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Шайлоолорго мониторинг боюнча уюмдардын Европа тармагы (ENEMO) 2010-жылдын 
10-октябрында болгон Кыргызстандагы парламенттик шайлоолорго мониторинг 
жщргщзщщ щчщн 23 кыска мёёнёттщщ байкоочуларды жиберген. Алдыъкы топтун 
ичинен 16 ёлкёдё кыска мёёнёттщщ байкоочулар бщткщл ёлкё боюнча шайлоо 
участокторунда жана райондук шайлоо участокторунда ачуу, добуш берщщ, добуш 
берщщ, добуштарды саноо жана жыйынтыктарды чыгарууну кошо алганда добуш берщщ 
статдиясынын бардык процессинде байкоо жщргщзщштщ Шайлоо кщнщ ENEMOнун 
байкоочулары ёлкёдёгщ 293 шайлоо участогунда болушту 
. 

 
Натыйжалардын жыйынтыктары 
 

• ENEMO жалпысынан парламенттик шайлоолор демократиялык жана тынчтык 
жолу менен ёттщ деген корутундуга келишти, мында шайлоо болгон кщнщ добуш 
берщщ жана добуштарды саноо процедуралары убагында уюшулбагандык 
ёзщнщн терс таасирин кёргёзгёндщгщнё карабастан ири тартип бузуулар 
катталган жок, 

• Округдук шайлоо комиссия мщчёлёрщнщн шайлоо процедураларын начар 
билиши, добуш берщщнщн жашырындуулугунун бузулушу, шайлоочулардын 
тизмесинин так эместиги жана шайлоо участокторунда башка адамдардын болушу 
бардык шайлоо прцессине коомчулуктун ишенимин жоготот. 
Буга карабастан ENEMO Борбордук шайлоо комиссиясына ОИКтин мщчёлёрщн 
жана ыктыярчыларды шайлоо процедураларына жана мыйзамдарды окутуу 
боюнча кщч-аракети щчщн ыраазылык билдирет, ENEMOнун байкоочулары 
шайлоолор кщнщ округдук шайлоо комиссияларынын мщчёлёрщ жалпысынан 
процедуралык проблемаларды чече алышпагандыгын же анны каалабагандыгын 
белгилешти. 

 
• ENEMO шайлоочулардын укуктарын коргоону жана шайлоо процессин кёз 

карандысыз баалоо боюнча ички ошондой эле эл аралык байкоочулардын жакшы 
ролун таанышат. ENEMO ошондой эле кыргыз шайлоо органдарына парламенттик 
шайлоолорду ёткёрщщдё эл аралык уюмдар кёрсёткён жардам щчщн ёз 
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ыраазылыгын билдирет. 
•  ENEMO Борбордук шайлоо комиссиясы жана Кыргыз Республикасынын Тышкы 

Иштер министрлиги 800дён ашуун эл аралык бйекоочуларды аккредитациялоодо 
кёрсёткён ачык-айкындуулук щчщн ыраазылык билдирет. 

• ENEMO негизги тизмеге кирбеген жарандарды каттоо щчщн шайлоо кщнщндё 
шайлоочулардын кошумча тизмелерин пайдалануу кёйгёйлщщ болуп саналганын 
белгилейт, шайлоо кщнщндё кошумча тизмеге шайлоочуларды киргизщщ 
мщмкщнчщлщгщ шайлоолорго катышу дэъгеелин бир жагынан алганда 
жогорулатса, экинчи жагынан кошумча шайлоочулардын кёбщрёёк саны 
маркировкалоо процедурасында кошумча проблемаларды, ошондой эле 
добуштарды жасалмалоо мщмкщнчщлщгщн жогорулатуу менен кайталап добуш 
берщщдён коргоо щчщн башка текшерщщлёрдщ жаратат.  

 
Саясий контекст 
 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеъешине (Парламентке) шайлоолор 2010-жылдын 27-
июнундагы референдумда Кыргыз Республикасынын жаъы конституциясы кабыл 
алынгандан кийин 2010-жылдын 10-октябрында ёттщ.  
 
Бул шайлоолор Кыргызстандын президенттиктен башкаруунун жарым парламенттик 
формасына ётщшщнщн бёлщгщ болуп саналат. 
 
