
талаптагыдай чечимдерди кабыл албай жатат деп айыптаган. Башка жагынан алып караганда, 
БШКнын чараларын жана алардын сунуштарын иш жүзүндө ишке ашыруу минималдуу болду: 
шайлоо администрациясы КОВИД-19га тиешелүү өтө аз чечим кабыл алган. 

2. Жалпысынан БШК тарабынан бекитилген алгоритм жетиштүү сандагы санитардык-
эпидемиологиялык чараларды камтыды. Бирок алардын көбү ишке ашкан жок. Кабыл алынган 
чаралар толугу менен эл аралык стандарттарга жооп берген, бирок иш жүзүндө бул чаралар 
таптакыр колдонулбаган учурлар орун алган. 
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НАТЫЙЖАЛАРДЫ ЖАНА 
Пьер ПЕЙТЬЕ 
Шайлоо эксперти 

Методикасы 

Ушул изилдөө үчүн жыйналган маалыматтар негизинен Шайлоого мониторинг жүргүзүү боюнча 
уюмдардын Европа тармагына  (ЕNЕМО) кирген шайлоого байкоо жүргүзүү боюнча улуттук 
топтордун ишинин натыйжасында байкоо жүргүзүлгөн өлкөлөрдөн алынган. Бул тематикалык 
изилдөөлөр ENEMO (ӨЭУ) мүчө уюмдар менен байланышкан эксперттер тарабынан төмөнкү 
изилденип жаткан өлкөлөрдө жүргүзүлгөн: ОПОРА (Украина); ISFED (Грузия); «Promo-LEX» 
ассоциациясы (Молдова); жана Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясы (Кыргызстан). 
Корутунду бөлүмүндө келечектеги изилдөөлөр үчүн перспективаларды сунуш кылып, дүйнөлүк 
КОВИД-19 пандемиясы күчөп турганда шайлоо өткөрүү менен байланышкан көйгөйлөрдү түшүнүү 
деңгээлин жогорулатууга умтулуп, ушул өлкөлөр аралык тематикалык изилдөөлөрдүн негизинде 
тыянактар берилет. 

Натыйжаларды жалпылоо 

Ушул изилдөөдө көрүнүп тургандай, КОВИД-19 пандемиясы шайлоону өткөрүүнү кыйла 
татаалдантып, Өкмөт жана шайлоо өткөрүү боюнча органдар үчүн олуттуу көйгөйлөрдү 
жаратты. Изилденген постсоветтик төрт өлкөнүн бардыгы – Украина, Грузия, Молдова жана 
Кыргызстан – пандемиянын жана аны менен байланышкан тобокелдиктердин олуттуу таасирине 
дуушар болушту, аларга шайлоонун бардык катышуучулары: Өкмөттүн, Саламаттык сактоо 
министрлигинин, кризистерди жөнгө салуу боюнча ячейкалар жана кеңештер; шайлоону 
башкаруу боюнча органдар, борбордук шайлоо комиссиясы; атаандаштар шайлоодо атаандаштар, 
партиялар жана талапкерлер; шайлоого байкоо жүргүзүү боюнча улуттук жана эл аралык топтор; 
албетте, шайлоочулардын өздөрү кабылган. 

Пандемиянын өзүн өзгөрүлмө экендигин көңүлгө алганда, өлкөлөр аралык талдоо көрсөткөндөй, 
мамлекеттер жана шайлоо органдары тарабынан көрүлгөн чаралар факторлордун көптүгүнө, 
анын ичинде шайлоону башкаруу системалары; ресурстар, мүмкүнчүлүктөр жана бюджеттер; 
алдын ала көрө билүү деңгээли; ошондой эле улуттук саясий контекстке жараша айырмаланат. 
Негизинен шайлоо органдары, атап айтканда, Украинада, Грузияда, Молдовада жана Кыргызстанда 
Борбордук шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын саламаттыгы үчүн тобокелдиктер 

3. Добуш берүү жана шайлоочуларды агартуу жол-жоболоруна тийиштүү шайлоо жөнүндө жалпы 
маалымат БШК тарабынан стандарттуу түрдө берилген жана кандайдыр бир конкреттүү сын 
пикирлерди жараткан эмес. Бирок БШК өлкөдөгү оор эпидемиологиялык кырдаал жөнүндө 
эскертип, санитардык ченемдерди сактоого чакырып жатканына карабастан, БШКдан КОВИД-
19ду болтурбоо жөнүндө маалымат дээрлик болгон эмес.  

