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Макалада автор тиешелүү укуктук-ченемдик акты-
ларга, илимпоздордун эмгектерине жана эмпирикалык ба-
зага таянып, Кыргызстандагы жашы жете электердин 
арасында кылмыштуулуктун кээ бир көйгөйлөрү менен 
алардын эл аралык тажрыйбада чечүү жолдоруна ток-
толгон. 

Негизги сөздөр: жашы жете электер, мыйзам менен 
конфликтте болгон өспүрүм, ата-эне, укук бузуу, кыл-
мыштуулук, социалдык кызматкер, психолог, мектеп, сот 
системасы, дүйнөлүк укуктук тажрыйба. 

В статье автор опираясь на нормативно-правовые 
акты, труды ученых и эмпирическую базу, рассматривает 
отдельные проблемы преступности среди несовершенно-
летних и пути их решения в международной  практике. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, подростки, 
находящиеся в конфликте с законом, родители, правонару-
шение, преступность, социальный работник, психолог, 
школа, судебная система, мировая правовая практика. 

In the article the author, relying on normative legal acts, 
works of scientists and empirical base, examines individual 
problems of juvenile delinquency and ways of their solution in 
international practice. 

Key words: minors, adolescents in conflict with the law, 
parents, offense, crime, social worker, psychologist, school, 
judicial system, world legal practice. 

1991-ж. СССР таркагандан кийин Кыргызстанда 
эл аралык стандарттарга ылайык ювеналдык юсти-
цияда чоң өзгөрүүлөр жүрүп өлкөбүз БУУнун мүчө-
сү, ОБСЕнин катышуучу-мамлекети, ошондой эле 
балдардын укуктары жөнүндөгү Конвенциянын ка-
тышуучусу. Бирок кийин, 2005-ж. жана 2010-ж. өл-
көбүздүн президенттери массалык демонстрациялар-
дын натыйжасында отставкага кетишкен. Ошондогу 
элдин толкундоолорунда жүздөгөн жарандар көз жу-
мушкан. Көз карандысыздык алгандан бери Кыргыз-
стандагы жашы жете электер  катышкан кылмыштар-
дын саны азайган. Мисалы, 1991-ж. КРда 15430 кыл-
мыш жашы жете электердин арасында катталган. 
2013-ж. мамлекетибизде 14932 кылмыш катталган. 
Бирок кылмыштардын саны 1991-ж. караганда 1573, 
2002-ж. 1719 чейин, ал эми 2001-ж. - 1008 болсо, 
2002-ж. - 1954 чейин өскөн [17]. Демек көтөрүлүп 
жаткан теманын актуалдуулугу шексиз.  

Макаланы максаты – Кыргызстандагы жашы 
жете электердин  арасындагы кылмыштуулуктун кээ 
бир көйгөйлөрүнө жалпы сереп жүргүзүү, аларды че-
чүү боюнча эл аралык тажрыйбаны иликтөө. Ошон-
дуктан автор тиешелүү укуктук-ченемдик актыларга, 
ата мекендик - К.Ш. Курмановдун, А.М. Джоробеко-
ванын, К.М. Осмоналиевдин, Б.Б. Ногойбаевдин, 
Б.И. Исмаиловдун; чет өлкөлүк – А.В Заряевдин, 
В.Д. Мальковдун, В.Н. Додоновдун, Д.О. Доннелл-
дин, Д. Оливердин, К. Акинстин ж.б. илимпоздор-
дун, эксперттердин эмгектерине; Кыргызстандын 
Улуттук Статистикалык комитетинин, эл аралык 
уюмдардын маалыматтарына, мезгилдүү басылмала-
рына жана отчетторуна таянды.  