Конституция 2010 парламентке 90дон 120 орундун санын кёбёйтщщгё алып келди. Ошол 
эле учурда конституция ар кандай партияга парламентке шайлоочулардын алынган 
добуштарына карабастан 65тен ашуун добуш алууга мщмкщндщк берщщчщ абалга алып 
келди. Булл юридикалык документтеги бардык карама-каршылыктар БШКнын чечимдери 
менен чечилщщгё тийиш. Бирок щайлоо кщнщнё чейинБШК бир саясий партия 65 
орундан паламенттик кёпчщлщктщ тщзщш щчщн жетишерлик добуш алса парламенте 
калган орундарды бёлщштщрщщ ыкмасы жёнщндё чечим кабыл алган эмес.  
Ёлкёнщн тщштщгщндёгщ 2010-жылдын июнь айындагы кайгылуу окуяларга карабастан 
парламенттик шайлоолор ёлкёнщн келечегин кёрё билщщдё ёзщнщн тандоосун жасоого 
жарандарга мщмкщндщк берди. Булл шайлоого катышкан 29 саясий партиянын жыйырма 
алтысы жалпысынан Жщрщм-турум кодексин сактоого кол коюшкан, ал Улуттук 
демократиялык институту (УДИ), Эл аралык республикалык институту (ЭРИ), 
Коопсуздук жана кызматташтык боюнча Европа уюмун (ОБСЕ) кошо алганда эл аралык 
уюмдардын кёмёгщ менен иштелип чыккан. Партиялар бут тосууларды жана этностук же 
регионалдык айырмачылыктарды эксплуатациялоонун ар кандай башка ыкмаларын 
колдонбостон шайлоо алдындагы жарышка таза катышууга макулдашкан. Ошентип 
шайлоо алдындагы жарышка катышкандар Кыргызстандын келечегине ёзщлёрщнщн 
урматтоосун кёрсётщштщ.  
Массалык маалымдоо каражаттарында сёз эркиндиги Кыргызстанда ёткён бардык башка 
шайлоолорго караганда олуттуу жакшырган. Ошентсе да ёзщн ёзщ кёрсётщщлёр али да 
болсо орун алууда, кысымга алууга кёрсётмёлёр же мамлекеттик цензура жок. Бардык 
тараптар мыйзамга ылайык мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына эркин тщрдё 
жетише алышат. ENEMO жаъыдан дайындалган контролдук органдын салымын тааныйт, 
ал медиа кызматтардын абалын жакшыртууга тийиш. 
 
 
 
Шайлоого даярдык Кыргызстандагы коопсуздукка байланыштуу абалга чочулоо 
жагдайында ёттщ. Ушул жылдагы кайгылуу окуялардан кийин кёптёгён адамдар ёлкёдё 
дестабилдештирщщ мщмкщнчщлщгщнён чочулашкан.  
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Борбордук шайлоо комиссиянын иштери  
 
ENEMO  аткарган бардык иштерди кубаттайт. БШКга адамдар жетишпегендигине жана 
чечимдерди кабыл алуудагы айрым кечиктирщщлёргё карабастан орган кылдат жана 
профессионалдуу иштегендигин кёрсёттщ. ENEMO БШК шайлоолорду ёткёргёнгё 
чейинки мезгилдеги оорчулукту жеъилдетщщ жана жакшы жагдай тщзщщ ишинде 
борбордук фигура болгондугун моюнга алат.  
 
Шайлоо жыйынтыктары 
 
Шайлоо кщнщ жалпысынан демократиялуу жана тынчтык жолу менен ёттщ. Бирок 
ENEMOнун байкоочулару процедуралык мщнёздёгщ айрым тартип бузууларды жана 
алдоо учурларын белгилешти. Катталгандай эъ кёп учураган тартип бузуулар округдук 
шайлоо комиссияларынын мщчёлёрщнщн начар иштеринин, добуш берщщ 
жашырындуулугунун бузулушу жана шайлоо участокторунда чоочун адамдардын 
болушуна байланыштуу болду.    
Жалпысынан ENEMOнун байкоочулары добуш берщщ процедурасын алар барган 293 
шайлоо участогунан 35инде «начар» жана «эъ начар» аткарылгандыгын байкашты. 
Алардан эъ тёмёнкщ рейтинг ыйгарылган 31 шайлоо участогу шайлоо комиссия 
мщчёлёрщнщн билими жоктугунан улам начар болду, ошол эле учурда тёрт шайлоо 
участогунда алдоолор жана олуттуу тартип бузуулардан улам терс баа берилди, булар 
тууралуу тёмёндё айтылат. 
 