4. Үйдө добуш берүү мүмкүнчүлүгү КОВИД-19 бар шайлоочуларга, бирок жеңил формада 
жабыр тарткандарга жана үйдө дарылоодон өткөндөргө берилген. Мында добуш берүүнүн 
жашыруундулугу жана санитардык ченемдердин сакталышы маселе туудурат, ал эми жоболор 
жетиштүү түрдө иштелип чыккан эмес. 

5. Шайлоо күнү КОВИД-19 байланыштуу добуш бере албай калган шайлоочулардын так 
санын аныктоого мүмкүн эмес, анткени расмий статистика жүргүзүлгөн эмес. Ооруканада 
болгон шайлоочулар өзүнүн добуш берүү укугун пайдаланган эмес деп айтса болот, себеби 
ооруканаларда кошумча участкалар түзүлгөн эмес, ал эми добуш берүү үчүн жайдан тышкары 
добуш берүү үйдө гана мүмкүн болгон. 

6.  «Жасалма жаңылыктар» жана жалган маалыматтар шайлоо процессинин жүрүшүндө кеңири 
таркаган эмес, бирок социалдык таасир этүүнүн жана уяткаруунун айрым элементтери мурунку 
шайлоолордо сыяктуу социалдык тармактарда болгон. 
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жөнүндө ойлонуу менен бирге активдүү шайлоо укугун камсыз кылуу жана шайлоочуларга 
өзүнүн конституциялык укугу жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн кадамдар жасалган. 
Бул КОВИД-19 инфекциясынын биринчи толкунун токтотууга аракет кылган жана жалпысынан 
көмөктөшкөн медициналык жана мамлекеттик мекемелердин тыгыз кызматташуусу жана көп 
тармактуу кеңештерди түзүү менен байланышкан.  

 Ошондой болсо да, изилденген учурлардын экөө (Украина, Грузия) көрсөткөндөй, КОВИД-19 
кесепеттерин алдын алуу жана жеңилдетүү стратегияларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу 
жөнүндө чечим шайлоо күнүнө чейин бир нече күн калганда кеч кабыл алынган. Бул атаандаштарды 
жана шайлоочуларды кошуп, шайлоого катышуучулардын арасында баш аламандыкты гана 
жаратпастан, ошондой эле добуш берүү убагында маселенин толук каралбай калуу тобокелдигине 
да алып келди. Ушуга карабастан кечиккен чечимдер бир катар мамлекеттик субъекттердин 
аракетсиздиги укуктук анык эместиккке алып келген, бул болсо жалпы шайлоо процессине 
коркунуч туудурушу мүмкүн болгон. Бул ошондой эле шайлоону башкаруу органдарына, бул 
учурда БШКга, мыйзам чыгаруу жана/же аткаруу органдарынын КОВИД-19га карата превентивдүү 
чараларды көрүүдө жана ишке ашырууда жетишпеген ийгиликтерин жана аракетсиздигин 
компенсациялоо жоопкерчилиги жүктөлгөн. 

 Бул изилдөөнүн негизги жыйынтыктарынын бири бардык төрт мамлекеттин бийлик органдары 
шайлоочуларга маалымат берүү максатында аларды агартууга өз ыкмаларын өркүндөтө 
албагандыгын көрсөттү. КОВИД-19 превентивдүү чаралары жана жол-жоболору жөнүндө кеңири 
маалыматтык өнөктүк кээде жетиштүү активдүү болгон эмес, ошол эле учурда жеке коргонуу 
каражаттарын колдонуу (ЖКК) бирдей эмес колдонуу өзгөчө болбостон, жалпы ченем болгон. 

 Кайчылаш учурлардан келип чыккан тенденция бийликтин КОВИД-19 боюнча көргөн чаралары 
жана стратегиясы боюнча кеңири консенсуска жетүү үчүн күрөшүнөн көрүнөт, ошол эле учурда 
бул стратегиялар үгүттөө өнөктүгүн өткөрүү үчүн чектелген мүмкүнчүлүккө ээ. Пандемиядан 
улам шайлоого катышкандардын кыйла бөлүгү салттуу массалык шайлоо алдындагы иш-
чараларга катышуудан алыс болууга мажбур болгон. Натыйжада социалдык тармактарда өнөктүк 
салттуу физикалык каражаттар менен өнөктүктү жүргүзүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдүн жоктугун 
компенсациялоого умтулуу менен бир добуштан активдешкен. 

