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1. Эмне їчїн банк жана  
микрофинансылык кызматтардын 

керектєєчїлєрїнїн укуктарын  
коргоо маанилїї жана зарыл? 

Кытай ойчулу Конфуций айткандай, акылдуу 
жана туура жорук жасоо їчїн ар бир адамда 

їч жол бар: биринчиси жана эў ак ниеттїїсї – бул ой 
жїгїртїї, экинчиси жана эў жеўили – тууроо жана 
їчїнчїсї, эў ачуусу – бул тажрыйба. Баары биринчи 
жол менен кетишин, финансы кызматтарын пайда-
ланышканда керектєєчї єз укуктарын эске алышын 
каалайт элек.

Банк жана банктык эмес финансы кызматтарынын 
спектрин єнїктїрїї жана кеўейтїї шарттарында банк 
жана микрофинансы кызматтарын керектєєчїлєрдїн 
укуктарын коргоонун маанилїїлїгї жєнїндє ма-
селени кароодон мурда керектєєчї тїшїнїгїнїн 
єзїн чечмелєє зарыл.

“Керектєєчїлєрдїн укуктарын коргоо 
жєнїндє” Кыргыз Республикасынын мыйзамы-
на ылайык, керектєєчї катарында товарларды 
(иштерди, кызматтарды) пайда алуу менен бай-
ланышпаган, жеке муктаждыктары 
їчїн гана (буйрутма) заказ берїї же 
алуу ниети бар же заказ кылган, ал-
ган же пайдаланган жаран таанылат. 

Финансы-кредиттик чєйрєдє мын-
дай кызматтар тиешелїї уруксат 
берїїчї документация-
сы бар адистешкен фи-
нансы уюмдары тара-
бынан бериле алат. 
Финансы продуктыла-
ры жана кызматтары – 
бул єзгєчє товар, анын 
сапатын жетишерлик жакшы даяр-
далган керектєєчїлєр гана тїшїнє 
алышат. Жада калса экономикалык 
билими жана иш тажрыйбасы бар 
адамдардын арасында да алар кєп 
эмес.   

Финансы кызматтарын керектєєчї жарандар 
финансы кызматтарынын єзгєчєлїктєрї жана 
керектєєчїлїк мїнєздємєлєрї жєнїндє зарыл маа-
лыматка дайыма эле ээ эмес, тобокелчиликтердин 
деўгээлин объективдїї баалай жана финансы меке-
мелери тарабынан сунушталган кызматтардын шарт-
тарын салыштыра алышпайт. 

Керектєєчїлїк кредиттєє рыногунун тез єнї-
гїїсїнєн улам бул кызматтарды керектєєчїлєрдїн 
укуктарын реалдуу коргоо маселесин ашыра баа-
лоого болбойт. Проблеманын актуалдуулугу айкын 
болуп турат. 

Кредиттєє рыноктун милдеттїї жана курамдык 
бєлїктєрїнїн бири болуп саналгандыгын эске алуу 
менен, банктардын жана микрокредиттик уюмдар-
дын ишмердїїлїгї дайыма туруктуу кєзємєлдєє ал-
дында турууга, ал эми карызгерлердин укуктары то-
лук кєлємдє корголууга тийиш. Эмне їчїн? Себеби 
адамдардын финансы институттарына ишенимин 
арттырып – єлкєнїн экономикалык турмушунун эў 
маанилїї курамдарынын бири катарында банк жа-
на финансы секторлорунун нормалдуу иштєєсїнїн 
ачкычы болушунда. 

2. Керектєєчїлєрдїн  
укуктарын коргоо кандай тїрдє 

жїзєгє ашырылат?  
Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банкынын 
керектєєчїлєрдїн укуктарын  

коргоо функциясы эмнеде турат? 

Маалыматка жана базалык укуктарга ээ жана єз 
милдеттенмелеринен маалымдар керектєєчї 

финансы рыногундагы тартиптин маанилїї шарты бо-
луп саналат; алар финансы-кредиттик мекемелердин 
жетишсиз маалымдар эмес керектєєчїлєрдї єздєрї 
їчїн пайдалуу колдонууда эмес, а сапаттуу продук-
тыларды жана кызматтарды берїїдє єз ара атаанда-
шуусуна тїрткї берет. 

Дал ушул финансы-кредиттик уюмдардын керектєє-
чїлєр менен ишин мониторингдєєнї їзгїлтїксїз не-
гизде жїргїзїїнїн маанилїїлїгїн тїшїнїї Улуттук 
банкта банктардын жана микрофинансы уюмдары-
нын укукка жат аракеттеринен улам єз укуктарын 
бузуулар менен бет келген керектєєчїлєрдїн укукта-
рын коргоо боюнча структуралык бєлїмдї тїзїїнїн 
себеби болуп калды. Башкача айтканда, биздин мил-
дет – жарандарга жардамдашуу, себеби финансы-
кредиттик мекемелер єз кызматтары жєнїндє жакшы 
маалымдар, ал эми керектєєчїлєр – жеке жактар їчїн 
банктык же микрофинансылык продуктыларды алуу 
жєнїндє маалыматты алышы кыйын же чыгашалуу 
маселе жаралып калышы мїмкїн.