Округдук шайлоо комиссия (ОШК) мщчёлёрщнщн профессионалдуулугу 
 
БШК ёткёргён тренинге карабастан округдук шайлоо комиссия мщчёлёрщ, эл аралык 
уюмдардын ёкщлдёрщ кёп учурларда шайлоо процедураларын начар билишин 
кёрсётщштщ. Комиссия мщчёлёрщ 82 шайлоо участогунда шайлоо кщнщ баштапкы 
протоколдорду даярдоодо жана толтурууда кыйынчылыкка дуушар болушту. 65 шайлоо 
участогунда ачуу протоколунун маалыматы туура эмес, толук эмес же жок болгон, ал эми 
40 шайлоо участогунда баштапкы протокол ручка менен эмес, карандаш менен 
толтурулган.  
Анын щстщнё тёрт шайлоо участогунда  (Ошская областы, Карасу районунун округдук 
шайлоо участогу #5501; Ошская областы, Ёзгён району, округдук шайлоо участогу 
#5055; Жалалабад областы, Базар-Коргон району, окружной избирательный участок 
#2133; округдук шайлоо участогу #2131) ENEMOнун кыска мёёнёттщщ байкоочулары 
добуш берщщ урналары тиешелщщ тщрдё чапталып бекитилбегендигин билдиришти.  
 
Округдук шайлоо комиссияларынын мщчёлёрщ 293 шайлоо участогунун 2124щндё 
шайлоо бюллетенинин щлгщлёрщн илген эмес. Добуш берщщ процедуралары жана 
саясий партиялар тууралуу маалыматтык плакаттар шайлоо кщнщ ENEMOнун 
байкоочулары болушкан 23 шайлоо участогунда болгон эмес.   
Ош областынын Карасу районунда #5187 жана Талас областынын Бакай-Ата районунда 
#6070 шайлоо бюлетендери ким экендигин ырастоочу документтерин кёрсётпёгён 
шайлоочуларга берилген эки учур орун алган.  
 

Шайлоочуларды автобустар менен ташуулар 
 
Ош областынын Карасу районундагы #5006 шайлоо участогунда шайлоочуларды 
автобустар менен ташыган учурлар белгиленген. Талас областынын Манас районундагы 
#6603 шайлоо участогунда ENEMOнун байкоочулары шайлоочуларды шайлоо 
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участогуна кантип автобустар менен ташыганын кёрщшкён.  
 

Кёрщнбёгён маркировкалар 
 
293 шайлоо участогунун 11инде ENEMOнун байкоочулары шайлоочулардын баш 
бармагына маркировка чачуудагы проблемалар болгондугун белгилешти. Шайлоо 
комиссияларынын мщчёлёрщ шайлоо участогуна кирген ар бир адамды ультракызгылт 
лампа менен толук текшербеген жети учур орун алган.  
 
Мындан тышкары Бишкек шаарындагы шайлоо участогунда байкоочулар саясий 
партиялардын добуштарын саноодо маркировканы текшерщщгё жооп беришкен 
комиссия мщчёлёрщнщн иштери тууралуу расмий даттануу беришкен. Шайлоолордогу 
добуштарды эсептёёдё байкоочулар комиссия мщчёлёрщ эки жолу шайлоо участогунан 
чыгып кетишип, беш шайлоочу маркировканы текшербестен добуш бергендигин 
кёрщшкён.  
 
Бюллетендерге толуп кеткен добуш берщщ урналары 
 

Добуш берщщ урналарынын кичинекелигинен (болжол менен узундугу 70 сантиметр) 
айрым шайлоо участокторунда добуш берщщчщ стационардык урналар шайлоо кщнщ 
добуш берщщ бщткёнгё чейин эле толуп калган. Айрым шайлоо участоктору толуп 
калгандардын ордуна экинчи урналар менен камсыз болгон эмес, кёбщрёёк бюллетень 
батышы щчщн толуп калган урналарды сызгы же башка нерселер менен батырууга аракет 
кылган учурлар катталды. 
 
Чщй областынын Сокулук районундагы  #7230 шайлоо участогунда добуш берщщ щчщн 
толуп калган урнанын ордуна коюлган урна скотч менен чапталган.  
 