Өнөктүктү жүргүзүү боюнча стандарттык иш-чаралардын жоктугунан улам өнөктүктү жүргүзүүнүн 
санариптик каражаттары көбөйгөндүктөн, ар кайсы өлкөлөрдөн алынган жыйынтыктары 
көрсөткөндөй, «Фейсбук» жана билдирүүлөрдү алмашуу үчүн тиркемелер сыяктуу медиа 
платформаларда коомдук пикирге таасир этүү жана жалган маалыматты жайылтуу боюнча 
саясий максаттарды көздөгөн ата мекендик жана чет өлкөлүк субъекттердин кыянаттыктары 
орун алууда. Саясий пикир келишпестиктер жана поляризация өнөктүктү дискредитациялоо жана 
маалыматтарды бурмалоо аракеттери үчүн көп колдонулду, анын ичинде орусиячыл риторика да 
бар, бул жөнүндө Украинанын жана Грузиянын мисалдары өзгөчө жакшы ырастайт. 

Күтүлгөнгө каршы изилденип жаткан өлкөлөрдө пандемия шайлоочулардын келишин 
автоматтык түрдө азайтууга алып келбеди. Изилденген төрт өлкөнүн ичинен экөөндө шайлоого 
шайлоочулардын катышуусу ушул типтеги мурдагы шайлоолорго караганда бир канча жогору 
болгон: Грузия (2016-жылы 51,94%; 2020-жылы 56,11%) жана Молдова (2016-жылы 53,45%; 
2020-жылы 55,08%); ошол эле убакта Кыргызстанда катышуу бир аз гана төмөн (2015-жылы 
58,89%; 2020-жылы 56,5%) жана Украинада олуттуу төмөн (2015-жылы биринчи турда 46,62%; 
2020-жылы биринчи турда 36,8%). 

Пандемия шайлоочулардын келишине системалуу түрдө таасир этпесе да өзгөрмө КОВИД-19 
башка көрсөткүчтөрдөн араң айырмаланат. Бул маанилүү кошумча учурду табат: көйгөйдү бир 
эле себептик-тергөө түшүнүгүнүн жардамы менен табуу аракетинен айырмаланып, субъектке көп 
деңгээлде, көп факторлуу талдоонун жардамы менен гана талаптагыдай мамиле кылууга болот. 
Бул жагынан алганда улуттук саясий динамика пандемиялык контекстке караганда маанилүү. 

КОВИД-19 шайлоону башкаруунун жүрүшүндө алынган тобокелдиктер жана сабактар

Ушул өлкөлөр арасында талдоонун жүрүшүндө аныкталган негизги тобокелдиктердин бири болуп 
КОВИД-19 кесепеттерине каршы күрөшүү үчүн кабыл алынган социалдык саясатты кыянаттык 
менен пайдаланууга башкаруучу партияларга жана кызмат адамдарына калган мейкиндик 
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саналат. Көбүнчө Грузияда, ошондой эле азыраак деңгээлде Украинада жана Кыргызстанда 
өткөн шайлоолордун мисалы көрсөткөндөй, тиешелүү кызмат орундарын ээлеген адамдардын 
социалдык саясатты саясий жана экономикалык басып алуусу шайлоодо башка атаандаштарга 
салыштырмалуу мандаттары бар атаандаштарга адилетсиз артыкчылык берген. 

КОВИД-19 жөнүндө көрүнөө жалган маалыматтарды таратуу өнөктүтөрү вирустун өзү пайда 
болгон учурдан баштап дүйнөлүк көрүнүш болуп калды. КОВИД-19га карата жалпыга маалымдоо 
каражаттарынын шектүү булактар аркылуу кайрылуусу коомдук пикирде анын чыккан жери, 
иш жүзүндө өлүмдүүлүк, сүйлөшүп алуу элементтери ж.б. боюнча ишенбөөчүлүк менен мамиле 
кылууга алып келди. 