Кыргыз Республикасынын Конституциясына 
ылайык эч бир жаран дискриминацияланбайт, анын 
ичинде жаш курагы боюнча да [1]. Кыргыз Респуб-
ликасында жаштар кылмыштуулук, зомбулук жана 
агрессия тууралуу «өзүлөрүнүн коопсуздугунан баш-
тап… криминалдык дүйнөгө аралашууну каалаган-
дыктарына чейинки» бир катар ар кандай сезимдерге 
ээ, айрым учурларда мындай аралашуу коопсуздук-
тун кепилдиги жана күч органдарынын төмөн мүм-
күнчүлүктөрүнүн алкагында аброй алып келгендей 
кабыл алгандыгын айтышкан» [15, с. 13]. 2010-ж. 
жаштардын муктаждыктарын баалоо боюнча кичине 
масштабдагы изилдөөдө жаштардын көпчүлүгү 
«кылмыштуу топтор жана бандалар Кыргыз Респуб-
ликасында, өзгөчө жаштар үчүн кыйратуучу күч 
болгондугун», бирок кээ бир жаштар аны «жарандык 
коомдун же мамлекеттик сектордун жетекчилиги 
жетпей калган боштукту» толтургандыгын үчүн мак-
тап, «бүтүндөй коомчулукка криминал тарабынан 
сунуш кылынган коргоочулук жана колдоо тууралуу 
сүйлөшкөн» [14, с. 13]. 

2011-ж. январь-октябрь айлары боюнча жасал-
ган расмий статистика ошол убакта жаңы катталган 
мыйзам бузгандардын дээрлик жарымы, 30 жаштан 
төмөндөгүлөр жана 8,4% эрезеге жете элек өспүрүм-
дөр экендигин көрсөткөн [8, с. 121-122]. 14 жаштан 
29 жашка чейинки жаштар тарабынан жасалган кыл-
мыштардын көпчүлүк тобун уурулук, тоноочулук 
тартипсиз жүрүм-турум түзөт. Алардын негизги се-
бептери эксперттер жакырчылык, боштук жана жу-
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мушсуздук болушу мүмкүн деп белгилешүүдө [15, с. 
47]. Мыйзамсыз жүрүм-турумдардын элементтери эң 
жаш курактагылардын топторуна да сүңгүп кирүүдө. 
Ички иштер министрлигинин билдирүүсүнө таянсак, 
ар жыл сайын эки миңге жакын мектеп окуучулары 
ар кандай криминалдык иштерге тартылышат [17]. 
Расмий статистика жаштар арасындагы кылмыштуу-
луктун деңгээли 2011-ж. биринчи 10 айында был-
тыркы жылга салыштырмалуу 14-17-жаштагылардын 
арасында 26,5% өскөндүгүн көрсөтөт  [8. с. 121-122]. 

Терең изилдөөнү талап кылган кылмыштуулук-
ка байланышкан дагы бир тема - бул «Кыргызстанда-
гы жаштар арасындагы сойкулук». 2004-ж. 4000ден 
ашык аял, алардын көбү 16 жашка чейинки жаш кыз-
дар, адам сатуучулары тарабынан сатылып кеткен же 
сойкулукка аралашкан деп айтылат [14, с. 16]. Мын-
дай мыйзам бузган жашы жете электер үчүн кандай 
психологиялык, социалдык абал түзүлөт? 

Ар бир бала үчүн мыйзам менен конфликтте 
болуу өтө оор, анын келечегине да бул нерсе кесе-
петтерин тийгизиши мүмкүн. Эксперттердин баасын-
да, Борбордук Азиядагы мыйзам менен конфликтте 
болгон балдар коомдо айрыкча обочолоношот. Көп 
учурларда мындай балдар мыйзамга каршы иш-ара-
кеттерге баргандыгы эки тараптан аларды алсыратат. 
Мындай иш аракеттерди жасоонун эки себеби бар: 
биринчиси, жакырчылык (Борбордук Азияда Кыр-
гызстан да, Тажикстан да, - басымдуу деңгээлде 
айыл чарбадан көз каранды болгон, киришеси төмөн 
аянты боюнча чоң эмес тоолуу мамлекеттер. 2010-ж. 
Кыргызстандын 33,7% калкы жакыр жашаган) жана 
социалдык обочолонуу; экинчиден, ювеналдык ту-
тумдун начардыгынан, андай балдар соттун чечимин 
күтүп жатып, узак мөөнөткө колго түшүрүлүп, корс 
мамиле жана кыйноолорго да дуушар болушат. Бул 
жагдайды, албетте, оңдоо керек. Кандай жол менен 
бул нерсени өзгөртүү мүмкүн? 

