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Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

I БӨЛҮК. МЕТОДОЛОГИЯ1

1. Окутуунун максаттары 
2. Окутуунун усулдары
3. Сабактардын түзүмү
4. Сабактардын планын жана көрсөтмө куралдарды даярдоо
5. Лекция окугандар үчүн сунуштар

1. ОКУТУУНУН МАКСАТТАРЫ

Бул атайын курстун негизинде квалификацияны жогорулатууну даяр-
доо программалары боюнча окутулуучу үч окуу милдеттерине ылайык 
келген окутуунун төмөнкү үч базалык максаты жатат:
адамдын кандай укуктары жана гуманитардык ченемдер бар экендиги 
жана алар эмнени билдирери жөнүндө маалымат алуу жана өз би-
лимдерин тереңдетүү;
максаттуу кесипкөй аудиторияны түзгөн угуучуларга адам укуктарын 
тиешелүү түрдө сактоо менен өз функцияларын жана милдеттерин на-
тыйжалуу аткарууга мүмкүнчүлүк берүүчү көндүмдөргө ээ болуу же 
аларды бекемдөө. Бул ченемдер тиешелүү кесипкөй жүрүм-турумдун 
негизги ченемдери болуп калышы үчүн бул ченемдерди билүү гана 
жетишсиз болот. Тиешелүү көндүмдөргө ээ болууну процесс катары 
кароо зарыл, анткени алардын калыптанышы алынган билимдерди 
практикада колдонуунун аркасында жүрөт;
өзүн өзү талдоого, б.а. кандайдыр бир нерсеге мамилени 
өзгөртүүгө (терс) же аны бекемдөөгө (оң) жана ошону менен 
угуучулар адамдын укуктарын коргоонун жана сыйлоонун зарылдыгын 
өзү үчүн таанууга же ырастоого жана өздөрүнүн кесиптик милдеттерин 
аткарууда далилдеши үчүн өздөрүнүн жүрүм-турумдук моделин 
өзгөртүүгө үйрөнүшү. Бул да кошумча техникалык даярдык менен 
бекемделүүгө тийиш болгон узак процесс.
Мына ошентип:
тиешелүү жүрүм-турумду
1 «Ювеналдык юстиция: эл аралык ченемдер жана Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдары» сабактарын өткөрүүнүн методологиясы “Кыргыз Республикасынын ички 
иштер органдары тарабынан адамдын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу” 
атайын курсунда, “Адамдын укуктары жана укук тартибин кармоо/Полиция инструктор-
лору үчүн адам укуктары боюнча жетекчилик” (Нью-Йорк жана Женева, 2002-ж.) кам-
тылган айрым материалдарга жана “Право и образование” 2002, № 2 журналында жа-
рыяланган юридикалык клиникаларда окутуунун интерактивдүү усулдарын пайдалануу 
боюнча семинардын материалдарына негизделген
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иштеп чыгуу үчүн
билимдерди
+билгичтиктерди жана көндүмдөрдү
+мамилелерди
өркүндөтүү натыйжалуу окутуунун максаты болуп саналат.

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ

Угуучулардын активдүү катышуусун болжолдогон окутуунун жогоруда 
баяндалган усулун колдонууда максималдуу натыйжага жетишүү үчүн 
бир катар негизги принциптерди эске алуу керек.
Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку Комиссарынын Башкармалы-
гынын окутууга карата мамилесин аныктоочу төмөнкү 11 элементти 
эске сала кетебиз:

а) окуу материалдарын иш боюнча кесиптештерине көрсөтүү;
б) окутуучуларды окутуу;
в) окутуунун интерактивдүү усулдары;
г) аудиториянын өзгөчөлүктөрүн эске алуу;
д) практикалык мамиле жасоо;
е) укуктук ченемдерди ар тараптуу чагылдыруу;
ж) өзүн өзү талдоону өнүктүрүү;
з) окуу процессин түзүүдөгү жана өткөрүүдөгү ийкемдүүлүк;
и) компетенттүүлүккө басым жасоо;
к) алынган билимге баа берүүнүн ыкмаларын пайдалануу;
л) өзүн өзү сыйлоонун ролу.

Бул атайын курс угуучулардын окуу процессине активдүү катышуусун 
билдирген интерактивдүү окутуунун усулун пайдаланууну божомол-
дойт. Эгерде ага окуп-үйрөнүү процессинде өз алдынчалык көбүрөөк 
берилсе, эрезеге жеткен окуу аудиториясы материалды баарынан 
жакшы өздөштүрөт. Натыйжалуу окуп-үйрөнүү үчүн угуучулар окуу 
процессине толук мерчемде катышууга тийиш.
Жалпысынан бул атайын курсту окутуу үчүн төмөнкү усулдарды жана 
мамилелерди пайдалануу сунушталат:

А) Материалды тааныштыруу жана аны талкуулоо (чакан лекция)
Материалды тааныштыргандан кийин тигил же бул суроолорду 
түшүндүрүү жана идеялар менен түшүнүктөрдү практикалык жагына 

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ
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которууга көмөктөшүү үчүн аны формалдуу эмес талкуулоо өткөрүү 
пайдалуу болот. Мындай талкуулоо сабакты өтүп жаткан окутуучу та-
рабынан өткөрүлүп, ал талкуулоого бардык угуучуларды тартууга ум-
тулууга тийиш. Сабактарды өтүүчүлөр талкуулоону баштоо үчүн су-
роолорду алдын ала даярдап алышы максатка ылайык.
Материалды тааныштыргандан жана аны талкуулоодон кийин сабак-
ты өтүп жаткан окутуучу жыйынтык чыгарууга же корутунду жасоого 
тийиш. Лекцияны алдын ала даярдалган көрсөтмө куралдар же окуу 
материалдары менен толуктоо сунушталат, аларды сабактын алдын-
да бардык угуучуларга таратып берүү зарыл.

Б) Адистердин тобун тартуу менен материалды талкуулоо

Бир же бир нече окутуучу тарабынан материал тааныштырылгандан 
кийин сабак өтүүчү окутуучулардын же адистердин тобун түзүү пай-
далуу болорун тажрыйба бир нече жолу көрсөттү. Эгерде окутуучу-
лардын өзүнүн кесипкөй даярдыгынын же тигил, же бул өлкөгө таан-
дуулугунун аркасында каралып жаткан теманын ар кыл жааттарында 
тажрыйбасы болсо, бул өтө натыйжалуу болот. Ойдогудай болгондо 
мындай топтун курамына тиешелүү кесиптик жааттагы адистер менен 
катар адам укуктары жаатындагы адистерди киргизүү керек.
Окутуучулардын бири угуучулардын мүмкүн болушунча кеңири ка-
тышуусун жана бардык кызыкчылыктарын канааттандырууну камсыз 
кылуу менен талкуулоонун жыйынтыгын чыгаруучу же корутунду жа-
соочу алып баруучу катары чыгууга тийиш. Бул усул адистердин тобу-
нун мүчөлөрүнүн, ошондой эле алар менен угуучулардын ортосунда 
түздөн-түз пикир алмашуулардын болушун божомолдойт.

В) Чакан топтор

Чакан топтордогу сабактар угуучуларга кызматташуунун көндүмдөрүнө 
жана башка маанилүү инсандар аралык көндүмдөргө ээ болууга 
мүмкүнчүлүк берет. Андан тышкары бул усулду пайдалануу угуучу-
ларга алардын ортосунда пайда болгон пикир келишпөөчүлүктөрдү 
чечүүгө үйрөтөт.

Өткөрүү тартиби:
Топтук ишти шашпай баштаңыз. Чакан топтун бөлүгүн түзгөн эки угу-
учуну бөлүп алыңыз. Кааласаңыз штаттагы кызматкерлердин же во-
лонтерлордун ичинен топко жардамчы киргизүүгө болот. Топтун ар 
бир мүчөсү топтук иштин алкагында өзүнө тиешелүү тапшырма алат. 
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Жардамчы топтун мүчөлөрүнүн өз ара аракеттенүүсүнө көмөктөшүүгө, 
бирок аны багыттабоого тийиш. Окутуучу топтогу ишке көз салып ту-
рууга милдеттүү. Чакан топтун курамындагы угуучулар башкалардан 
тышкары төмөнкү ролдорду аткарышы мүмкүн:

– ортомчунун
– каттоочунун
– баяндамачынын
– пикир алмашуу суроолорун берүүчүнүн
– оңдоп айтуучунун.

Чакан топто иштөөгө кыйынчылык менен көнгөн угуучуларга сөзсүз 
жардам бериңиз. Чакан топко бештен ашык адамды киргизбөөгө 
аракеттениңиз.
Чакан топто иштөө үчүн кандай көндүмдөр керектигин угуучулардын 
аңдап-сезүүсүнө жардам бериңиз. Коюлган тапшырманы аткарууга 
топтун алгалоосун белгилөөчү «байкоочуларды» дайындоо аларга топ-
тун мүчөлөрүнүн жеке жүрүм-турумун талдоого мүмкүнчүлүк берүүнүн 
ыкмаларынын бири болуп саналат. «Байкоочулардын» отчету топтун 
мүчөлөрүнө өздөрү милдетти канчалык ийгиликтүү аткаргандыгына 
баа берүүгө мүмкүнчүлүк берет. «Байкоочулар» окутуучу тарабынан 
алдын ала баяндалган атайын жүрүм-турумдун белгилерин белгилөөгө 
жана топтун мүчөлөрү иштин жүрүшүндө пайда болуучу проблемалар-
ды кандайча чечкендигин аныктоого тийиш. Мисалы, «байкоочу» топ-
тун ымаланын көндүмдөрүнө ээ болуусун текшериши мүмкүн.
Топтун алдында отчет берүү менен байкоочулар өз байкоолорун 
мүмкүн болушунча баяндама жана калыс түрдө берүүгө милдеттүү.

Топтун мерчеми:

Топ көбөйгөн сайын анын катышуучуларынын мүмкүнчүлүктөрүнүн, 
тажрыйбасынын жана көндүмдөрүнүн түрлөрү да кеңеет. Атайын би-
лимдери топтук тапшырманы аткаруу үчүн пайдалуу болуп чыккан ка-
тышуучулардын пайда болушунун ыктылмалдыгы жогорулайт. Бирок 
ошону менен бирге терс жүрүм-турумдун болушунун ыктымалдыгы 
көбөйөт.
Топ канчалык чоң болсо, ар бирине пикир айтууга мүмкүнчүлүк берүү 
үчүн угуучулар ошончолук көп билгичтиктерди көрсөтүүгө тийиш. Бул 
программа боюнча жакшы өнүккөн топтук көндүмдөргө ээ болгон угуу-
чулар анча көп болбоого тийиш. Ошондуктан мындай көндүмдөр жак-
шылап окутуп-үйрөтүүнү жана узак практиканы талап кылат.

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ



8

Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

Сабакты аяктоого канчалык аз убакыт берилсе, топтун мерчеми ошон-
чолук аз болууга тийиш. Чакан топтор кыйла натыйжалуу болот, антке-
ни уюштурууга тезирээк ыктап, тезирээк иштейт жана ар бир угуучуга 
ишке өз салымын кошууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк берет. 

Чакан топтун ичиндеги өз ара аракеттенүүнүн мүнөздөмөсү

Эки адамдан турган топтор. Мындай топтордо маалымат алмашуунун 
жогорку деңгээли белгиленүү менен пикир келишпөөчүлүктөр аз бо-
лот, бирок көбүрөөк чымыркануунун, сезимталдыктын ыктымалдыгы 
жана көп учурларда дараметтин туюкка такалуусунун пайда болушу-
нун ыктымалдыгы жогорулайт.
Пикир келишпөөчүлүктөр пайда болгон учурда катышуучулардын би-
ринин да пикирлеши болбойт.
Үч адамдан турган топтор. Мындай уюштурууда эки күчтүүрөөк инсан 
топтун кыйла чабал мүчөсүнө үстөмдүк кылышы мүмкүн. Ошого кара-
бастан, үч угуучудан турган топтор мезгил-мезгили менен пайда болуп 
алмашылып турган биримдиги бар кыйла туруктуу топтук түзүмдөрдөн 
болуп саналат. Мындай учурда пикир келишпөөчүлүктү жайгоо оңойго 
турат.
Мүчөлөрүнүн саны так жана жуп топтор. Мүчөлөрүнүн саны жуп бол-
гон топтордо пикир келишпөөчүлүктөрдү жайгоо мүчөлөрүнүн саны так 
топторго караганда кыйынга турат. Так курам топту туюктан алып чы-
гууга же көпчүлүктүн пикирине жол бошотууга жөндөмдүү болот.
Беш адамдан турган топ. Топтун мындай мерчеми окуу максатта-
ры үчүн кыйла канааттандыраарлык болот. Пикирлерди 2:3 катышта 
бөлүштүрүү азчылыкты колдоону камсыз кылат. Мындай топ кырдаал-
дарды моделдештирүү үчүн жетишээрлик чоң жана бардык катышуучу-
ларды ишке тартуу жана жеке дем берүү үчүн жетишээрлик аз болот.