Финансы кызматтарынын ар бир керектєєчїсї 
єз укуктары менен милдеттерин, анын ичинде кре-

        Улуттук банкта

кызматтарын керектєєчїлєрдїн 
жана микрофинансы 
Банк

укуктарын коргоо

дитти пайдалангандык їчїн їстєк пайыздар-
дын эсептелиши жана тєлєнїшї, кредитти єз 
убагында кайтарбагандык їчїн жоопкерчи-
лик ж.б. так билиши їчїн мыйзам нормала-
ры максималдуу тїшїнїктїї таризделїїгє 
тийиш. 

Финансы кызматтарын пайдалануучу-
лардын укуктарын жєнгє салуучу Кыргыз 
Рес публикасынын негизги нормативдик 
укуктук актылары болуп: Кыргыз Респуб-
ликасынын Жарандык кодекси, “Кыр-
гыз Республикасынын Улуттук банкы 
жєнїндє”, “Кыргыз Республикасында 
банктар жана банк ишмердїїлїгї 

жєнїндє”, “Кредиттик союздар жєнїндє”, “Жаран-
дардын кайрылууларын кароонун тартиби жєнїндє” 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана Кыргыз 
Республикасынын башка нормативдик укуктук акты-
лары саналат. Андан тышкары, Улуттук банктын да 
финансы-кредиттик мекемелердин, финансы кыз-
маттарын берїїчїлєрдїн ишмердїїлїгїн жана алар-
дын керектєєчїлєр менен єз ара мамилелерин жєнгє 
салуучу бир катар нормативдик укуктук актылары  
бар.

Финансы-кредиттик мекемелердин керек-
тєєчїлєргє анын негизинде керектєєчїлєр салмакта-
нылган чечимдерди кабыл ала турган тїшїнїктїї жана 
толук маалыматты берїї милдеттерин белгилєє їчїн 
Улуттук банктын башкармалыгынын токтому менен 
“Финансы кызматтарын берїї жана керектєєчїлєрдїн 
кайрылууларын кароо тартибине минималдуу талап-
тар жєнїндє” жобо бекитилген, ал 01.09.2015-ж. баш-
тап кїчїнє кирген.

Керектєєчїнїн укугунун бузулушу мїмкїндїгї 
жєнїндє маалыматты камтыган ар бир кайрылуу бо-
юнча Улуттук банк кайрылууда баяндалган фактылар-
ды объективдїї жана толук текшерїї жїргїзєт, доку-
менттерди сурап алат жана анализдейт. Жїргїзїлгєн 
анализдин натыйжалары боюнча арыз ээсине баян-
далган проблеманын маўызы боюнча жооп жибери-
лет, ал эми финансы-кредиттик мекеменин дареги-
не аныкталган бузууларды четтетїї жєнїндє жазуу 
жїзїндєгї эскертїї жєнєтїлїшї жана жєнгє салуу-
чунун мыйзамдуу ыйгарымдарынын алкактарында 
башка чаралар кєрїлїшї мїмкїн. 

  Болгон эле кредиттерди ала беришкен жєнєкєй 
жарандар єздєрїн коргогон мыйзамдар жєнїндє за-
рыл билимдерге, финансы уюмдары менен андан 
кийинки конфликттерде єз кызыкчылыктарын кор-
гоо мїмкїнчїлїгїнє ээ эмес. Мына ушул себептен, эў 
маанилїї функциялардын бири болуп калкка финан-
сы мекемелери менен єз ара мамилелердеги укуктар 
менен милдеттенмелерди тїшїндїрїї боюнча єнєктїк 
жїргїзїї саналат. 

Финансы кызматтарын керектєєчїлєрдїн укук-
тарын коргоо механизмдерин єнїктїрїї финан-
сылык сабаттуулук маселелеринен ажырагыс. 
Керектєєчїлєрдїн укуктарын коргоонун маанилїї 
элементтеринин бири катарында жарандарда акыл-
га сыярлык керектєєчїлїк жїрїм-турум кєндїмдєрїн 
калыптандыруу каралат. КМШга катышкан мамле-
кеттердин борбордук банктары да институционал-
дык чєйрєнї активдїї жакшыртып жатышканын 
жана керектєєчїлєрдїн укуктарын коргоо жана фи-
нансылык сабаттуулукту жогорулатуу чєйрєсїндє 
белгилїї бир оў натыйжаларга жетишкендигин 
белгилеп коюу керек, ал жалпысынан финансылык 
жеткиликтїїлїктї камсыз кылууга багытталган. 
Мисалы, биз Россия Федерациясынын, Казакстан-
дын, Армениянын, Беларустун, Тажикстандын бор-

бордук банктары менен тыгыз байланыштар-
га ээбиз жана туруктуу тажрыйба алмашуу  
жїргїзєбїз. 