Эл аралык тажрыйба көрсөткөндөй, балдардын 
кызыкчылыктары укук тутумунда башынан эле алар-
дын укуктарынын сакталышына кепилдик берген, 
балдар жасаган кадамдарын түшүнгөндөрүн эске 
алган терең реформалар зарыл. Сот тутуму андай 
балдарга көмөк көрсөтүп, кийин алар коомдо пози-
тивдүү ролду аткаргандай болоруна шарт түзүшү 
керек. Мамлекеттеги мыйзамдын эң жогору турган-
дыгын, адам укуктарынын эффективдүү корголушун 
эске алуу зарыл. 

Маселен, чет өлкөлүк практикага ылайык, өлкө-
бүздө кылмыштуулукту алдын алатурган концепция, 
программа иштелген эмес, абактан чыккан жашы же-
те электердин коомго реинтеграциялоонун жолдору 
терең каралган жок. Убактылуу кармоочу жайларда 
шарттар начар, талапка жооп бербейт, кармалуучу-
лардын абалы тууралуу мониторинг жана отчет алуу 
механизмдерди жакшы эмес. 

Жаңы институттар толук кандуу иштеши керек: 
маселен, жашы жете электердин соттору, жаш бал-
дардын катышуусу менен жасалган кылмыштардын 

бетин ачууга адистештирилген милиция бөлүмдөрү-
нүн ишмердүүлүгү. Ювеналдык юстиция башка – би-
лим берүү, социалдык камсыздоо тутумдары менен 
биргеликте иш алап барышы керек. Башкача айткан-
да, Кыргызстандагы ювеналдык юстицияны рефор-
малоо - узак, татаал, комплекстүү жараян. Жашы же-
те элек балдардын катышуусу менен кылмыштардын 
бетин ачууда, убактылуу кармалган балдарды колго 
түшүрүүлөрүнүн себептерин аныктоо, мыйзамсыз 
эркиндигинен ажыратуу көйгөйдү көзөмөлгө алуу 
аракеттери жасалууда, бирок алар күчтүү саясий, ма-
териалдык жана техникалык жактан күчтөндүрүүгө 
муктаж.  

Сотко чейинки алдын алуу колго түшүрүүнү 
азыраак колдонуп, эл аралык тажрыйбада - андай 
бала ата-эненин көзөмөлүнө калтыруу жолу аз пай-
даланылат. Сотко чейин балдардын ишин кароодо 
максималдуу түрдө аларды милиция тарабынан тер-
гөө изолятордо корс мамилеге, коркутууга калтыр-
боо зарыл.  

Өлкөбүздө кылмыштуулукту алдына ала саяса-
ты, программалар приоритеттүү болуулары шарт. 
Азыркы учурда превентивдүү чаралар негизинен 
«асоциалдык» балдарга милиция тарабынан көзөмөл 
жүргүзүү же андай балдарды атайын мектептерге 
жайгаштыруу менен чектелет. Эксперттердин пики-
ринде, эң оор турмуштук кырдаалда калган балдар-
дын мыйзам менен конфликттерин алдын алууда 
социалдык иштин ролун таануу үчүн, адистердин со-
циалдык же ведомстволор аралык жардамдын көрсө-
түүсүн маанилүүлүгүн баалоо үчүн саясий, мате-
риалдык жана техникалык жардам керек. Мисалы, 
профессор Б.Б. Ногойбаевдин маалыматында, КРда 
2.148.165 жашы жете электер түзсө, алардын иши 
боюнча инспекторлордун саны богону – 426 барабар, 
башкача айтканда 1 инспекторго 5.000 бала туура 
келет экен [9, с. 18]. 

Адистер ювеналдык тутумда өзгөрүүлөрдүн 
башталышын укуктун бардык нерседен жогору кою-
лушу жана күн тартибинде балдардын укугу карал-
гандыгы менен байланыштырышат. Демек, ювенал-
дык юстиция кылмышта жабыркаган же күбө болгон 
жашы жете элек балдардын, башкача айтканда сотко 
катышкан бардык жаш балдардын укуктарын корго-
шу зарыл. 