Окуучуларды топтор боюнча бөлүштүрүү:

Окутуучуларга ар кыл топторду түзүү сунушталат. Ар кыл топтор-
до, баары көрсөткөндөй, кыйла активдүү чыгармачыл ой жүгүртүү, 
түшүндүрмөлөрдү кыйла көп алмашуу жана талкуулоолордун натый-
жасында келечекти кыйла толук өздөштүрүү байкалат.
Ар кыл жыныстагы угуучулардын жана ар башка маданий катмарлар-
дын өкүлдөрүнүн ортосунда түз өз ара мамилелерди түзүү үчүн ар бир 
топтун курамы мүмкүн болушунча жыныстык жана маданий жактан ар 
кыл болушу керек.
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Угуучуларды окуу топтору боюнча бөлүштүрүүнүн көп пайдалуу ыкма-
лары бар. Бөлүштүрүүнү жүргүзүүнүн эң жөнөкөй ыкмасы – угуучулар-
дан «биринчи-экинчи» деп айтууну өтүнүү. Жуп сандагылар бир топко, 
так сандагылар башка топко туш болот. 
Айрым окутуучулар окуу топторунун курамын программаны жүзөгө 
ашыруунун ичинде алмаштырбайт. Иште ийгиликке жетише алышы 
үчүн топтун туруктуу курамын жетишээрлик түрдө узакка сактап калуу 
пайдалуу.
Жетиштүү натыйжасыз иштеген топторду бузуу көбүнчө продуктивдүү 
эмес болуп чыгат, анткени угуучулар проблемаларды биргелешип 
чечүү үчүн зарыл болгон көндүмдөргө ээ болбойт. Анын ордуна угуучу-
ларга чакан топто иштөө ымалалашуу жана кызматташуу үчүн зарыл 
болгон көндүмдөргө ээ болууга мүмкүнчүлүк берерин түшүндүрүүгө 
аракеттениңиз.

Г) Айкын кырдаалдарды териштирүү

Чакан топтордо ар кыл темаларды талкуулоодон тышкары айкын кыр-
даалдарды териштирүүнүн үстүндө иштөөгө болот. Мындай мисалдар 
өтө татаал эмес жана эки-үч негизги маселеге тиешелүү иш жүзүндөгү 
сценарийлерге негизделүүгө тийиш. Айкын кырдаалдар менен иштөө 
угуучулардан адам укуктары жаатындагы ченемдерди сактоонун за-
рылдыгын эске алуу менен өздөрүнүн кесиптик билгичтиктерин жана 
көндүмдөрүн колдонууну талап кылат. Айкын кырдаалды териштирүү 
үчүн сценарий катышуучуларга өнүгүп бара жаткан кырдаал («ойдо 
өнүгүп жаткан» айкын кырдаал) катары бүтүн бойдон же бөлүктөр бо-
юнча берилиши мүмкүн, аны алар талкуулоого тийиш болот.

Д) Проблемаларды чечүү/«мээге чабуул»

«Мээге чабуул» - бул жакшы белгилүү жана кеңири пайдаланылуучу 
интерактивдүү усул. Ал угуучуларды өз элестетүүсү менен чыгармачы-
лыгын пайдаланууга түртөт жана кандайдыр бир айкын проблеманын 
(мисалы, бул кырдаалда мен эмне кылам? Бул тоскоолдукту биз кан-
дайча жеңе алабыз?) бир нече чечимин табууга жардам берет.

Өткөрүү тартиби:
1. Угуучулардан өздөрүн бош сезе алгандай отурууну өтүнүңүз.
2. Флипчарт (ватман) же сунуштарды жазуу үчүн такта даярдаңыз.
3. Аларга чечүү зарыл болгон проблеманы айтыңыз.

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ
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4. Негизги эрежелерди (төмөнкүнү караңыз) аныктаңыз.
5. Катышуучулардан өз идеяларын айтууну өтүнүңүз жана аларды 
айтылган тартипте жазып алыңыз. Аларга эч кандай өзгөртүүлөрдү 
киргизбеңиз.
6. Ватманды пайдаланууда аны дубалга бекитиңиз.
7. Катышуучуларга өз идеяларыңызды кошуу менен жаңы идеялар-
ды айтууга түрткү бериңиз.
8. Кайсы бир идеяга мыйыгынан күлүүлөрдүн, комментарий 
берүүнүн же шылдыңдоонун алдын алууга аракеттениңиз.
9. Жаңы идеялар сунуш кылынып бүткөнгө чейин уланта бериңиз.
10. Акырында сунуш кылынган идеяларды талкуулаңыз жана алар-
га баа бериңиз.

Өткөрүү эрежелери:
1. «Идеяларды айтуу» процессинин убагында эч кандай баа коюуга 
жол берилбейт. Эгер сиз идеялар жөнүндө пикир айтуу менен алар 
айтылып жаткан убакта аларга баа берсеңиз, угуучулар жаңы жана 
кыйла өркүндөгөн идеяларды айтууга аракет жасаганга караганда 
өз идеяларын жактоого көбүрөөк көңүл бурат. Баа берүү болбоого 
тийиш.
2. Баарына мүмкүн болушунча көбүрөөк идеялардын санын «иш-
теп чыгууга» дем берүү зарыл. Чындыкка эч коошпогон идеяларга 
дем берүү керек (эгерде мээге чабуулдун убагында көп идеяларды 
алууга мүмкүн болбосо, угуучулар өз идеяларын цензурага дуушар 
кылып жаткандыгы – кандайдыр бир сандырактыкты айтуудан чочу-
лап, айтардан мурда эки жолу ойлонгондугу менен түшүндүрүлөт).
3. Сандын көптүгү колдоого алынат. Акыры келип жыйынтыгында 
сан сапатка өтөт. Идеялардын көп саны өтө тез айтылган кезде 
көңүл аларга баа берүү жагына ыктайт. Мындай шарттарда адам-
дар өз кыял чабытына мүмкүнчүлүк берүүнү сезүү менен бул жак-
шы идеяларга алып келет.

Бардык катышуучуларга башкалардын идеяларын өнүктүрүүгө же 
өзгөртүүгө түрткү берүү зарыл. Мурда айтылган идеяларды бириктирүү 
же өзгөртүү көбүнчө алардын айтылышына түрткү берген идеялардан 
ашып түшкөн жаңы идеяларды айтууга алып келет. 
Аудиторияда төмөнкүдөй эрежелер жазылган плакатты илип койсо 
болот:

1.   Башыңызга келгендин баарын айтыңыз.
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2. Башка адамдардын айткандарын талкуулабаңыз жана 
сындабаңыз.
3.   Башка бирөө сунуш кылган идеяларды өнүктүрүүгө болот.
4.   Кимдир бирөөнүн идеясын кеңейтүү же аны өнүктүрүү колдоого 
алынат.

Өткөрүү убактысы: 7 мүнөттөн тартып

Е) Тууроо/ролдук оюндар

Ролдук оюн: Катышуучулар өздөрүн башка адам сезгендей, ойлогон-
дой же/жана жасагандай аракеттенет же болбосо белгилүү бир про-
блеманы же кырдаалды «ролдордо» ойнойт.
Тууроо: Катышуучулар берилген чөйрөнүн алкагындагы айкын про-
блемага жооп кылат, мисалы, окуу сотун, парламенттик угууну ж.у.с. 
туурайт.
Бул эки мамиленин мүнөздөмөсү ар кандай болсо да, алар бири-бирин 
толуктап турат жана төмөнкүдөй жалпы максаттарды - элестетүүнүн 
жана сын ой жүгүртүүнүн көндүмдөрүн андан ары өнүктүрүүнү, мами-
лелерди, пикирлерди жана баалуулуктарды билдирүүгө көмөктөшүүнү, 
угуучуларда аракеттердин альтернативдүү мүмкүнчүлүктөрүн табуу 
жана кароо жөндөмдөрүн тарбиялоону, ошондой эле башка адамдар-
га карата боорукерликти тарбиялоону көздөйт. 

Өткөрүү тартиби:

1. Эгерде ролдук оюн жөнөкөй драмалык машыгууга караганда 
көбүрөөк нерсеге кызмат кылууга арналса, башталышындагы тап-
шырмалар кийин татаалдаштыруу менен жөнөкөй болууга тийиш.
2. Оюндун ойдогудай болорун башталышынан тартып күтпөңүз. 
Угуучуларга ролдук оюнду өткөрүү менен тарыхый жана азыркы 
кырдаалдарды тууроого бир нече мүмкүнчүлүк бериңиз. Иштин 
түрүн өзгөртүңүз.
3. Бул эки усулда беш негизги элемент бар:

а) Окутуучу тарабынан алдын ала пландаштыруу жана даярдоо.
б) Угуучулар менен даярдануу жана иштөө.
в) Машыгууларды жүргүзүүдө аудиториянын активдүү катышуусу.
г) Машыгуунун жүйөсү боюнча жакшылап талкуулоо жана ой 
жүгүртүү.

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ
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д) Угуучулар өздөрүн ыңгайсыз же бүшүркөп сезиши мүмкүн, 
ошондуктан мындай машыгуулар эч кандай коркунуч туудурбаган 
жайынча жагдайда өткөрүлүүгө жана угуучулар ар кандай жооп 
берүүгө мүмкүн экендигин түшүнүүгө тийиш. Мындай машыгуулар-
ды өткөрүүдө практика угуучуларга өзүн кыйла ишенимдүү сезүүгө 
жардам берет.
4. Окутуучу жана угуучу машыгууну жакшылап териштирүүгө жана 
терең талдоо жүргүзүүгө тийиш.

Ролдук оюндарды өткөрүү боюнча сунуштар:

1. Угуучуларга өз ролдорун ынанымдуу ойной алышы үчүн жетиштүү 
маалымат бериңиз. Мындай даярдык угуучулардын милдетин 
жеңилдетет жана аларга өз ишинен канааттануу алуу менен окуп-
үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берет.
2. Кырдаалдар менен проблемаларды турмушка жакындатыңыз.
3. Угуучуларга дароо “кырдаалга сүңгүүгө” мүмкүнчүлүк бериңиз. 
Узакка созулган киришүү бөлүгүнө убакыт коротпоңуз. 
4. Карама-каршы көз карашка көз чаптыруу жана адатка айланган 
ой жүгүртүүдөн качуу үчүн угуучуларга ролдорду алмаштырууга 
мүмкүнчүлүк бериңиз.
5. Талдап чыгуунун убагында төмөнкү маселелерди караңыз:

•	 Проблема чечилдиби? Эмне үчүн? Эмне үчүн чечилген жок? 
Ал кандайча чечилди?
•	 Мүмкүн болгон аракеттердин кандай альтернативдүү жолдору 
бар эле?
•	 Турмушта буга окшогон кырдаалга туш болуп көрдүңүз беле? 

Өткөрүү эрежелери: 

1. «Ролдук оюнду» өткөрүү үчүн белгиленген убакыттын регламен-
тин так сактоо керек.
2. «Ролдук оюнга» катышпаган угуучулар байкоочулар катары 
иштөөгө же көмөкчү ролдорду аткарууга (мисалы: протоколчунун) 
тийиш. 
3. Оюнду талкуулоо убагында угуучулар тарабынан айтылган пи-
кирлер аргументтелген сынга дуушар болушу же болбосо каралган 
регламенттин алкагында башка көз карашта болгон угуучулар та-
рабынан талкууланышы мүмкүн. 
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4. Зарыл болгон учурда айтылган пикирге түзөтүү киргизүүгө, бирок 
айтылган идеяны же пикирди кыйла так жана кыска баяндоо макса-
тында гана түзөтүү киргизүүгө жол берилет.