Добуш берщщнщн    жашырындуулугун бузуулар   

 
293 шайлоо участогунун 3щндё  ENEMOнун байкоочулары  Добуш  берщщнщн 
жашырындуулугун бузууларга байкоо жщргщзгён. Эъ кёп учураган тартип бузуулар 
добуш берщщчщ бир кабинада бир адамдан кёп болушу саналат. (17 шайлоо 
участогунда )  

 
 
Шайлоо участокторунда бёлёк адамдардын болушу 
 
ENEMOнун байкоочулары 28 шайлоо участогунда милициялар сыяктуу бёлёк 
адамдардын болгондугун байкашты. Жергиликтщщ жана мамлекеттик чиновниктер 14 
шайлоо участокторунда болушкан. 

 
Шайлоочулардын тизмелеринде орун алган проблемалар 
 
40 шайлоо участогунда ENEMOнун байкоочулары тизмелерде жок 
шайлоочуларды же алардын окшоштугуна байланыштуу 
проблемаларды же тизмеге туура эмес киргизилгендигин белгилешти.  

 
Кёптёгён шайлоо участокторунда шайлоочулардын тизмелеринин сапатынын 
начардыгынан кошумча тизмеген кёп шайлоочулар киргизилген. Ош шаарындагы 
#5327 шайлоо участогунда кошумча тизмеге 416; Чщй областынын Сокулук 
районундагы #7233 шайлоо участогунда 393 шайлоочу, Жалал-Абад областындагы 



 5 

Сузак раонундагы #2008 шайлоо участогунда кошумча тизмеге 335 шайлоочу 
киргизилген. Булл шайлоо участокторунда кошумча тизмеге кирген жарандардын саны 
болжол менен негизги тизмеге кирген шайлоочулардын жалпы санынын 20 процентин 
тщзгён.  
Ош областынын Карасу районундагы #5184 шайлоо участогунда негизги тизмеде жок 
130 шайлоочу шайлоо комиссиясынын мщчёсщнщн жеке блокнотуна жазылган жана 
шайлоочулардын кошумча тизмесине киргизщщнщн ордуна алар добуш беришкен. 
Булл процеске жооп берщщчщ комиссия мщчёлёрщ добуштарды эсептёё процесснинин 
аягында шайлоочулардын кошумча тизмесин толтурууга ниеттенишкен. 
 
Расмий чектик мёёнёттён кийин кабыл алынган мобилдщщ добуш берщщгё суроо-
талаптар 
 
ENEMOнун  байкоочулары шайлоо кщнщ мобилдщщ добуш берщщгё байланыштуу эъ 
олуттуу тартип бузуулар мобилдщщ добуш берщщгё суроо-талаптар расмий дедлайндан 
кийин (ишемби, 9-октябрь) кабыл алынгандыгынан улам болгондугун белгилешти. 
Мындай учурлар  #6111 Талас шаарынын шайлоо округунда; Талас областынын Бакай-
Ата районундагы #6068 шайлоо участогунда;  Ысык-Кёл областынын Чолпон-Ата 
районундагы #3029 шайлоо участогунда катталган. 
  
Добуштарды саноо процесси 
 

ENEMOнун байкоочулары 43 шайлоо участогунда добуштарды эсептёё процедурасына 
мониторинг жщргщздщ. Ысык-Кёл областынын Балыкчы районундагы #3010 шайлоо 
участогунда ENEMOнун кыска мёёнёттщщ байкоочусу шайлоо комиссиясынын 
мщчёлёрщ пайдаланылбаган шайлоо бюллетендерин мыйзам талап кылгандай жараксыз 
деп табышкан эмес. Жала-Абад областынын Базар-Коргон районундагы #2128 шайлоо 
участогунда пайдаланылбаган бюллетендер чапталган эмес жана добуштарды саноо 
башталаар алдында жыйналган, ал эми акыркы маалыматтар протоколго ручка менен 
эмес, карандаш менен жазылган. 
 
Бирок ENEMOнун байкоочулары 23 шайлоо участогунун 18инде добуштарды эсептёё 
процедурасын «жакшы» жана «эъ жакшы» деп баалашкан. 
 
 

Жыйынтыктар жана рекомендациялар 
 

 
ENEMO тёмёнкщдёй негизги рекомендацияларды 
сунуштайт: 
 
• Шайлоодогу добуштарга бут тосууларга даттануулар кылдат изилденип жана 

акыйкат чечим кабыл алынууга тийиш; 
 

• Бардык шайлоо участокторунун протоколдук маалыматтары БШКнын 
вебсайтында ёз убагында жарыяланууга тийиш. 