Эми кайрадан статистикалык көрсөткүчтөргө 
кайрылсак. 1990-ж. Кыргыз ССРде 32061 кылмыш 
катталса, 1991-ж. эгемендүү Кыргызстанда – 43944 
(же кылмыштуулук 37% өскөн). Ал эми 2002-ж. 1954 
кылмыш катталса, 2009-ж. – 846 чейин түшкөн, б.а. 
57% кылмыштуулуктун деңгээли азайган [9, с. 59]. 
Кээ бир булактарга таянсак, 1991-2009-жж. Борбор-
дук Азияда жашы жете электердин арасында кыл-
мыштуулук төмөндөгүдөй кыскарган: Казакстанда – 
46%; Кыргызстанда – 57%; Тажикстанда – 73%; 
Түркмөнстанда – 91% жана Өзбекстанда –53% [10, с. 
12]. 
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Таблица 

Кылмышка шектүү балдардын үлүшүн талдоо 
(14-15 жана 16-17 жаштагылар)  [10;67] 

 
№                    

 
жылдар 

 
баары 

14-15  
жаштагылар 

16-17 
жаштагылар 

саны % саны % 
1. 2003 1187 420 35,38 767 64,62 
2. 2004 1143 360 31,49 783 68,51 
3. 2005 1266 399 31,51 867 68,49 
4. 2006 1151 357 31,01 794 68,99 
5. 2007 1296 428 33,02 768 66,98 
6. 2008 1280 404 31,56 876 68,44 
7. 2009 1190 274 23,02 816 76,98 
8. 2010 1176 385 32,73 791 67,27 
9. 2011 1353 445 32,88 908 67,12 
10. 2012 1206 351 29,1 855 70,9 
11. 2013 1183 382 32,29 801 67,71 

 
Демек, таблицадан көрүнүп тургандай, 2003-

2013-жж. 16-17 жаштагылардын үлүшү абсолюттук 
жана салыштырмалуу көрсөткүчтөр боюнча көбөй-
гөн. Бул мезгилде, тактап айтканда, 2012-ж. КР 
ИИМдин маалыматтары боюнча, жашы жете электер 
төмөнкүдөй кылмыштардын  түрүнө барышкан: адам 
уурдоо - 1%; денеге жаракат келтирүү - 3%; адам 
өлтүрүү - 1%; ЖТК (ДТП) - 4%; хулиганчылык - 
10%; башка кылмыштар - 6% түздү.  

Бул көрсөткүчтөр 2013-ж. төмөнкүдөй: адам   
уурдо - 1%; денеге жаракат келтирүү - 5%; адам 
өлтүрүү - 1%; ЖТК (ДТП) - 3%; хулиганчылык - 
14%; башка кылмыштар - 5%. Демек, ушул эки жыл-
дын ичинде жашы жете электердин кылмыштардагы 
үлүшү азайган: мүлктүк кылмыштар  – 63%дан  
56%га; адам өлтүрүүлөрдүн саны 13төн 11ге түшкөн; 
хулиганчылык, тескерисинче, 130 учурдан 145ке же 
10% көбөйгөн; 14%га сексуалдык кылмыш азайган 
[9, с. 69]. Мындай кылмыштуулук абалда дүйнөлүк 
укуктук практика эмнени сунуштайт? 

Эл аралык программаларда рецидивизмди ал-
дын ала алууга чоң көңүл бурулган. Кыргызстанда да 
бул багытта кадамдар жасалган. Маселен, 2007-ж. 
кабыл алынган «Гуманизация жөнүндө мыйзамга» 
ылайык, КР Кылмыш жана Жазык-кылмыш кодекс-
терине өзгөртүүлөрдүн пакети киргизилди. Аларга 
ылайык, жашы жете электердин арасында абакка 
отургузуу тууралуу сот чечимдери кыскартылган: 
2005-ж. 178ден 2011-ж. 35ке чейин. 2006-ж. баштап 
жабырлануучуларга компенсация төлөп берүү менен 
жашы жете электердин токтотулган иштери 700% 
өскөн [10, с. 44]. Бул көрсөткүч бүгүнкү күнү да 
жогору. 