Изилденип жаткан өлкөлөр ушул тенденциядан чыгарып салынбайт. Молдовада жогоруда 
келтирилген мисал ачык көрүндү, ошол эле учурда Украина жана Грузия сыяктуу өлкөлөр Россия 
Федерациясынан чыккан жана өз мамлекеттүүлүгүнө ишенүүгө, талапкерлердин арасында кара 
пиарга багытталган, өнөктүктүн жалпы калыстыгына терс таасир эткен салттуу маалыматтарды 
бурмалоо өнөктүктөрүнө дуушар болушкан. 

Молдова жана Кыргызстан боюнча тематикалык изилдөөлөр карантинде, өзүн-өзү обочолотууда 
же ооруканага жаткырууда шайлоочулардын добуш берүү укугу толук камсыздалган эмес 
экендигин көрсөттү. Бул шайлоочулардын категориялары үчүн өз франшизасын пайдалануу 
мүмкүнчүлүктөрү чектелген жана бул маселени чечүү үчүн системалуу чечимдер ушул күнгө 
чейин табыла элек деген тыянак чыгарууга болот. Добуш берүү укугунан ажыратуу пандемияга 
байланыштуу негизги тобокелчиликтердин бири болуп саналат жана Өкмөт жана шайлоо 
органдары тарабынан жакын арада толук чечүү зарыл болгон көйгөй болуп саналат. Шайлоо 
органдары шайлоочуларды агартуунун маанилүүлүгү жана пандемия күчөп турганда шайлоо 
өткөрүүнүн өзгөчөлүгү, атап айтканда, шайлоо участкаларында добуш берүү жол-жоболору 
жана превентивдүү чаралар жөнүндө талаптагыдай маалымат берүү керек экендиги тууралуу 
унутпоого тийиш. 

Шайлоолорду өткөрүүнүн алкагында КОВИД-19ду алдын алуу боюнча чаралардын 
мыйзамдуулугунун көйгөйүнө баа берүү керек. Изилденген өлкөлөрдүн экөөндө (Украина, Молдова) 
ушул чаралар боюнча абдан кеч чыгарылган чечимдерден тышкары, шайлоо мыйзамдарынын 
бир бөлүгү эмес, өкмөттүн каалоосу боюнча саясат болуп эсептелген чечимдердин мазмуну 
мыйзамдуулук жана легитимдүүлүк деген эки көйгөйдү жаратат. Эгер превентивдүү чараларды 
көрүү үчүн парламенттер КОВИД-19 жуктуруп алуунун жаңы толкундарын көрө билген болсо, 
муну жеңүүгө болоруна карабастан, байкоо жүргүзүлгөн өлкөлөрдө пандемия учурунда шайлоо 
өткөрүүгө тиешелүү жоболорду киргизүү боюнча көп иштерди жүргүзүү алдыда турат. Бардык 
шайлоо участокторун жеке коргоонуу каражаттары менен камсыз кылууну оптималдаштыруу 
сыяктуу алдын алуу чараларын жакшыртуу керек. Чараларды алдын ала талаптагыдай көрүүнүн 
артыкчылыгы болуп саналган укуктук белгилүүлүк БШКда шайлоо башталганга чейин укуктук 
базанын алкагында мыйзам чыгаруучу үчүн чечимдерин бекитүүгө стимул болуп калууга тийиш. 

Акырында демократия үчүн КОВИД-19дун коркунучтуулугу жөнүндө маселе өтө маанилүү бодон 
калууда. Биздин изилдөө көрсөткөйдөй, пандемига каршы күрөшүү социалдык саясаты жана 
жыргалчылык тиешелүү кызмат орундарын ээлеген адамдардын саясий пайдалануусу үчүн 
калыбына келтирилүүдө, мында кыянаттык менен пайдалануу жана аларга шайлоо жарышында 
адилетсиз артыкчылык берүү орун алууда. Ушул сыяктуу мүмкүн болуучу инфекцияларды 
чектөө максатында шайлоо алдындагы өнөктүктөрдү өткөрүү үчүн салттуу мүмкүнчүлүктөрдү 
чектөө талапкерлердин жана шайлоо өнөктөрүнүн платформаларынын байкалып турушуна 
таасирин тийгизди. Бул ошондой эле мурда эле ээ болгон кадыр-барктан пайда алып келген 
институтташкан партияларга жагымдуу шарт түзүп, жаңы партиялар жана талапкерлер үчүн 
мейкиндикти чектейт. Мунун санариптик каражаттарды, атап айтканда социалдык тармактарды 
пайдаланып өнөктүктөрдүн активдештирилиши менен жеңилдетилиши жакшы көрүнүш, бул 
болсо атаандаштардын шайлоодо пандемия шарттарына ылайыкташганын күбөлөндүрүп турат. 