Эл аралык деўгээлде кабыл алынган 
принциптерге ылайык, финансы кызмат-
тарын керектєєчїлєрдїн укуктарын кор-

гоо керектєєчїлєрдїн кайрылууларын ка-
роодон, финансы кызматтарынын 

ачыктыгын камсыз кылуудан эле 
эмес, таасирдїї укуктук жана жєнгє 
салуучу чєйрєнї тїзїїдєн да турат. 
Ушундан улам, финансы кызмат-

тарын керектєєчїлєрдїн укукта-
рын коргоо чєйрєсїндє норматив-

дик укуктук актыларды колдонуу 
практикасына тереў анализ 
жїргїзїї, тажрыйбаны жал-
пылоо жана аракеттеги нор-
маларга єзгєртїїлєрдї, толук-
тоолорду даярдоо маанилїї 
кєрїнєт. Улуттук банк фи-
нансы-банк кызматтарын 
керектєєчїлєрдїн укуктарын 
коргоого жана берилїїчї кыз-

маттардын сапатын жакшыртуу-
га багытталган мыйзамдарды 
єркїндєтїї боюнча, ошондой эле 
калктын финансылык сабаттуулу-
гун жогорулатуу боюнча иш-чара-

ларды жїргїзїї бо-
юнча аракеттерди 
кєрїїнї улантууда. 

3. Керек-
тєєчїлєрдїн  
кайрылуу-

лары кандай тїрдє  
каралат? 

Улуттук банкка жарандардын 
финансы-кредиттик меке-

мелерге дооматтары боюнча жа-
зуу жана оозеки кайрылуулары келип тїшїїдє. Єз 
кезегинде, керектєєчїлєрдїн кайрылууларын сєзсїз 
жана єз убагында кароо укуктарды коргоонун жана 
калктын финансы системасына ишенимин колдоонун 
маанилїї факторлорунун бири болуп саналат. Кар-
дардын (аракеттеги же потенциалдуу) ар бир туура 
таризделген кайрылуусун кароо, анда кєрсєтїлгєн 
жїйєлєрдї текшерїї, кайрылуу боюнча башка иш- 
чараларды жїргїзїї тємєнкїлєрдї камсыз кылууга 
мїмкїндїк берет: 

1) жарандардын укуктарын коргоону: кайрылуулар 
укук бузууну алдын алууга, эгерде ал жасалып калса 
– анын кесепеттерин жоюуну жана бузулган укукту 
калыбына келтирїїнї; 

2) финансы-кредиттик мекемелер тарабынан алар-
ды чечїї їчїн жалпы же конкреттїї чараларды кєрїїгє 
мїмкїндїк берїїчї єз кардарларынын проблемалары 
жєнїндє маалымдарлыгын;

3) финансы кызматтарын берїїчїлєр жана 
керектєєчїлєрдїн ортосундагы натыйжалуу єз ара 
аракеттенїїнї.

Кайрылууларда кєрсєтїлгєн керектєєчїлєрдїн бу-
зулду делген укуктарынын кєпчїлїгї тастыкталбайт. 
Биз жарандарды жеке кабыл алууну жїргїзє турган-
дыгыбызды, башкача айтканда, ар бир жаран келип 
кеўеш сурап, финансы кызматтарын берїї тартиби 
жана шарттары боюнча корутунду алала турганды-
гын да белгилегибиз келет. Керектєєчїлєрдїн маа-
лымдар болгону, Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын структурасында керектєєчїлєрдїн укукта-
ры бузулгандыгына арыздар менен кайрылып жана 
кесипкєй консультация жана адистердин жардамын 
алууга боло турган бєлїм бар экендиги єтє маанилїї. 

Кєп даттануулар кредиттик келишимдердин шарт-
тары боюнча тїшєт. Негизинен, жогору їстєк пайыз 
ставкаларына, ошондой эле кїрєєгє коюлган мїлктї 
єндїрїїгє киришїїгє даттанышат. Банк аманаты (де-
позит) жана банк эсеби келишимдери боюнча жана 
дагы кєптєгєн кайрылуулар тїшєт. Кайрылуулардын 
кєпчїлїгї кєп учурда жарандар єздєрїнїн жєнєкєй 
укуктарын жана милдеттенмелерин билбегени менен 
байланышкан. Кєп учурда жарандар келишимдердин 
шарттары менен жада калса таанышпастан туруп кол 
коюуга шашылышат, андан кийин катаал шарттардан 
улам даттана башташат. Мына ошондуктан финансы-
лык билим жана финансылык сабаттуулук маселелери 
маанилїї. Жарандар єзїнїн финансылык бакубаттуу-
лугун жакшыртуу боюнча жоопкер чечимдерди кабыл 
алуу їчїн финансылык тобокелчиликтерди тїшїнїїгє 
жана аўдап билїїгє тийиш. Мына ушундай болгон-
до гана алар єз укуктарын сабаттуу коргоп жана фи-
нансы кызматтарын ийгиликтїї пайдалана алышат. 

Таалайкан САДАБАЕВА, 
Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

Керектєєчїлєр укугун коргоо жана финансылык 
сабаттуулук бєлїмїнїн башкы адиси 

Т.Садабаева