Ролдук оюнду өткөрүү убактысы: 20-25 мүн.
Тууроону өткөрүү убактысы: 20-40 мүн. 

Ж) «Айырмалоо»

Угуучулардын көз караштарын талдоо жана талкуулоо – бул айырма-
лоого көнүгүү.
Мында аларга альтернативалардын ортосунда тандоо сунуш кылынат. 
Мисалы, алар укук бузууларды кыйла орчундуудан анчейин олуттуу 
эмеске чейин айырмалай алат. Айырмалоо усулу натыйжаны мейкин-
дикте көрсөтөт.
Буга байланыштуу мындай көнүгүүнүн варианты болушу мүмкүн: угуу-
чуларды берилген абалга же идеяга карата өз мамилесине негизденүү 
менен пикирлердин шкаласында өз ордун иш жүзүндө, демейкидей 
табууну өтүнүүгө болот. 
Мисалы, угуучулардан өз ордун сызыкчадан (чийилген же элестетил-
ген) таап, кылмышкерлерге карата кыйноолорду пайдалануунун же 
кара күч менен таасир көрсөтүүнүн башка түрлөрүнө (өлүм жазасын 
аткаруу) жол берирерлигине карата өз пикирин билдирүүнү өтүнүүгө 
болот. Сызыктын бир башы өлүм жазасын толук жактоо, башкасы – 
анын зарылдыгын четке кагууну билдирет. Угуучуларга сызыктагы өз 
ордун негиздөөгө, ар кыл көз караштарды угууга, мүмкүн, талкуулоо-
дон кийин өз көз карашына кайра баа берүүгө мүмкүнчүлүк берүү 
керек. 
Өзгөчө кошумча шарттарды киргизгенден кийин угуучулардан ошол 
эле орунда каларын же тигил же бул тарапка жыларын чечүүнү өтүнүү 
пайдалуу болот. Мисалы, жүргүнчүлөр учагынын бортунда террорчу 
кармалгандыгы жана ал бир сааттан кийин жарылууга тийиш болгон 
бомбаны коюп койгондугу, мунун өзү кыйроого жана учактагылардын 
курман болушуна алып келери белгилүү. Ушул сааттын ичинде аны 
зыянсыздандыруу жана кайгылуу окуяга бөгөт коюу үчүн бомба кайсы 
жерде экендигин тактоо зарыл. Бул учурда угуучу кылмышкерге кара-
та кара күч таасирин колдонууга кандай мамиле жасайт? 
Айырмалоонун мындай варианты көз караштардын жана алардын 
катышын иш жүзүндө мейкиндикте чагылдыруунун аркасында күчтүү 
сезимдик жана интеллектуалдык таасир көрсөтөт. 

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ
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З) «КНМД-формула»
PRES (КНМД) усулу белгилүү бир көз карашты ээлөө керек болгон 
талаш маселелерди, көнүгүүлөрдү талкуулоо жүргүзүүдө, ошондой 
эле коомдук проблемалар менен байланышкан башка сабактарды 
өткөрүүдө пайдалуу болуп саналат.
Бул усул сабак убагында угуучуларга аргументтерди жана пикирлерди 
иштеп чыгуу зарыл болгон жөнөкөй форматты берет. Ал өз ойлорун 
билдирүүгө, ошондой эле өз пикирин даана жана кыска түрдө туюнду-
руу менен айтууга аларга мүмкүнчүлүк берет. 

Өткөрүү тартиби:

1. PRES (КНМД) усулунун төрт этабы келтирилген материалдарды 
илип коюңуз же таратып бериңиз

•	 Р (К) Өз пикириңизди ортого салыңыз (Көз караш)
•	 R (Н) Өз пикириңиздин бир себебин келтириңиз (Негиздөө)
•	 Е (М) Өз себебиңизди түшүндүрүү үчүн мисал келтириңиз 
(Мисал)
•	 S (Д) Өз пикириңизди жалпылаңыз (Демек)

2. Этаптарды түшүндүрүңүз жана мүмкүн болуучу суроолорго жооп 
бериңиз. Ар бир этаптан мисал келтириңиз. Төмөнкүлөр бул формуланы 
колдонуунун мисалы боло алат:

•	 Р (К) Мен адамдардын жайда тамеки тартышына каршымын.
•	 R (Н) Тамеки тартуу тамеки чеккенге да, ошондой эле ошол 
жайдагы тамеки тартпагандарга да зыяндуу.
•	 Е (М) Пассивдүү тамеки тартуу рак оорусуна алып келерин 
изилдөөлөр көрсөткөн.
•	 S (Д) Ошондуктан мен адамдардын жайларда тамеки 
тартышына каршымын.

3. Ыктыяры барларга алардын тандоосу боюнча бул этаптарды ар 
кандай сабакка карата колдонуп көрүүсүн сунуш кылыңыз.
4. Түшүнүүсүн текшериңиз.
5. Угуучуларга бир канча пикир жана мисал сунуштоо менен этаптарды 
ыңгайлаштырууга болот.
6. Формула бардык угуучуларга түшүнүктүү болгондо, көнүгүүгө 
киришиңиз.
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И) «Пикирлердин көрсөткүчү»
Бул көнүгүүнү аткарууда угуучулар талаш проблема боюнча пикир-
лердин үзгүлтүксүз чынжырчасы түрүндө болгон сызыкты түзүү менен 
класстын алдыңкы бөлүгүнө турууга тийиш. Талаш проблема мыйзам-
дуу далилденген, карама-каршы, Конституциянын беренеси тең укук-
тарды кандайча камсыз кыла алат же кыла албайт, же кыйла катуу 
мыйзамдардын жардамы менен кылмыштуулукту токтотууга мүмкүнбү 
сыяктуу көз караштардын болушун божомолдойт. Бул усулда теңирден 
тескери пикирлер менен мүнөздөлгөн даана талаш проблемаларды 
пайдалануу керек.
Талаш проблемалар боюнча теңирден тескери көз караштарды карап 
жатып, угуучулар:

– альтернативдүү көз караштарды иликтейт;
– жеке көз караштар жана саясий чечимдер коом үчүн жана айрым 
адамдар үчүн кандай натыйжаларга алып келерин божомолдойт; 
– көз карашын жактоонун практикасына ээ болот;
– башкалардын пикирин угууга иш жүзүндө үйрөнөт;
– тема боюнча кошумча билим алат.

Өткөрүү тартиби:
1. Проблеманын жана теңирден тескери көз караштардын 
мүнөздөмөсү.
Көнүгүүнү окутуучу баштайт. Теңирден тескери көз караштар угу-
учулар аларды даана түшүнүш үчүн жетишерлик түрдө майда-
чүйдөсүнө чейин каралат. Ал теңирден тескери көз караштар 
класстык бөлмөнүн же досканын карама-каршы четтеринде 
белгиленүүгө тийиш.
2. Жекече иш.
Адегенде угуучуларга өз көз карашын жазуу түрүндө кыскача баян-
доону жана өз көз карашын колдоого эки эң ынанымдуу аргумент 
келтирүүнү сунуш кылуу керек.
3. Үзгүлтүксүз чынжырча түзүү.
Угуучулар өз көз караштарын жазуу түрүндө баяндагыча окутуу-
чу доскага үзгүлтүксүз сызыкты сызууга тийиш. Угуучулар жазып 
бүткөндө окутуучу бир же эки көз карашты айтууну жана аларды 
үзгүлтүксүз чынжырчаны бойлото жазууну сунуш кыла алат. Орун-
дун жана убакыттын жетишсиздигине байланыштуу угуучулардын 

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ
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чектелүү санына гана алардын ынанымдары менен пикирлери 
көрсөтүлгөн үзгүлтүксүз чынжырчада өз көз карашынын ордун 
ээлөө сунуш кылынарын түшүндүрүп бериңиз. Башка окуучулардан 
чечмелөө берүү кийин өтүнүлөт.
4. Дааналоо жана аныктоо.

10 - 12 угуучуга туруктуу чынжырчадагы өз ордун табууну су-
нуш кылыңыз. Ал угуучулардан өз көз карашын жактоону же 
аргументтештирүүнү эмес, өз көз карашын түшүндүрүп же дааналап 
берүүнү (алар кайсы жерде турат) өтүнүү керек. Аларга башкалар өз 
көз караштарын түшүндүргөн жана ар бир көз караш улам кыйла даа-
на аныкталган сайын үзгүлтүксүз чынжырчаны бойлото орун алмашуу-
га түрткү берүү зарыл.
Аныктоо процесси аяктагандан кийин отурган угуучуларга катышуучу-
лар өз пикирлерин түшүнгөнүнө ылайык туура жайгашкандыгын суроо-
ну сунуш кылууга болот. Бул этап көз караштардын андан ары аныкта-
лышын талап кылышы мүмкүн.

5. Пикирлерди жана негиздемелерди айтуу.
Андан кийин угуучулардан эмне үчүн алар дал ушул орунду ээле-
гендигин түшүндүрүп берүүнү өтүнүүгө болот (эмне үчүн алар дал 
ушул орунда турат?). Угуучулар өз көз караштарына тиешелүү су-
роолорго жооп бериши мүмкүн, бирок аргументтештирүүгө жол бе-
рилбейт.
6. Карама-каршы пикирлерди ырастоо.
Угуучулар карама-каршы көз караштарды угуп жана аларды ойло-
нуп жаткандыгына ынануу үчүн бардык угучуулардан өз көз караш-
тарына каршы келсе да кандайдыр бир даражада негиздүү, аларды 
токтотууга, кыйла терең ойлонууга мажбурлаган, «аларды толкун-
данткан» же кыйла ынанымдуу болуп саналган башка аргументтер-
ди айтууну өтүнүү керек.
7. Көз караштардын натыйжаларын кароо.
Акырында угуучулар бул проблемада мүмкүн болгон ар кыл тандо-
олордун натыйжаларын кароого тийиш. Бул этап, эгерде андайлар 
болсо, каралып жаткан проблема боюнча колдонуудагы мыйзам-
ды же саясатты аныктоону божомолдойт. Алардын көз караштары 
мыйзамды, мыйзамдын таасирин же саясаттын талаптарын кан-
дайча өзгөртөт? Ар кыл пикирлер бүтүндөй коомго жана айрым 
адамдарга кандай таасир көрсөтөт?
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Өткөрүү эрежелери: 
Убакыт алкагын так сактоо.
Жадагалса ал анча туура болбосо жана этикага жатпаса да угуучунун 
пикирине окутуучу тарабынан сын айтылбоого тийиш, эгерде ал мурда 
ээлеген көз карашын өзгөртсө, угуучуну сындоого болбойт.

Өткөрүү убактысы: 10-15 мүн.

К) «Орун ээлеңиз»

Бул усул аудиторияда талаш тема боюнча дискуссия өткөрүүдө пай-
далуу болот. Проблемалар катары аларга туура жооп жок болгон эки 
мыйзамдуу карама-каршы пикир (эки же андан көп) пайдаланылууга 
тийиш. 
Бул усул үйрөнүлүп жаткан тема боюнча ар кыл пикирлерди көрсөтүү, 
угуучуларга өз көз карашын билдирүү үчүн мүмкүнчүлүк берүү жана са-
бактын аягында окуучулар тарабынан бул теманын өздөштүрүлүшүнө 
баа берүү үчүн пайдалуу болуп саналат.