 
• «Бир шайлоочу, бир бюллетень» принциби кёпчщлщк добуш берщщгё каршы 

(шайлоочулардын жаъыланган тизмеси, мёёнётщнён мурда добуш берщщнщн 
чектелиши, кёрщнгён сыяларды колдонуу менен кыйла натыйжалкуу 
маркировкалоо процедурасы) багытталган жоболорду киргизщщ аркылуу 
камсыздалууга тийиш. 
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• Кыргызстандагы шайлоолорду уюштуруу бардык деъгээлдерде шайлоо комиссия 

мщчёлёрщнщн ар тараптуу тренинги, шайлоочулардын борбордоштурулган жана 
дайыма жаъыланган реестри, шайлоолорду чакыруунун так жана ачык-айкын 
процедурасы, шайлоолор щчщн белгиленген дата жана жыл сыяктуулар жагынан 
андан ары ёркщндётщщгё муктаж.  

 
• Демократия орногон ёлкёлёрдёгщ кадимки практика шайлоо чеги шайлоого 

катышкан шайлоочулар эркин жакшы билдириши щчщн добуштардын санына 
негизделгендигинде турат. ENEMO Кыргызстандагы келечектеги шайлоолор щчщн 
ушундай эле практиканы сунуштайт. 

 
• Келечекте шайлоо бюллетендери щчщн стационардык жана мобилдщщ 

урналардын сыйымдуулугу аларда ар бир шайлоо участогундагы бардык мщмкщн 
болуучу бюллетендер щчщн жетишерлик экендигин аныктоо щчщн шайлоо ёткён 
кщнгё чейин текшерилщщгё тийиш. БШК шайлоо кщнщ щчщн урналарды 
жетиштщщ санда камсыздашы керек. 

 
Бул отчет англис тилинде тщзщлдщ жана бирден-бир расмий версия болуп 
калат. 

 
 
 
ENEMO АКШнын Эл аралык ёнщктщрщщ агенттигинин (ЮСАИД) колдоосуна жана 
Улуттук демократиялык институттун (ЭДИ) кёрсёткён ушул миссиясы щчщн 
ыраазылык билдирет. 
 
 
 
Шайлоолорду кёзёмёлдёё боюнча Европалык уюмдар тармагы (ENEMO) мурдагы 
Советтер Союзуну менен Борбордук жана Чыгыш Европанын 17 ёлкёсщнщн 22 
жарандык уюмдардын тобун камтыйт. Булл уюмдар ёз ёлкёлёрщндёгщ шайлоолорго 
байкоо жщргщзщщ боюнча алдыъкы топ болуп саналат. Жалпысынан ENEMOго мщчё 
уюмдар алардын ёлкёлёрщндё ёткён 200 улуттук шайлоолорго байкоо жана чет 
ёлкёлёрдё 100дён ашуун шайлоого мониторинг жщргщзщп, шайлоолор щчщн 
200 000ден ашуун байкоочуну окуткан. 
 
2004-жылдан баштап ENEMO Украинада, Кыргызстанда, Казакстанда, Грузияда жана 
Албанияда шайлоолорго байкоо жщргщзщщ боюнча кёптёгён миссияларды ёткёргён. 
2005, 2007 жана 2009-жылдары Кыргызстанга жиберилген ENEMO парламенттик жана 
президенттик шайлоолор боюнча чектелген кёзёмёлдёё миссиясын жана мёёнётщнён 
мурдагы президенттик шайлоолор боюнча толук масштабдуу байкоо миссиясын 
жщргщзёт. 

  

ENEMO демократия щчщн Улуттук фонддун кеъири кайрымдуулуктарынын эсебинен 
институттук колдоо алышат.  

  

 ENEMOго мщчё уюмдар:    

- Украина;  Шайлоолорго мониторинг борбору 
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 – Азербайджан,  ГОНГ – Хорватия,  ISFED – Грузия,  Бул сенин тандооъ  –
  Армения,   LADOM  –  Молдова,                                            MOST  –
  Македония,    демократия   щчщн  ассоциациясы 
 – Румыния,  РК кёз карандысыз байкоочулардын республикалык тармагы –
 Казакстан, Голос – Россия, ,  Obcianske Oko – Словакия,  KRIIK -
 Албания,  Демократиялык маданият щчщн коом –Албания,  Мониторинг борбору –
 Черногория,  Вясна – Беларусь,.FSCI – Казакстан , Promo-Lex – Молдова, Белорусия 
Хельсинки комитети - Беларусь 