Социалдык тармактарда жана онлайн жалпыга маалымдоо каражаттарында үгүттөө 
күчөгөндүктөн, социалдык аянтчалар жана жалпыга маалымдоо каражаттары жарыяланган 
контентке мамлекеттик бийлик органдары сыяктуу жоопкерчилик тартышат. Бирок социалдык 
тармактарды жөнгө салуу аракети кылдаттыкты талап кылган жана кооптуу иш болушу мүмкүн 
болуп чыкты. Мыйзам чыгаруучу органдар жана жарандык коомдун уюмдары мыйзамдарды 
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кабыл алууда андан ары этияттыкты жана социалдык тармактарда жалган маалыматтарды 
таркатууну жана диффамацияны бир кыйла натыйжалуу жөнгө салууну сактоого тийиш. Болбосо 
терс натыйжалары ой-пикирлерди билдирүү эркиндигин, пикирлердин ар түрдүүлүгүн, ал тургай 
саясий эркиндиктерди ашкере чектөөдө оор болушу мүмкүн. Өлкөлөргө бул маселе боюнча жөнгө 
салуу жана эркиндик ортосундагы туура балансты табуу алдыда турат, ал пандемияга чейин эле 
көп жылдар бою көйгөй болуп келүүдө. 

Жогоруда айтылгандай, пандемия системалуу түрдө шайлоочулардын катышуусунун 
төмөндөшүнө алып келет деген гипотезага карабастан, шайлоочулардын катышуусу үчүн 
КОВИД-19 кесепеттерин так аныктоо керек. Ошентсе да, чектөөлөр жана алдын алуу чаралары 
коомдук пикирде добуш берүү коопсуздугуна карата жана коомдук саламаттык сактоо маселелери 
боюнча салмакка ээ жана бул фактты да баалабай коюуга мүмкүн эмес. 

Келечектеги изилдөөлөрдүн перспективалары 

Изилдөө жүргүзүлгөн өлкөлөрдүн көпчүлүгү инфекциянын кесепеттерин жеңилдетүү үчүн айрым 
превентивдүү чараларды көрсө да, башкалардан айырмаланган бирдиктүү мамиле болгон эмес. 
Изилденген бардык төрт өлкөдө бири-бирине карама-каршы келген эки максатка: демократиялык, 
адилеттүү жана баарын камтыган шайлоолорду өткөрүү үчүн оптималдуу жетишүү үчүн ушундай 
күрөш жүргүзүлүүдө; ошол эле учурда мүмкүн болушунча коомдук саламаттык сактоо маселелерин 
эске алуу менен шайлоо күнү шайлоочулардын коопсуздугун камсыз кылуу аракеттери көрүлүп 
жатат. 

Дал ушул карама-каршылыктардын жана чиеленген түйүндүн маңызы болуп саналат, аны менен 
Өкмөт жана шайлоо органдары күрөшкөн. Иш жүзүндө шайлоо өткөрүүгө салыштырмалуу 
шайлоочулардын ден соолугу жана коопсуздугу боюнча чечилбеген көйгөй (албетте, иш жүзүндө 
пландалган күнү шайлоо өткөрүү үчүн жетиштүү саясий эрк талап кылынат, бул ушул өлкөлөрдө 
болгон) негизги кыйынчылык болуп эсептелет, ал компромисске жана аткарылбаган чечимдерге 
алып келүүсү мүмкүн. Азыркы муунда вирустун жаңы болушу жана прецеденттин жоктугу аны 
түшүнүү деңгээлинин төмөндүгү Өкмөт жана шайлоо органдары бардык убакта жетик эмес 
маалыматтын үстүнөн иштеп жатышат. 