Өткөрүү тартиби:
1. Бөлмөнүн карама-каршы четтерине плакаттарды жайгаштырыңыз. 
Алардын биринде «макулмун», башкасында «макул эмесмин» 
деген жазуу болууга тийиш. (Варианттар: плакаттарда пробле-
ма боюнча теңирден тескери көз караш да болушу мүмкүн: миса-
лы, «баңгизаттарды колдонуп көрүүгө тыюу салынат» жана 
«баңгизаттарды колдонуп көрүүгө баарына уруксат берилет». 
(4 плакатты жайгаштырууга да болот: макулмун, толук макулмун, 
макул эмесмин жана толук макул эмесмин).
2. Көнүгүүлөрдү өткөрүүнүн эрежелерин илиңиз жана аларды 
талкуулаңыз. Эрежелер төмөндө баяндалат. 
3. Катышуучуларга талкууланып жаткан проблема боюнча өз пики-
ри кандай экендигине жараша тиешелүү плакаттын жанына туруу-
ну өтүнүңүз.
4. Бир нече катышуучуну эркин тандап алыңыз жана алардан өз көз 
карашын негиздөөнү өтүнүңүз (бир тараптан башка тарапка өтүңүз 
жана бардык катышуучуларды камтууга аракеттениңиз).
5. Себептери баяндалгандан кийин катышуучулардын кимдир 
бирөөсү өз пикирин өзгөрткөндүгүн жана башка плакатка өтүүнү 
каалагандыгын сураңыз. Алар өз өтүүсүнүн себептерин негиздөөгө 
тийиш.

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ
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6. Катышуучулардан каршы тараптан уккан кыйла ынанымдуу се-
бепти атоону өтүнүңүз.

Өткөрүү эрежелери:
1. Өз кезегиңизди күтүңүз. Башкалардын сөзүн бөлбөңүз.
2. Бир убакта бир гана адам сүйлөй алат.
3. Бири-бириңер менен талашпагыла. Жаңы себептерди жана иде-
яларды айтыңыз.
4. Бир плакаттан башка плакатка каалаган убакта өтүүгө болот. Орун 
алмаштырууңуздун себебин түшүндүрүп берүүгө даяр болуңуз.
5. Башка катышуучулардын себептерин жана идеяларын угуңуз. 
Эгер сизден кайсы себептер же идеялар көбүрөөк жаккандыгы 
жөнүндө сурашса, жооп берүүгө даяр болуңуз.

Өткөрүү убактысы: 10-15 мүн.

Л) «Аквариум»

«Акваиум» усулу – бул көмөкчү усул. Ал усул бүткүл аудиторияны ка-
тыштырууга мүмкүн болбогон, бирок бардык угуучулардын катышуу-
су талап кылынган учурларда колдонулат. Бул усулду көрүүчү залы 
жана сахнасы болгон театр катары элестетүүгө болот. Ролдорду ат-
карган угуучулар актёрлор, ал эми аларды байкап отурган угуучулар 
көрүүчүлөр болот.
Бул усул башкалар аткарып жаткан аракеттерди талдоого жана мын-
да өздөрү катышпоого мүмкүнчүлүк берет. Кырдаалды талдоо окуучу-
лардын сын ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт жана аларга пайда болгон про-
блеманы чечүүнүн жолдорун мугалимдин жардамы жок өз алдынча 
иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Бул усул көпчүлүк учурларда рол-
дук оюндарда колдонулат. Аны «Ордуңду ээле» жана «Пикирлердин 
көрсөткүчү» усулдарында колдонууга да болот. Бул усулдарда «Аква-
риум» жайдын аянты бардык окуучуларды катыштырууга мүмкүнчүлүк 
бербеген учурда гана колдонулат. Бул усулда бир нече ыктыярдуу угуу-
чу активдүү катышат, ал эми калгандары байкоочулар болуп саналат.

Өткөрүү тартиби:

Бул усулду өткөрүү алдында аудиторияны ролдук оюнду жана башка 
усулдарды өткөрүү үчүн орун калгандай даярдоо керек.
Ролдук оюндун түздөн-түз катышуучулары кырдаалдарды ойноп, ал эми 
калгандарга оюнду көңүл буруп байкап туруу тапшырмасы берилет.
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Андан кийин оюнду талкуулоо жана ага баа берүү жүрөт. Анын каты-
шуучулары жана байкоочулары оюн учурунда болуп өткөндөрдү тал-
доого жана талкуулоого мүмкүнчүлүктөрү болууга тийиш. 
Ролдук оюн аяктагандан кийин окутуучу оюнду байкап турган угуучу-
ларга суроолорду берет (суроолор «Аквариум» усулу колдонулган са-
бакта берилген).

Өткөрүү эрежелери:

“Ролдук оюнду” өткөрүү үчүн аныкталган убакыттын регламентинтак 
сактоо керек.
“Ролдук оюнга” жана башка усулдарга катышпаган угуучулар байкоо-
чулар катары катышуусу зарыл.
Зарыл болгон учурда айтылган идеяны же ойду кыйла так жана кыска 
айтуу максатында гана айтылган ойду түзөтүүгө жол берилет. 
Окутуучу жардам берүүдө басым көрсөтүүсү же өзүнүн көз карашын 
таңуулабоосу керек.
“Аквариум” усулу көмөкчү усул болгондуктан, аны өткөрүү убактысы 
сабакта колдонулуп жаткан негизги усулдан көз каранды болот.
Өткөрүү убактысы: негизги усулдун убактысына ылайык келет.

М) «Кырдаалды моделдештирүү»

Бул усул катышуучуларга берилген кырдаалдын өзүнө тиешелүү 
проблемасына жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берип, аракеттердин 
альтернативдүү ыкмаларын иштеп чыгуу жөндөмүн, ошондой эле боо-
рукерликти өнүктүрөт.

Өткөрүү тартиби:

Аудиторияга жалпы кырдаал сунуш кылынат, мисалы, көп кабаттуу 
үйдүн биринчи подьездиндеги өрт.
Аудитория ар бири белгилүү бир шарттарга жайгаштырылган топторго 
бөлүнөт, мисалы, биринчи топ – бул өрт өчүрүү кызматынын кызмат-
керлери, экинчиси – ички иштер органдарынын кызматкерлери ж.у.с.
Ар бир топ өз шарттарына негизденүү менен коюлган кырдаалда че-
чим кабыл алат.

Өткөрүү убактысы: 10-15 мүн.

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ
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Н) «Чечилбеген суроолор»

«Чечилбеген суроолор» - бул «ооба» же «жок» деп бир беткей жооп 
берүүгө мүмкүн болбогон суроолор. 
Бул усул жасалган иштин жыйынтыктарын чыгаруу үчүн көмөкчү ката-
ры пайдаланылат.

Өткөрүү тартиби:
Окутуучу логикалык жактан бири-биринен келип чыгуучу чечилбеген 
суроолорду ирети менен берет. Мисалы, окутуучу төмөнкүлөр сыяктуу 
суроолорду бериши мүмкүн:
Азыр биз эмне кылдык?
Эмне оңунан чыкпай калды?
Эмне оңунан чыкты?
Эмне кыйын болду? Эмне үчүн?
Сиз өзүңүз үчүн эмнелерди түшүндүңүз? ж.у.с.
Угуучулардын жоопторун угуңуз. Эгерде угуучулардын көбү сүйлөөнү 
кааласа жана усулдун регламентинин бузулуу ыктымалдыгы пайда 
болсо, окутуучу ар бир суроого жооп берүүчүлөрдүн санын алдын ала 
чектеп коюшу мүмкүн. Угуучулардын мүмкүн болушунча көп санына 
пикир айтууга мүмкүнчүк берүү маанилүү. Угуучулардын жооптору тал-
кууланбайт жана сындалбайт.

Өткөрүү эрежелери:

•	 Регламентти так сактоо.
•	 Суроолор ачык, логикалык чынжыр менен байланышкан, 
жөнөкөй жана түшүнүктүү болууга тийиш.
•	 Кол көтөрүү эрежеси.
•	 Ар кимдин пикирин сыйлоо.
•	 Дискуссиялардан качуу зарыл.

Өткөрүү убактысы: 5 мүн.

О) Жупташып иштөө

Бул усул чакан топтордо угуучуларды иштөөгө окутуп-үйрөтүүнүн баш-
тапкы этаптарында өзгөчө пайдалуу. Ал ошондой эле окуучуга “башка-
лар менен ой бөлүшүүдөн мурда ойлонууга мүмкүнчүлүк берет”.
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Угуучу адегенде проблеманы ойлонуп, андан кийин өз идеяларын 
өнөгү менен бөлүшөт. Усулду ынандыруу жана дискуссия жүргүзүү 
көндүмдөрүн өнүктүрүү үчүн пайдаланууга болот. Ошондой эле ал сын 
ой жүгүртүү көндүмдөрүн иш жүзүндө колдонууга мүмкүнчүлүк берет.

Өткөрүү тартиби:

Окутуучу угуучуларга дискуссиялык суроо берет же ойдогу бир жактуу 
чечилбөөчү кырдаалды сунуш кылат. Кырдаалдын суроосу же факты-
сы түшүнүктүү болгон кезде угуучуларга мүмкүн болуучу жоопторду же 
чечимдерди ойлонууга чектелүү убакыт берилет.
Андан ары угуучуларды жуптарга бөлүңүз жана алардан өз идеяла-
рын башка угуучулар менен талкуулоону өтүнүңүз. Алар жоопко же 
чечимге карата макулдашууга же консенсуска келүүгө аракеттенүүгө 
тийиш. Ар бир жуп жалпы дискуссия өткөрүү үчүн өз жоопторун жана 
аргументтерин бүткүл класс менен бөлүшөт.

П) «Робин раунду» (айлампа тутуму)

Бул усул бардык угуучуларды бирдей даражада дискуссияга тартат. 
Ал суроолор адегенде чакан топтордо талкууланып, андан кийин ар 
бир топтун өкүлдөрү талкуулоонун натыйжаларын бүткүл аудитория 
менен бөлүшкөндө натыйжалуу болот.
«Робин раунду» усулу ар бир топко өз идеяларын бөлүшүүгө жана/же 
баары үчүн тең шарттарда бүтүндөй класс менен идеяларын же маа-
лыматын алмашуу боюнча ишти улантууга мүмкүнчүлүк берет.

Өткөрүү тартиби:

Чакан топтор өз тапшырмасын аяктаганда жана отчет берүүгө даяр 
болгондо, өздөрү талкуулаган идеялардын бирин кезек менен ар бир 
топко тааныштырууну өтүнүңүз. Бардык идеялар, маалымат же жооп-
тор бүткөнгө чейин бирден идеяны айлампа боюнча тааныштырууну 
топтордон өтүнүңүз. 

Өткөрүү варианттары:

Идеялардын тизмесин түзүүдө бардык топтор суралып бүтмөйүнчө бир 
идея менен тааныштырууну ар бир угуучудан кезек боюнча өтүнүңүз.
Сыпайы мүнөздөгү проблемаларды чечүү боюнча көнүгүүлөрдү ат-
карууда угуучулардан өз пикирин же идеясын карточкаларга жазууну 
жана аларга кол койбостон өткөрүүнү өтүнүңүз. Андан кийин окутуучу 

2. ОКУТУУНУН УСУЛДАРЫ
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бардык карточкаларды чогултуп алат жана карточкалардагы маалы-
маттарды пайдаланып, доскага тизме түзөт же дискуссияны баштайт. 

Р) «Кластер»

Кластер усулу «Мээге чабуул» усулуна окшош. Ал катышуучуларды өз 
кыял чабыттарын жана чыгармачылыгын пайдаланууга түрткү берүү 
менен кандайдыр бир айкын проблеманын бир нече чечимин табуу-
га, аны ар тараптан жана пикирлерден көрүп жана угуп, тигил же бул 
түшүнүктүн аныктамасын чыгарууга жардам берет. 

Өткөрүү тартиби:

«Кластер» усулун өткөрүү үчүн флипчарттын же досканын борборунда 
айлана чийилип, ага сөз жазылат (бул аныктама чыгаруу үчүн пайда-
ланылышы мүмкүн, мисалы, «террорчулук») жана «кол көтөрүү» эре-
жесин пайдаланып, катышуучуларга «террорчулук» термини эмнени 
билдирери боюнча аларда кандай божомолдор бар экендигин айтуу 
сунуш кылынат («Окшоштуктар» усулуна окшош). Мында катышуучу-
лардын айткандары «террорчулук» деген сөз жазылган чоң айлананын 
тегерегиндеги айрым кичине тегерекчелердин ичине жазылат (сөз - ка-
тышуучулардын айтканы) кичине айланалар айтылган пикирлер канча 
болсо, ошончо болууга тийиш Эгерде катышуучулар тарабынан сунуш 
кылынган түшүнүктөр бир түрдүү болсо, кичине айланадан башка ки-
чине айланага сызык сызууга болот.