Учурда социалдык кызматкерлерди даярдоо 
Кыргызстанда жүргүзүлүүдө. Бирок бул потенциал-
ды өнүктүрүүдө окууну бүтүргөн адистердин бат-бат 
алмашуусу, агымы тоскоолдук жаратат. Демек, бул 
жагдай милиция кызматкерлердин, соттордун, про-
курорлордун арасында ювеналдык юстициянын ак-
туалдуу эместигин айгинелейт. Кийинки көйгөй - 

бул ювеналдык юстиция чөйрөсүндө жумушка алуу 
менен кызматтык өсүүдө так кесиптик критерийлер-
дин жоктугу;  мектептердеги, жашаган жерде же тү-
зөөтүүчү мекемелерде социалдык кызматкерлердин, 
психологтордун кызматтык абалдары, бул нерсе даа-
на  көрүнөт. Бир жактан мында даярдалган адистер-
дин жетишсиздиги жана маянанын төмөндүгү менен 
байланыштуу. Демек бул көйгөйлөрдү чечүү зарыл. 
Кыргызстандын Улуттук статистикалык комитети 
2000-ж. тарта жашы жете электердин кылмыштуу-
лугун чагылдырган маалыматты кеңири басып баш-
таган, бирок бул көрсүткүчтөр 5 жылда бир жолу 
гана берилет; бир канча өтө чоң эмес изилдөөлөр өт-
көрүлгөн, бирок алардын максаты эл аралык уюм-
дарды кызыктырган суроолоруна жооп берүү менен 
гана чектелген, ал изилдөөлөрдө өтөөчүлүк жактары 
болгон эмес. Жашы жете электердин кылмыштуу-
лугун алдын ала алуу жана азайтуу үчүн, азыркы 
мыйзамдардын, саясаттын, программалардын эффек-
тивдүүлүгүн аныктоо үчүн милиция органдарына, 
прокуратурага, сотко, абакта ж.б. ювеналдык юсти-
ция тутумуна кирген мекемелерде иштегендерге, 
жашы жете электердин кылмыштуулугу тууралуу 
так, чыныгы маалыматтар керек. Мындан сырткары, 
демократиялык өлкөдө коомдук коопсуздук жана 
жаш муундардын укугу чөйрөсүндө бийлик органда-
рынын кандай деңгээлде иштегендерин коомчулук 
билүүгө укуктуу эмеспи. 

Мыйзам менен конфликтте болгон өспүрүмдөр-
гө үй-бүлө, мектеп, коомдук ыхтиярдуу топтордун 
эффективдүү, адилеттүү жана гумандуу мамиле ке-
ректелет. Бул багытта Бишкектин муниципалдык 
башкармалыгына караштуу кароосуз жана көзөмөл-
сүз калган 3-17 жаштагы кыздар менен эркек балдар-
дын мекемесинде медициналык, психологиялык, со-
циалдык жардам көрсөтүлөт. Мындай мекеме Бат-
кендин жергесинде да жайгашып, оор турмуш абалга 
кабылган балдарга психолог жана педагог мектеп-
теги сабактардан кийинки мезгилде иш алып бары-
шат [10, с. 34]. 

Эл аралык тажрыйбада, кылмышка шектүү жа-
шы жете элек баланы укук коргоо органдары тарабы-
нан 24 саатка чейин гана колго түшүргөнгө, кармоо-
го мүмкүн, ал эми Кыргызстанда - 48 саатка, калган 
Борбордук Азия мамлекеттеринде болсо - 72 саатка 
чейин кармалат [3, с. 144, 3-б.] Ошол эле учурда 
Борбордук Азия мамлекеттеринде жашы жете элек 
бала колго түшүрүлгөндүгү тууралуу тез арада ата-
энесине маалымдоо эрежеси мыйзамда көрсөтүлгөн 
эмес. Маселен, Казакстанда жана Тажикстанда ата-
энесине 12 сааттын ичинде; Түркмөнстанда - «жа-
кынкы мезгилде» кабарлоо керек деп жазылган (Ка-
раңыз: Казахстандын (138-б.), Тажикстандын (100, 1-
б.) жана Түркмөнстандын (141, 2-б.). Жазык-кыл-
мыш кодекстери). 

Ошентип, өлкөбүздө жашы жете электердин 
арасында кылмыштуулуктун алдын ала алуусуна, 
азайтуусуна позитивдүү дүйнөлүк укуктук тажрый-
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баны эске алуу мүмкүнчүлүгү бар, аны колдонуу 
атайын иликтөөлөрдү талап кылат, бирок шексиз 
нерсе - ювеналдык юстицияда көйгөйлөрдү чечүүгө 
убакыт жетти, себеби жаштар - коомдун келечеги. 
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