Вирустун өзүнүн татаалдыгынан жана белгисиз факторлордун көптүгүнөн тышкары мурдагыдай 
эле кийинки мезгилде КОВИД-19 жуккан учурлардын жалпы санына шайлоону өткөрүүнүн 
таасирин так өлчөөгө мүмкүн эмес. Бирок кеңири үгүт иши, өзгөчө жайларда, ошондой эле 
шайлоо участкаларында топтолгон шайлоочулар массалык жугуунун олуттуу тобокелдигин 
алып жүрүшөрүн негиздүү божомолдосо болот. Бул учурда ал гипотеза бойдон калууда жана ал 
кандайдыр бир маалыматтарга негизинденеби же жокпу, аныктоо үчүн кошумча изилдөөлөрдү 
жүргүзүү зарыл. Ушул максатта ачык эмес кош протоколду түзүү күмөндүү, бирок демографиялык 
кырдаалы, калкынын саны окшош, жугуу деңгээли жана башка бирдей шарттардагы өлкөлөрдө 
КОВИД-19 күчөгөн мезгилде шайлоону механикалык өткөрүүдөн жуккан учурлардын санынын 
көбөйүшүн салыштырууга болот. Вирус жөнүндө билимдин жана тажрыйбанын жогорулашын 
күтүүгө мүмкүн болгондуктан, мындай изилдөөлөр тобокелдиктерди өлчөө үчүн гана эмес, 
ошондой эле чечимдерди ылайыкташтыруу үчүн дагы жүргүзүлүшү мүмкүн.  

Өкмөттөр, шайлоо органдары, шайлоодогу атаандаштар жана жалпыга маалымдоо каражаттары 
КОВИД-19ду алдын алуу боюнча стратегиялардын жана чаралардын мүмкүн болуучу 
демократиялык кесепеттеринен этият болушу керек. Медициналык мекемелерде, карантинде же 
өзүн-өзү обочолотуудагы  жарандардын бүтүндөй категорияларын айтпаганда, шайлоочулардын 
олуттуу бөлүгүнүн шайлоо укугунан ажыратуу тобокелдигин баалабай коюуга болбойт. Бул 
изилдөөнүн маалыматтары бир катар изилденген өлкөлөрдө, атап айтканда Молдовада жана 
Кыргызстанда (жана белгилүү бир даражада Украинада) мындай шайлоочулар шайлоо учурунда 
өзүнүн добуш берүү укугун системалуу түрдө пайдаланышы үчүн адекваттуу чечимдер табылбай 
тургандыгын көрсөтүп турат. Кандай гана болбосун демократияда негизги конституциялык 
укуктардын бири катары шайлоо бир кыйла инклюзивдүү болушу үчүн жана шайлоочулардын 
инклюзивдүүлүгү үчүн КОВИД-19 терс кесепеттерин жеңилдетүү үчүн пандемиянын контекстинде 
активдүү шайлоо укугуна өзгөчө көңүл буруу керек. 



34

Сунуштамалар

Изилденип жаткан өлкөлөрдө шайлоо чөйрөсүн жакшыртуунун жана кыйла инклюзивдүү 
демократиянын үстүндө иштеген жарандык коомдун уюмдары, алардын айрымдары ENEMO 
мүчөлөрү болуп саналат, КОВИД-19 жана шайлоо боюнча кабатыр экендигин билдиришти. Атап 
айтканда, Өкмөттөр жана шайлоолорду башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдер 
шайлоолордун инклюзивдүүлүгүнө таасир берүү менен шайлоочуларды добуш берүү укугун алып 
салуунун же ажыратуунун туруктуу коркунучун алып жүрүшөт. 

Ушундай эле түрдө мамлекеттик мекемелер шайлоо алдындагы үгүттөө иштерин жүргүзүү 
мүмкүнчүлүктөрүн чектөө шайлоочулардын өзүнүн шайлоо алдындагы платформалары жана 
талапкерлери жөнүндө тиешелүү түрдө маалымдоо жөндөмдүүлүгүнө таасир этиши мүмкүн 
экендигин эске алууга тийиш. Массалык чогулууну болтурбоо коопсуз чара болгондугуна 
карабастан, КОВИД-19 болтурбоо боюнча чараларды күчөтүү жана шайлоо өнөктүктөрүнүн бир 
топ майда иш-чараларын коргоочу жабдыктар менен жабдуу маселесин кароого болот. Мында 
Өкмөт менен БШК экөөлөп иштүүгү тийиш, алар шайлоодо атаандаштарды жана шайлоочуларды 
жакшы маалымдоого, компетенттүү органдар тарабынан укук колдонууну күчөтүүгө тийиш жана 
шайлоо алдындагы өнөктүктүн алкагында коомдук иш-чараларга толук тыюу салуунун пайдасына 
тандоо жасоонун ордуна кыйла акыл-эстүү ыкма болуп эсептелет. 