С) Жерине баруу

Тиешелүү жерлерге же мекемелерге (милиция бөлүмү, качкындар 
лагери, ТИЗО ж.у.с.) топтук баруулар окутуп-үйрөтүүдө чоң жар-
дам көрсөтүшү мүмкүн. Угуучуларга баруунун максатын алдын ала 
түшүндүрүү жана аларды өтө кунт коюу менен өз байкоолорун кийин 
талкуулоо үчүн жазып алууну өтүнүү керек. 

Т) Практика (практикалык көнүгүүлөр)

Угуучулар окутуучунун байкоосу астында практикалык көнүгүүлөрдү 
аткарууда айкын кесипкөй көндүмдөр менен билгичтиктерди колдонуу-
га жана көрсөтүүгө тийиш. Ички иштер органдарынын ишинин тигил же 
бул аспектинде адам укуктарын сактоого тиешелүү нускаманын дол-
боорун түзүү тапшырылышы мүмкүн. Окутуучуларга курстун өзүнүн 
алкагында сабактын планын түзүүнү же сабак өткөрүүнү тапшырууга 
болот. Текшерүүчүлөргө рапорт түзүү, юридикалык маселелер боюнча 
кызматкерлерге протоколдорду ж.у.с. түзүү тапшырылышы мүмкүн.
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У) «Тегерек столдогу» дискуссиялар

«Тегерек столдо» дискуссияларды өткөрүү үчүн, ошондой эле ади-
стердин тобун тартуу менен талкуулоо үчүн талкууланып жаткан ма-
селеге карата ар кыл пикирдин өкүлү болгон эксперттердин ар башка 
топторун чогултуу зарыл. Максат талкууланып жаткан маселени жана 
талашуунун чеберчилигин билген активдүү жана ийкемдүү алып бару-
учунун жетекчилиги астында жандуу дискуссияны уюштурууда болуп 
саналат, ал туура эмес жоболорду аргументтүү жактап, угуучуларга 
ойдон чыгарылган кырдаалдарда туура чечимди өздөрү кабыл алуу-
га мүмкүнчүлүк берет. Алып баруучу курстун угуучуларын адистердин 
тобу менен аудиториянын ортосунда талаштарды чыгарып жана дис-
куссиянын жүрүшүнө багыт берип турууга тийиш.

Ф) Көрсөтмө куралдар

Эрезеге жеткендерди окутуп-үйрөтүү үчүн класстык доскаларды, диа-
позитивдерди, стенддерди, көрсөтүлүүчү буюмдарды, лекциялык пла-
каттарды, фото сүрөттөрдү, слайддарды, көрмө фильмдерди жана 
фильмдерди пайдалануу пайдалуу. Эреже катары, диапозитивдерде-
ги жана плакаттардагы маалымат кыска жана план же тизмек түрүндө 
берилүүгө тийиш. Кыйла кеңири маалыматты сабак башталганга чей-
ин угуучуларга таратылып берилүүгө тийиш болгон барактарга чыга-
руу керек. 

3. САБАКТАРДЫН ТҮЗҮМҮ

Ар бир практикалык сабак ар бири 45 мүнөттүк 2 академиялык саат-
ка эсептелген жана эки бөлүктөн - киришүү жана тренинг бөлүктөрүнөн 
турат. Ар бир темага болжол менен сабакты өткөрүү планы, сабакты 
өткөрүү усулдары жана сунушталуучу булактардын тизмеси даярдалат.

План:
1. Теориялык материалды бекемдөөнүн деңгээлин аныктоо –  
7 мүнөт.
2. Практикалык сабактын максаттарын негиздөө – 3 мүнөт.
3. Тренингди өткөрүүнүн тартибин түшүндүрүү – 5 мүнөт.
4. Тренин Жыйынтык чыгаруу – 5 мүнөт.

Практикалык сабакты өткөрүү усулу.

3. САБАКТАРДЫН ТҮЗҮМҮ
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1) Киришүү бөлүгү

Практикалык сабактын киришүү бөлүгү 3 этаптан - көңүл бурдуруу, 
практикалык сабактын максатын негиздөө жана алдын ала даяр-
далган материалда камтылган тапшырманы аткаруу жолу менен 
тренинг этабынан турат.
Практикалык сабактын башталгыч этабында тренинг бөлүгүнө өтүүдөн 
мурда окутулуп жаткан тема боюнча теориялык материалдардын угуу-
чуларда бекемделип калуусунун деңгээлин аныктоо жана алардын прак-
тикалык тема боюнча тапшырманы аткаргандыгын текшерүү керек.
Практикалык сабактын киришүү бөлүгүнүн кийинки этабында ар бир 
практикалык сабактын программасында берилген анын максатын ай-
туу зарыл.
Төмөнкүлөр ар бир сабактын жалпы максаттары болуп саналат:

1. Практикалык сабактын темасы боюнча теориялык материалды 
бекемдөө.
2. Эл аралык ченемдерден жана улуттук мыйзамдардан алынган 
билимдерди комплекстүү пайдалануунун негизинде баш катырма-
ларды чечүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү сабактар аралык байланыш-
тарды өздөштүрүү.
3. Кесиптик проблемаларды чечүү үчүн зарыл болгон иш жүзүндөгү 
көндүмдөр менен билгичтиктерди түзүү жана аларга көнүктүрүү.
4. Практикалык сабактын темасы боюнча тапшырманы аткаруу 
жолу менен ички иштер органдарынын кызматкеринин кесиптик 
этикасынын эрежесин түшүнүү.

Практикалык сабактын киришүү бөлүгүнүн акыркы этабында тренинг-
ди өткөрүү тартибин түшүндүрүү керек.

2) Тренинг бөлүгү
Практикалык сабактын узактыгы 60 мүнөт тренинг бөлүгү студент-
тердин эл аралык ченемдерден жана улуттук мыйзамдардан алынган 
билимдерин комплекстүү пайдалануунун негизинде кесипкөй мил-
деттерди чечүү үчүн материалды түшүнүүсүнө багытталган окутуп-
үйрөтүүнүн усулдарынын ар бир практикалык сабагынын программа-
сында сунуш кылынгандарды пайдаланууну болжолдойт. 
Тренингдин биринчи бөлүгүн аны колдонуунун тартиби жогоруда ба-
яндалган интерактивдүү усулдар пайдаланылган практикалык сабак-
тардын темасы боюнча көндүмдөргө жана билгичтиктерге көнүктүрүү 
зарыл. 
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4. САБАКТАРДЫН ПЛАНЫН ЖАНА КӨРСӨТМӨ КУРАЛДАРДЫ ДА-
ЯРДОО

Сабактардын планы, көрсөтмө куралдар (диапозитивдер, лекциялык 
плакаттар, схемалар ж.у.с.) жана башка зарыл ресурстар ушул Кол-
донмонун үчүнчү бөлүгүндө камтылган, ошондой эле ар бир сабак-
тын программасында «Булактар» бөлүмүндө көрсөтүлгөн эл аралык 
ченемдердин тексттери сабактардын программаларынын негизинде 
даярдалышы мүмкүн.
Сабакты баштардан мурда төмөнкү алты кадамды жасоо сунушталат:

1. Максаттуу топту жана билим берүү/мамилелерди калыптанды-
руу планында өз сөзүңүздүн милдеттерин аныктап алыңыз.

Материалдарды даярдоого киришүүдөн мурда сиз максаттуу ауди-
торияга, анын ичинде каралып жаткан маселе жөнүндө алар эмнени 
билеринин жана алар ага карата кандай мамиле жасары планында 
угуучулардын күчтүү жана чабал жактарына баа бериңиз. Угуучулар-
дын алар жөнүндө өзүңүз сөз кыла турган адам укуктары жаатындагы 
ченемдерге карата сыйлоону камсыз кылуу үчүн зарыл болгон жүрүм-
турумундагы жана мамилесиндаги өзгөрүүлөрдү аныктаңыз. 

2. Окутуучулар үчүн колдонмодон тиешелүү ченемдер менен 
тиешелүү практиканы табыңыз жана тандалган материалдарды 
даярдаңыз

Эми сиз үчүнчү бөлүктө камтылган сабактардын программаларынын 
биринин негизинде чагылдыра турган негизги маселелердин тан-
далмасына киришиңиз. Тиешелүү программанын «Булактар» жана 
«Ченемдер» бөлүктөрүндө өзүңүз шилтеме жасай турган негизги эл 
аралык ченемдерди жана Кыргыз Республикасынын улуттук мыйзам-
дарынын ченемдерин аныктап алыңыз. Биздин республикабызда Жа-
рандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын жоболору 
колдонулгандыктан Жалпыга таанылган декларацияга караганда ага 
көбүрөөк шилтеме жасаңыз, анткени Пакт юридикалык милдеттүү до-
кумент болуп саналат жана соттордо анын жоболоруна шилтеме жа-
соого болот. Кыргызстан үчүн күчүнө кирген адам укуктары жөнүндө 
келишимдерге басым жасаңыз. Калган учурларда Адам укуктарынын 
жалпыга таанылган декларациясына көңүл буруңуз. Конституцияда 
бекитилген адам укуктарынын кепилдиктери менен жакшылап тааны-
шып алыңыз жана мүмкүн болушунча аларга шилтеме жасаңыз. Баа-
рынан мурда конституциялык кепилдиктерге шилтеме жасап, жогору 
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туруучу укуктук жоболор жөнүндө дайыма адегенде айтып, андан кий-
ин Кыргызстан үчүн күчүнө кирген адам укуктары жөнүндө милдеттүү 
күчкө ээ болгон келишимдерди айтыңыз. Андан кийин зарылдыгына 
жараша декларацияларга, принциптердин жыйнагына жана башка до-
кументтерге шилтеме жасаңыз.
Каралып жаткан теманын негизги аспекттерине тиешелүү негизги че-
немдерди аныктап алып, айкын аудитория үчүн зарыл же пайдалуу 
болушу мүмкүн болгон кошумча ченемдерди тандап алыңыз. Мында 
жогоруда баяндалган биринчи кадамды аткарууда өзүңүз аныктаган 
билимдер жана көз караштарга тиешелүү максатты эске алыңыз. 
Сиздин сүйлөгөн сөзүңүздүн аркасында угуучулар өздөрү дал эмне-
ни билүүгө тийиш экендиги жана аларга эмнени билүү керектиги 
жөнүндө маалымат аларына ынаныңыз. Ал маалымат менен угуучу-
лар билиши мүмкүн болгон же аларга артыкбаш болбогон маалымат-
тын ортосунда айырма жасаңыз. 
Андан кийин сабактын программасындагы “Практика” бөлүгүнө өтүңүз 
жана өз сөзүңүздүн негизги тезистерин аныктаңыз. Ал тезистердин 
кыскача тыянагы көрсөтмө куралдардын текстинин негизги бөлүгүн 
түзүүгө тийиш.

3. Тиешелүү эл аралык жана мамлекеттер ичиндеги ченемдик 
укуктук актылардын толук аталышын келтириңиз жана негизги 
бөлүмдөрдү (аныктамалар сыяктуу) жөнөкөйлөтүңүз

Сабактын бүткүл жүрүшүндө тиешелүү укуктук актылардын, өзгөчө 
күчүнө кирген эл аралык келишимдердин толук аталышын келтириңиз 
жана угуучулар да толук аталыштарды келтиришин өтүнүңүз. Көрсөтмө 
куралдардын жардамы менен тиешелүү документтердин негизги тези-
стеринин мүмкүн болушунча кыскача тыянагын чыгарыңыз.
Буга зарылдык болгон учурларда эл аралык жана мамлекеттер ичин-
деги ченемдик укуктук актыларда камтылган пайдалуу аныктамаларга, 
мисалы, Кыйноого каршы конвенциядагы кыйноонун аныктамасына, 
Расалык кодулоонун бардык түрлөрүн жоюу жөнүндө эл аралык кон-
венциядагы расалык кодулоонун аныктамасына, Аялдарга карата зом-
булукту жоюу жөнүндө декларациядагы аялдарга карата зомбулуктун 
аныктамасына ж.у.с. шилтеме жасоону унутпаңыз. Тиешелүү келишим 
Кыргызстанда күчүнө кире элек учурларда да келишимдерде камтыл-
ган аныктамаларга шилтеме жасоо керек, анткени ошого карабастан 
мындай аныктамалар эл аралык укуктун алкагында пайдаланылат.
Сүйлөгөн сөздө айтылуучу аныктамалар менен негизги маселелерди 
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тандап алуу кээде айкын угуучуларга карата билимдер менен көз ка-
раштарга тиешелүү максаттарга сиздин баа берүүңүзгө жараша болот. 
Эгерде бир нечесин атоого мүмкүн болсо, угуучуларга көптөгөн доку-
менттердин өтө кеңири маалыматын же аталыштарын айта бербеңиз. 

4. Тезистерди тиешелүү мисалдар жана иш жүзүндөгү окуялар ме-
нен коштоңуз

Өзүңүздүн негизги тезистериңизди айкын мисалдар жана окуялар 
менен коштоого умтулуңуз, ошондой эле угуучулар да өз сүйлөгөн 
сөздөрүн айкын мисалдар жана окуялар менен ырастоосун өтүнүңүз. 
Бул максат үчүн сиз гезеталардан, докладдардан ж.б. үзүндүлөрдүн 
жыйындысын чогулта жана толуктай аласыз.

5. Практикалык сунуштамаларды бериңиз

Тиешелүү ченемдер алардын күнүмдүк ишинде, ошондой эле тигил 
же бул этапта пайда болушу мүмкүн болгон кырдаалдарда кандайча 
пайдаланылууга тийиш экендигин угуучулар билиши зарыл экендиги 
жөнүндө эсиңизден чыгарбаңыз. Тиешелүү сабактын программасынын 
“Практика” бөлүмүндө камтылган маалыматтын негизинде сунушта-
маларды даярдаңыз жана аларды угуучулардын керектөөлөрүн жана 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын өзгөчөлүктөрүн эске алуу 
менен жеткире иштеп чыгыңыз.

6. Психологиялык талаптарга, ошондой эле билимдерге токтоло 
кетиңиз (угуучулар үчүн эмне жана эмне үчүн маанилүү болуп са-
наларын жана өз ишин өркүндөтүү үчүн алар алган билимдерин 
кандайча пайдалана аларын түшүндүрүп бериңиз).

Угуучуларга тиешелүү ченемдер жана практика баяндалгандан кийин 
белгилүү бир тыянактарды жасоо зарыл – угуучулар жүрүм-турумдун 
болгон талабы менен моделин эмне үчүн өзгөртүү керек экендигин 
жана аны кандайча жасоого болорун түшүнүүгө тийиш. Ал тыянактар-
ды угуучулар өзү жасашы керектигине басым жасаңыз, б.а. угуучулар-
дын өзү: “Тиешелүү ченемдерди сактоо жана тиешелүү практиканы 
кармануу эмне үчүн маанилүү жана бул алардын кызыкчылыктарына 
кандайча жооп берет?”- деген суроого өздөрү жооп берсин. 

4. САБАКТАРДЫН ПЛАНЫН ЖАНА КӨРСӨТМӨ КУРАЛДАРДЫ ДАЯРДОО
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5. ЛЕКЦИЯ ОКУГАНДАР ҮЧҮН СУНУШТАР 

А) Бир катар маанилүү сунуштарды эстен чыгарбоо керек:

1. Сабакты жигер жана берилүү менен баштаңыз.
2. Катышуучуларга көз салуу менен байланыш түзүңүз.
3. Катышуучулардын керектөөлөрүнө жана кызыкчылыктарына 
көңүл топтоңуз.
4. Суроолор менен талкуулоого дем бериңиз.
5. Эмнеге алектенериңер жөнүндө катышуучуларга айтып бериңиз.
6. Алардын көңүлүн буруңуз.
7. Эч нерсени жашырбаңыз.
8. Кебете-кешпириңизге көңүл буруңуз.
9. Баяндоо ыңгайын тандап алыңыз.
10. Аудитория менен байланыш түзүңүз жана аны жоготпоңуз.
11. Угуучуларга өздөрүнүн жазып алган материалдарынан пайда-
ланууга уруксат бериңиз, мисалы, алардан “Эл аралык келишим-
дердин жана улуттук мыйзамдардын жыйнагындагы” тиешелүү 
ченемдерди табууну жана үн чыгарып окууну өтүнүңүз (ошону 
менен алар ченемдерди өз алдынча табууга үйрөнөт жана курсту 
бүткөндөн кийин мурдагы иш ордуна кайтып келгенде мындайды 
жасай алат). Сабактардын убагында пайдаланылбаган материал-
дар такыр ачылбаган бойдон калары көбүрөөк ыктымал. Окуу кур-
сун аяктагандан кийин угуучулардын баарына таратылып берилген 
“Эл аралык келишимдердин жыйнагынын” нускаларында аларды 
активдүү пайдалануунун даана белгилери - бүктөлгөн беттери, бы-
рышкан мукабалары жана тексттеги белгилери болууга тийиш. 

Б) Сабакты кандайча ийгиликтүү баштоо керек?

•	 Тынчсызданууңузду басыңыз. “Практика баарын оңдойт”. 
Даярдыкты эч нерсе алмаштыра албайт. Ишти уюштуруу көңүл 
топтоого жардам берет. Тыным жасап, алдыга көз чаптырыңыз 
жана терең дем алыңыз. 
•	 Долбоордун идеялары сиздин идеяларыңыз болуп калат.
•	 Катышуучулар менен мамиле түзүңүз жана аны үзбөңүз.
•	 Өз бетиңизче, эч кимди туурабагандай болуңуз.
•	 Юморду пайдаланыңыз. Анекдотторду, окуяларды айтып 
бериңиз. Тамашаны ар ким эле айта бербейт. Эстен чыгарбаңыз - 
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баары эле бир нерсеге күлө бербейт. 
•	 Көрмө материалдардын ар түрдүүлүгүн пайдаланыңыз. 
•	 Турмуштан алынган мисалдар менен кырдаалдар баяндоодо 
жардам берет.
•	 Ар кыл кептик ыкмаларыңызды колдонуңуз.
•	 Топко кайрылыңыз, жазганды окуунун кереги жок.

В) Аудиторияны даярдоо.

•	 Эртерээк келиңиз.
•	 Бөлмөдөгү жабдууларды текшериңиз:
•	 Орундуктар жана столдор коюлганын.
•	 Доска илингенин.
•	 Проектор орнотулганын.
•	 Угуучулар үчүн материалдарды текшериңиз:
•	 Материалдар таркатылганын.
•	 Аттары жазылган табличкалар коюлганын.
•	 Таратылуучу (окуп-үйрөнүүчү) материалдар даярдалганын.
•	 Укма-көрмө жабдуулар даярдалганын текшериңиз:
•	 Кеңири форматтагы кагаз барактарынын, маркерлердин бар 
экендигин.
•	 Жабдуулар тармакка туташтырылгандыгын жана 
текшерилгенин.
•	 Үн бөлмөнүн ар кайсы жерлеринен текшерилгенин.

Г) Алгаланган текшерүү тизмеси
Төмөнкүлөрдү текшердимби:

•	 алып баруу жана угуучулар үчүн материалдар;
•	 жардамдын бардык укма-көрмө каражаттары;
•	 көнүгүүлөр, ролдук оюндар, талкуулоо үчүн суроолор.

Төмөнкүлөрдү түшүнөмбү:

•	 программанын милдеттерин;
•	 милдеттерди кантип аткарууну;
•	 материалдардын иретин;

5. ЛЕКЦИЯ ОКУГАНДАР ҮЧҮН СУНУШТАР 
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•	 жардамдын көрмө кажаттарын көрсөтүүнүн жана окутуунун 
усулдарынын максатын; 
•	 талкуулоо үчүн суроолордун максатын;
•	 ар бир бөлүк үчүн бөлүнүп берилген убакыттын.

Төмөнкүлөрдү текшердимби:
•	 кодекстеги, саясаттагы, жол-жоболордогу программалык 
материалдардан айырмаланышы мүмкүн болгон өзгөрүүлөрдү;
•	 тренингге ким катышат жана алар кандайча алектенет.

Төмөнкүлөрдү күтөмбү:

•	 угуучулар бериши мүмкүн болгон суроолорду.

Төмөнкүлөрдү даярдадымбы:

•	 кагаздын кеңири форматтуу барактарын;
•	 таратылуучу материалдарды;
•	 угууга жана убакытка репитиция өткөрдүмбү;
•	 жардамдын көрмө каражаттарын жана техниканы.

Д) Бул бөлүмдө окутуп-үйрөтүүнүн жети мыйзамы жөнүндө эске 
салуу да орундуу.

1. ОКУТУУЧУНУН МЫЙЗАМЫ. Мугалим өзү окутуп жатканды билүүгө 
тийиш. Өзүңүз билбегенге эч кимди үйрөтө албайсыз. Башкаларды 
өз тажрыйбаңызга таянып, семинардын жакшылап даярдалган пла-
нын карманып окутуу керек. Эреже катары, темага карабастан өздөрү 
окутуп-үйрөтүп жаткандарды турмушта колдонгондор кыйла натыйжа-
луу окутуучулардан болуп калат. 
Билимдердин эки тиби бар: интеллектуалдык билимдер жана таж-
рыйба аркылуу алынган билимдер. Адамдарга белгилүү бир темада 
жөн гана cүйлөгөндөрдөн эмес, мындайды өз жашоосунда башынан 
кечиргендерден окуп-үйрөнүү жагат. Алар өз билимдерин гана эмес, 
өз жүрөгүн жетекчиликке алгандардан үйрөнүүнү каалайт. Сиздин өз 
тажрыйбаңыз - бул башкалардын алдында туруу менен өзүңүз айт-
кандарга даана ишенгениңизге мүмкүнчүлүк берүүчү жападан жалгыз 
жол. Бул сиздин угуучулар менен ымалаңыз кайсы жерде болбосун 
үстүртөн болбогондугуна ишенимдүү жападан жалгыз жол. Англис фи-
лософу К.С.Льюистин: “Адамдын өздүк тажрыйбасы башкалардын ар-
гументтеринен дайыма жогору турат”,- деген сөзүн эстен чыгарбаңыз.
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2. СТУДЕНТТИН МЫЙЗАМЫ. Студент окутуучунун материалын кызы-
гуу менен кабылдоого тийиш. Эгерде окуткан материалга өзүңүз бери-
лип кетсеңиз, анда ал семинардын катышуучуларына дем берет. Окуп 
жаткандардын: “Мындан эмне пайда табам?” - деген классикалык су-
роосуна жооп берүү менен муну жасоого болот. Сиздин семинарыңыз 
берген артыкчылыкты студент өзү көрүүгө тийиш. Бул семинардан ал 
эмне алат? Муну практикада кантип колдонууга болот? Кантип пайда-
ланууга болот?
Адамдар сиздин семинарыңыздан жеке пайданы көргөндө сизге кунт 
коёт. Каалоонун күчүнө же ишенүүнүн күчүнө эч качан кем баа бербөө 
керек. Адамдар өзүнө жана өздөрү койгон максатка ишенген кезде биз 
элестеткенден кыйла көпкө жетишүүгө жөндөмдүү. 

3. ТИЛ МЫЙЗАМЫ. Сиздин тилиңиз угуучуларга түшүнүктүү болуу-
га тийиш. Эксперттер эч кимге жакпайт. Аларды тактан кулатууну 
көпчүлүк каалайт. Бирок студенттерди баары жакшы көрөт. Катышуу-
чулар менен бир деңгээлде баштаңыз жана аларды керектүү жакка 
ээрчитиңиз. Белгилүүдөн белгисизге карай принцибин пайдаланыңыз. 
Сиз угуучуларга тааныш эмес жаңы сөздөрдү же терминдерди пайда-
ланган кезде алардын аныктамасын ошол замат бериңиз. Тил тоско-
олдук эмес, серпилгич болууга тийиш.

4. САБАК МЫЙЗАМЫ. Ар кандай жаңы билим мурда белгилүү 
болгондор аркылуу окутулууга тийиш.