Өкмөт жана шайлоо органдары бул чаралардын зарылдыгын алдын ала көрө алган жокпу деген 
маселе талаш болуп саналат. 2020-жылдагы жайкы ремиссиядан кийин күзүндө КОВИД-19 
кайталандыбы деген суроого медициналык эксперттердин кайчылаш пикири мамлекеттик 
мекемелердин эрте даяр болууга тийиш экендигин аныктоону кыйындатат.  

Ошондой болсо да, келечекте сабак болушу үчүн эпидемиологиялык чаралар БШКда шайлоого 
чейин күн мурунтан көңүлгө алынууга тийиш жана алар кеңири консультациялардан жана 
медициналык корпус, жарандык коомдун уюмдары, эксперттер ж. б. киргизилген процесстен 
кийин парламентте мыйзамдар аркылуу киргизилгени жакшы. Өкмөттөргө жана мыйзам чыгаруу 
органдарына ушул кызыкдар тараптар менен, демократиялык өнүктүрүү жана башкаруу жаатында 
ӨЭУ кошуп, кызматташтыкты бекемдөөгө умтулууга тийиш. 

КОВИД-19 каршы күрөшүү жөнүндө сөз болгондо ачык-айкындуулуктун маанилүүлүгүн бардык 
баскычтарында өзгөчө эмес, эреже катары баса белгилеп кетүү керек. Жарандык  коомдун уюмдары 
өз ишине күзөтчү иттер сыяктуу жакшы максат коюусу үчүн, ал эми жарандык активисттер 
билдирүүчү катары иштеши үчүн мейкиндик бар: тиешелүү кызмат орундарын ээлеген 
адамдардын социалдык саясатты жана бюджетти кыянаттык менен пайдалануусу – бул өзгөчө 
көңүл буруунун талап кылган маселени, анткени шайлоо өнөктүктөрүндө мүмкүнчүлүктөрдүн 
теңсиздиги үчүн негиз түзбөстөн; ошондой эле мамлекеттик ресурстарды кыянаттын менен 
пайдалануу үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөр жаратат. 

Медиа чөйрө КОВИД-19 тиешеси жок терең көйгөйлөргө карабастан, мурдагыдай эле 
маалыматтарды бурмалоо боюнча туруктуу тобокелдикке кабылган. Бул айрыкча социалдык 
тармактардагы жана онлайн-каражаттардагы контенттин провайдерлерине тиешелүү. Россиялык 
маалыматтарды бурмалоо жана кийлигишүү сыяктуу бир топ эски тенденциялар жана вирус 
жөнүндө расмий мейнстримдик дискурсорлорду дискредитациялоо сыяктуу жаңы тенденциялар 
жалпы ишенбөөчүлүк атмосферасын, скептицизмди жаратуу жана эркин шайлоонун аброюна 
зыян келтирүү үчүн кезигишимүмкүн.  

Ошол эле учурда социалдык тармактарды жана тармактык ЖМКларды ашкере жөнгө салуу жакшы 
эмес, анткени ал сөз эркиндигине ж.б. ашыкча кийлигишүүгө алып келиши мүмкүн, фактыларды 
текшерүү жана жарандардын медиасабаттуулугу Өкмөттөр тарабынан инвестицияланышы керек 
жана мындан ары жарандык коомдун уюмдары тарабынан колдоого алынышы керек.  

Пандемия шайлоолорду кыйла татаалдантты, бирок КОВИД-19га чейин шайлоону уюштуруу оңой 
иш болгон эместигин эске алуу керек. Жагдайдын өнүгүшүнө жараша постсоветтик өлкөлөргө, 
ошондой эле Батыштагы коомдорго алгылыктуу жана алгылыктуу эмес сезилген чечимдердин 
үстүнөн ойлонууга туура келет. Пандемия күчөгөн учурда мамлекет жарандардын коопсуздугун 
камсыз кылуу үчүн аракеттерге кенен эркиндик берүү керек деген идеяга карабастан, Өкмөттөрдү 
жана шайланган кызмат адамдарын жоопкерчиликке тартуу принциби бүгүнкү күнү маанилүү 
бойдон калууда. 
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