5. ОКУТУУ МЫЙЗАМЫ. Сиз угуучулардын жүйөсүн колдоого жана ага 
багыт берүүгө тийишсиз. Кыйла баалуу билимдер көбүнчө өз алдынча 
издөө аркылуу келет. Принцибинде окуп-үйрөнүүгө карата үч мамиле 
бар, алардын экөө натыйжалуу эмес. 
Биринчиси. Сиз адамдарга бир нерселер жөнүндө айтып бере аласыз. 
Мисалы, сиз аудиториянын алдына туруу менен: “Силер түшүнүүгө тий-
иш болгон биринчи нерсе – бул силердин баарыңар бири-бириңерди 
уга албайсыңар. Ал эми азыр угууну кандайча жакшыртуу жөнүндө 
силерге бир нече кеңеш берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле”, - деп айта 
аласыз. Ойдогудай болгондо сиздин семинарыңыздын катышуучула-
ры: “Баракелде! Бул кемчиликти сиздин көрсөткөнүңүз жакшы болду. 
Биз кандайча оңолобуз?” - деп ойлонот. Тилекке каршы, көбүнесе 
алар башкача ойлойт: “Угууну билбейсиң дегенге мен макул эмесмин. 
Сиз сүйлөгөндү билбейсиз. Эгерде сиз кызыктуу нерселерди айтып 
берсеңиз, анда мен сизди укмакмын. Сиз мен уккандай жасай албай-
сыз, бул менин эмес, сиздин проблемаңыз”. 

5. ЛЕКЦИЯ ОКУГАНДАР ҮЧҮН СУНУШТАР 
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Экинчиси. Сиз статистикалык маалыматтарды келтиришиңиз 
мүмкүн. Мисалы: “Адамдардын жүрүм-туруму жаатындагы акыркы 
изилдөөлөргө ылайык алардын 95 пайызы угууну билбейт”. Бул жер-
де кылтак катышуучулардын көпчүлүгү: “Бул жерде сиздики туптуура. 
Бул адамдарга биз кандайча жардам бере алабыз? Семинарда ме-
нин начальнигимдин жок экени өкүнүчтүү. Аялым мени менен кошо 
келбегенин карачы. Бул жерден кол алдымдагыларды көрбөгөндүгүм 
өкүнүчтүү” – деп ойлошу толук мүмкүн экендигинде жашырынып жа-
тат. Мунун баары “Мында менин ишим жок” деп аталган синдромдун 
натыйжасы. 
Үчүнчүсү. Сиз адамдар үчүн өз жүрүм-туруму канчалык натыйжалуу 
же натыйжасыз экендигин өздөрү түшүнө алгандай кырдаалдарды 
түзө аласыз. Катышуучулар пассивдүү байкоочулар эмес, процесске 
активдүү тартылган учурларда окутуп-үйрөтүү кыйла натыйжалуу 
жүрөт.

6. ОКУТУП-ҮЙРӨТҮҮ МЫЙЗАМЫ. Окуп жаткан адам үйрөнгөнүн тур-
мушта колдонууга тийиш. Жүрүм-турум өзгөрмөйүнчө окутуп-үйрөтүү 
жүрбөйт. Сөз билимди колдонууну билүү жөнүндө: интеллектуалдык 
аңдап-сезүү жөнүндө гана эмес, иш жүзүндө пайдалануу жөнүндө бо-
луп жатат. Эгерде алып баруучунун семинардын катышуучулары ме-
нен өз ара түшүнүшүүсү түзүлсө, анда бул факт дагы эле окутуу орун 
алгандыгын билдирбейт. Сиздин милдетиңиз – катышуучулар жаңы 
билимдерди алышы, ал эми андан кийин колдонушу үчүн алып баруу-
чунун карамагында болгон бардык каражаттарды пайдалануу.

7. КАЙТАЛОО МЫЙЗАМЫ. Семинарга дайыма чекит коюу керек. 
Муну алынган билимдердин практикалык аспекттерин баса белгилөө 
менен жасоого болот. «Муну жашоодо иш жүзүндө кандайча колдонуу-
га болот?» жана «Эгерде семинарда алган билимдерди иш жүзүндө 
колдонсоңор эмне болорун кандай деп ойлойсуздар?» деп сурап 
көрүңүз.

Е) Окутуп-үйрөтүүчү ыкмалар/аспаптар

Эгер катышуучу жалпы (абстракттуу) же семинар менен байланышпа-
ган суроо берсе, андан бул суроону кайра туюндурууну жана семинар-
да түздөн-түз алынган тажрыйба менен кооштурууну өтүнүңүз.
Эгерде бир нерсе оңунан чыкпай калса, башканы жасап көрүү баары-
нан оң. Ар түрдүү «сандырак» илинчекти метафора катары пайдала-
нууга жана андан үйрөнүүгө болот. Кийимдин жана окуу/таратылуучу 
материалдарынын кызыл-тазыл түсү топтогу жигерди жогорулатат. 
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Чакан топтордо иштөөдө тапшырманы айкын натыйжага (продуктка) ба-
гытталгандай туюндурууга аракеттениңиз: «канткенде … көбүрөөк.../... 
азыраак дегендерге 3-5 мисал атаңыз».
«Мээге чабуул» режиминде иштөөдө абстракттуу сүйлөмдөрдөн ай-
кындарына өтүңүз: «Жазылгандардын/сунуш кылынгандардын ичинен 
силерге семинарда кайсынысы жардам берет?». Сиз сүйлөгөндөн 
(чакан лекция) кийин суроолорго жооп берердин алдында катышуу-
чуларга төмөнкү тапшырманы сунуш кылуу пайдалуу: «Коңшуңузга 
бурулуңуз жана аны менен түшүнүксүз же сиз макул болбогон нерсени 
талкуулаңыз».
Плакат менен (доскада) иштөө: алып баруучу жана катышуучулар 
бир тарапта чыгат; бул учурда алып баруучу жөнөкөй аспап болот 
(кошо чыгат). Иштин мындай түрү топтогулардын ар бири үчүн тең 
мүмкүнчүлүк ачат; көңүл адамдан тизмеге өтөт (чатактарды чечүүнүн 
классикалык аспабы). 
Татаал кырдаал жана алып баруучуга ишенбөөчүлүк пайда болгондо, 
кырдаалды жеңүү, ага кайрадан “жылмышып түшпөө” үчүн төмөнкү 
мамилени пайдалануу: үч маселе боюнча “мээге чабуулду” кайрадан 
жүргүзүү пайдалуу:

а) алып баруучу тарабынан кандай каталыктарга жол берилген?
б) топтук процесс жөнүндө бул кырдаал мени эмнеге үйрөттү? 
в) өзүм жөнүндө бул кырдаал мени эмнеге үйрөттү?

Ыргакты алмаштыруу топтогу жигерди өзгөртөт. 
Жигер төмөндөгөндө жигерге дем берүү үчүн катышуучуларды чакан 
топторго бөлүү пайдалуу. 
Бир нерсеге көңүл бөлбөөгө умтулууну сиз канчалык күчтүү жана көз 
көрүнөө көрсөтүүгө умтулганыңыз менен ал катышуучулардын көңүлүн 
ошончолук өзүнө бурат - “артыкбаш нерсенин” кайтарымы болот. Эгер 
алып баруучу ага көңүл бурбаса, “артыкбаш нерсенин”, эреже катары, 
өлчөмү өсө берет. 
Бир нерсеге көңүл буруу менен (өзүңүздүн жана катышуучулардын) 
сиз топту жумушчу абалга кайра алып келесиз. 
Турмушта адамдар өзүн кандай алып жүргөндүгү дене-бой тоскоол-
дуктарынан өтүү боюнча семинарда (машыгууларда) сөзсүз байкалат. 
Мындай семинарларда (көнүгүүлөрдө) маселелердин татаалдыгынын 
деңгээлин ыктыярдуу тандап алуу принцибин колдонгон баарынан 
жакшы. 

5. ЛЕКЦИЯ ОКУГАНДАР ҮЧҮН СУНУШТАР 
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Көпчүлүк адамдар өз денесин сезбейт жана ойлонулбаган тобокел-
дикке барышы мүмкүн. Оюндун жүрүшүндө клиникалык окутуучу ка-
тышуучуларга көңүл буруп байкоого жана алардын коопсуздугуна көз 
салууга тийиш. 
Өздөрүн жогору койгон топторго оңунан чыкпоону башынан кечирүүгө 
мажбурлоо пайдалуу болот. Айрым адамдар үчүн көңүл ачуу чыгарма-
чылык иш менен окшоштурулат.
НЛП (нейро-лингвисттик программалаштыруу): катышуучуларга каа-
лаган абалды жаратууга мүмкүнчүлүк бериңиз (вербалдаштыруу плюс 
милдеттенме) жана бул чынында болушунун мүмкүнчүлүгү ички моби-
лизациянын эсебинен жогорулайт (мисалы, күндүн аягында корутун-
ду айлампа үчүн: «Эртең семинарга силер кандай маанайда келүүнү 
каалайсыңар?» - деген суроо).
Окутуучу топтон жигер албаганда өзүн топтон бөлүү менен дагы бир 
жерден алууга тийиш.
Катышуучулардын саны 13-15 адамдан ашкан топтордо ар биринин 
оюну иштебейт. Калган катышуучулар оюндан чыгып калат же катыш-
кандарга баа бере баштайт.
Чакан топтордун ишинин натыйжаларын жыйноодо өзгөчө, эгерде на-
тыйжалар жетишсиз болсо, аларды семинардын негизги максаттары-
на салыштырып көрүңүз.

II БӨЛҮК. САБАКТАРДЫН ПРОГРАММАСЫ

1-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ

Сабактын темасы боюнча даярдануу үчүн суроолор

1. Ювеналдык юстициянын калыптанышы жана өнүгүшү
2. Ювеналдык юстиция азыркы этапта

Сунуш кылынган адабияттар:
1. БУУнун жашы жетпегендер арасындагы кылмыштуулуктун ал-
дын алуу боюнча жетектөөчү принциптери (Эр-Рияд жетектөөчү 
принциптери) Башкы Ассамблеянын 1990-жылдын 1-декабрындагы 
45/112 резолюциясы менен кабыл алынган жана жарыяланган.
2. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттигин жүргүзүүгө 
тиешелүү БУУнун минималдуу стандарттык эрежелери (Пекин 
эрежелери). Башкы Ассамблеянын 1985-жылдын 29-ноябрындагы 
40/33 резолюциясы менен кабыл алынган.
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3. Эркиндигинен ажыратылган жашы жетпегендерди коргоо-
го тиешелүү БУУнун эрежелери. БУУ. Башкы Ассамблея. Рас-
мий отчеттор. Кырк бешинчи сессия. № 49 (А/45/49) толуктоо.  
1990-жылдын 14-декабры.
4. 1999-жылдын 22-ноябрындагы № 126 «Жашы жетпегендердин 
укуктарын сактоо жана коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамы. 
5. 2010-жылга чейин “Жаңы муун” Кыргызстандын балдарынын 
укуктарын ишке ашыруу боюнча мамлекеттик программа. 
6. Ювеналдык юстициянын маселелери. Альманах № 2, 2001, “Ара-
кечтикке жана наркоманияга жол жок” россиялык кайрымдуулук 
фонду - М., 2001.
7. Галкин А. Ювеналдык юстициянын Россияга кайтып келиши//Рос-
сийская юстиция № 7, июль 2002.
8. Мельникова Э.Б. Россияда ювеналдык юстиция болобу//Россий-
ская юстиция, 1998. № 11. 
9. Ювеналдык технологиялар. “Аракечтикке жана наркоманияга жол 
жок” россиялык кайрымдуулук фондунун (УИАнын фонду) жашы 
жетпегендердин тобокелдик тобу үчүн реабилитациялык мейкин-
диктин реабилитациялык моделинин аймактык моделин ишке ашы-
руу боюнча практикалык жетекчилик.

1. Ювеналдык юстициянын калыптанышы жана өнүгүшү

Ювеналдык юстиция түшүнүгү жашы жетпегендердин иштери боюнча 
сот менен тыгыз байланышкан, мунун өзү ювеналдык юстиция тер-
минин жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттиги катары 
чечмелөөнү аныктайт. 
Ювеналдык юстициянын пайда болушу жана өнүгүшү узак тарыхый 
жолду басып өткөн. Адамдын жашоосунун бир нече доорун – байыр-
кы дүйнөдөн XIX кылымдын жарымына чейинки доорду талдоо жашы 
жетпегендерге карата сот адилеттиги жазалоочу болуп келгендигин 
көрсөтөт, буга тарыхый-укуктук булактар күбө болот. Ал убактагы юри-
спруденцияда адамдын жашоосунун өзгөчө коргоолуучу мезгили ката-
ры балалыктын өзгөчө түшүнүгү болгон эмес жана анын натыйжасын-
да укуктук актыларда балдарды жана өспүрүмдөрдү бошотулгандан 
кийин сотто атайын коргоонун юридикалык эрежелери табылган жок. 
Эгерде жашы жетпегендер укук бузса, алар өздөрүнүн укуктук абалын-
да эрезеге жеткен кылымышкерлерге теңелгендигинен да жашы жет-
пегендерге карата соттун катаалдыгы көрүнөт.

1-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ
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Жашы жетпегендердин соттук корголушу тарыхый жактан жарандык 
эмес, жазык укугунда пайда болгон.
Рим укугу балдардын мамлекет тарабынан корголгондугунун күбөсүн 
калтырган – бул мамлекет-атанын (parens patriae) доктринасы. Мам-
лекет баланын эң жогорку көзөмөлчүсү деп жарыяланат. Бул ювенал-
дык юстициянын тарыхында бир канча жолу белгиленген (деклара-
цияланган).
Эгерде биз байыркы дүйнө менен орто кылым жашы жетпегендердин 
кылмыштары жөнүндө жана алардын жоопкерчилиги тууралуу калтыр-
гандары жөнүндө айта турган болсок, анда мыйзамдарда балдарды 
жана өспүрүмдөрдү жазалоо жөнүндө гана сөз болгонун байкайбыз. 
Процессуалдык статус юристтерди олуттуу кеч кызыктыра баштаган. 
XII таблицанын мыйзамдарында жазалоодон кечирим берүү принци-
би алгачкы жолу түзүлгөн. Ал негизинен жашы жетпегендерге таан-
дык болуу менен аталган мыйзамдын мазмунун чечмелеген кийинки 
жумуштарда жашы жетпегендик менен акталган кечирим берүү ка-
тары туюндурулган. Ал мыйзамдарга ылайык жашы жетпегенге жаза 
төмөнкү эки учурда дайындалган эмес: 1) ал жасаган кылмыштын 
мүнөзүн түшүнбөгөндө; 2) кылмыш аягына чейин жасалбаганда. Бул 
принцип рим укугун кабыл алган өлкөлөрдө жайылтылган.
Адам инсанынын табигый абалы катары катаалдык, балалыкты эти-
барга албоо орто кылымдын мыйзамдарына баарынан көбүрөөк 
мүнөздүү болгон. Швейцариялык изилдөөчүлөрдүн маалыматтары 
боюнча жашы жетпегендердин кылмыштуулугуна каршы күрөштүн 
тарыхында кенже курактагы балдарга карата өлүм жазасын колдонуу 
көп болгон. Аларга карата эрезеге жеткен кылмышкерлер сыяктуу эле 
жазалардын башка баардык түрлөрү, алар менен бир түрмөдө кармоо, 
балдарга түшүнүксүз процессуалдык аракеттер (ант алдыруу) жана 
жол берилгис (кыйноо) сыяктуулар колдонулган. 
Ошол убактагы көптөгөн мыйзам актылары (“Шваб күзгүсү” – XII 
к. герман мыйзамдарынын жыйнагы; “Каролина” – король Карл 
Vтин жазык-сот жыйнагы, XVI к.) жазалоо мүнөзүндө болгон. Алсак, 
“Каролинада” жашы жетпеген уурулар жөнүндө төмөнкүдөй айтылган: 
“Эгерде ууру (бала же кыз) он төрт жашка чыга элек болсо, алар 
кандайдыр бир башка негиздерге карабастан, өлүм жазасына эмес 
(соттун кароосу боюнча) дене жазасына ... жазаланышы мүмкүн жана 
түбөлүк ант берүүгө тийиш. Бирок, эгерде ууру курагы боюнча 14 жашка 
чыгайын деп калса жана уурулук олуттуу болсо же мында коркунучтуу 
оорчулук жагдайлар табылса (зомбулук менен уурдоо же үчүнчү жолу 
жасалган уурулук), зомбулук жаш курактын жетпегендигин толуктап 
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турса, анда судья же шеффендер мындай жашы кичине ууру мүлктүк 
же денелик жазага же өлүм жазасына тартылууга тийиш экендигин ... 
суроого тийиш.2 
Жашы жетпегендердин атайын укуктук корголушунун жоктугун XIX 
кылымдын башында жана жадагалса ортосунда көпчүлүк өлкөлөрдүн 
мыйзамдарынан табууга болот. Колдонуудагы мыйзамдар балдар 
жана эрезеге жеткендер үчүн тең жоопкерчиликти жана жазаны, 
соттун алдына келип турган бардык адамдар үчүн бирдей соттук жол-
жоболорду караган.
Мына ошентип, рим укугу жана орто кылымдын кыйла кийинки тарыхый-
укуктук эстеликтери жана жадагалса Жаңы убактын мыйзамдары 
мыйзам жана сот алдында балдар үчүн чектелген коргоону караган. 
Бул ювеналдык юстицияны түзүлөөр алдындагы бардык убактарда 
балдарды дене-бой жана психикалык жактан толук кандуу эмес, бирок 
эрезеге жеткендер деп карагандыктан болуп келген.
Мыйзамды кабыл алууга жана ювеналдык сотту түзүүгө Чикаго аялдар 
клубунан чыккан Люси Флауэр, “Халл Хауз” коомдук уюмунан Джулия 
Латроп реформачы-аялдар тарабынан демилге көтөрүлгөн. 
XIX к. жашы жетпегендердин иштери боюнча чикаго сотунун 
түзүлүшү жашы жетпегендердин кылмыштуулугунун проблемаларын 
түшүнүүдөгү өзгөчө төңкөрүш болгон. 
Белгилүү россиялык процессчи профессор П.И.Люблинский: “азыркы 
европалык юридикалык жана педагогика боюнча адабияттарда XX 
к. башында көтөрүлгөн жашы жетпегендер үчүн америкалык соттор 
жөнүндө маселеден кыйла модалуу теманы табууга кыйын. Бардык 
Европа өлкөлөрүндөгү юристтердин эмгектери бул кыймылдын 
идеяларына жык толгон. Бул мекемелерди дээрлик ар бир мамлекетте 
бул мекемелерди практикада жүзөгө ашыруунун тажрыйбалары 
жасалып, андан калса жаңы типтер, жаңы түрлөр болжолдонууда3”,- 
деп жазган. 
Жашы жетпегендердин иштери боюнча сотторду түзүүдө көрсөтүлгөн 
юрисдикциянын түрүнө карата ар кайсы өлкөлөрдө ар түрдүү мамиле 
болгондугу ошо замат байкалган. 
Автономдуу ювеналдык юстиция бардык эле өлкөлөрдө пайда боло 
берген жок. Эки вариант даана байкалды:

2 Каролина: Карл Vтин жазык-соттук жыйнагы. - Алма - Ата: Илим, 1967.
3 Люблинский П.И. Суды для несовершеннолетних в Америке, как воспитатель-
ные и социальные центры. –М., 1911. 3-б.

1-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ
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1) жалпы сот менен байланышпаган автономдуу соттор;
2) жашы жетпегендердин иштерин кароо милдетин алган жалпы 
соттун курамы.

Жашы жетпегендер үчүн соттор натыйжалуу кызмат аткара баштаган 
өлкөлөрдүн - АКШнын, Англиянын, Франциянын, Германиянын жана 
Россиянын улуттук тажрыйбасы өзгөчө кызыгууну туудурат.
Россияда жашы жетпегендердин иштери боюнча алгачкы сот 1910-
жылдын 22-январында Санкт-Петербург шаарында ачылган. 1917-
жылы мындай соттор Москвада, Харьковдо, Киевде, Одессада, Либа-
вада, Ригада, Томскиде, Саратовдо4 ачылган. 
Ювеналдык юстиция жаатындагы белгилүү изилдөөчү Э.Мельникованын 
пикири боюнча “ювеналдык юстициянын россиялык модели абдан 
ийгиликтүү болгон. Укук бузган жашы жетпегендердин 70%ына чей-
инкисин “балдар соттору” түрмөлөргө эмес, алардын жүрүм-турумун 
байкоого алган камкорчуларга жиберген. Соттун өзү да жашы жетпе-
гендерди социалдык коргоо органы катары каралган.”
Россияда жашы жетпегендердин иштери боюнча судьянын милдет-
терин атайын майда иштерди кароочу судья жүзөгө ашырып келген. 
Анын компетенциясына жашы жетпегендердин кылмыштары жөнүндө, 
ошондой эле өспүрүмдөрдү шыкактаган эрезеге жеткендердин иштери 
таандык болгон. Жарандык жана көзөмөлчүлүк өндүрүштүн маселеле-
ри “балдар сотунун” юрисдикциясына таандык болгон эмес. Бул соттун 
судьясы жашы кичине кылмышкерлер жөнүндө кам көрүүнү өздөрүнө 
алган мекемелердин ишине көзөмөлдү жүзөгө ашырган. Дал ошондук-
тан россиялык юристтер жашы жетпегендер үчүн сотту “сот тартибин-
де иштөөчү жашы жетпегендер жөнүндө камкорчулуктун мамлекеттик 
органы” катары караган. Кийинчерээк, 1913-жылы 17 жашка чейинки 
курактагы көзөмөлсүз калган жашы жетпегендер жөнүндө иштер “бал-
дар сотунун” компетенциясына киргизилген. Бул анын жарандык жана 
көзөмөлчүлүк сот өндүрүшүнүн чөйрөсүн ошо замат кеңейткен.5

Россиядагы жашы жетпегендердин иштери боюнча сотту төмөнкү бел-
гилер айырмалап турган:

-жашы жетпегендер жөнүндө иштин майда иштерди кароочу судья 
тарабынан жеке каралышы;
-анын ар кандай майда иштерди кароочу судьялар сыяктуу эле, 
соттук округда жашаган калк тарабынан шайланышы;

4 Люблинский П.И. Суды для несовершеннолетних в Америке, как воспитатель-
ные и социальные центры. –М., 1911. 3-б.
5 Ошондо эле. 166-б.
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-судьянын кесипкөй даярдыгы балдар психологиясын билүүнү бо-
жомолдогон, ошондуктан врачтар менен педагогдорго артыкчылык 
берилген;
-бул соттун соттук караштуулугунун жүйөсүнүн (б.а. каралуучу иш-
тердин чөйрөсүнүн) жетиштүү кеңирлиги;
-соттук териштирүүнүн купуялыгы;
-формалдуу сот актысынын жоктугу;
-формалдуу соттук жол-жобонун жоктугу;
-негизинен судьянын жана анын камкорчусунун катышуусунда 
өспүрүмдүн маектешүүсү менен чектелген жөнөкөйлөштүрүлгөн 
сот өндүрүшү;
-негизинен таасир көрсөтүү чарасы катары камкорчулук көзөмөлүн 
колдонуу;
-жашы жетпегендер үчүн соттордун чечимин майда иштерди ка-
роочу судьялардын съезддеринин өзгөчө бөлүмүнө (майда иштер-
ди кароочу судьялардын чечимине апелляциялык инстанцияга) 
даттануу.6

Жашы жетпегендердин иштери боюнча сотторду түзүүнүн башкы 
мааниси алар жашы жетпеген укук бузуучуларды жана алардын укук 
бузууларынын себептерин иликтөө милдетин алгандыгында турат. 
Кайрадан түзүлгөн ювеналдык юстициянын жашы жетпегендерге ка-
рата мамлекеттин жазык саясатына тийгизген таасири андан кем эмес 
маанилүү. Мыйзамдарда балдарга жана өспүрүмдөргө карата айрым 
коргоо ченемдери болгондугуна карабастан, бүтүндөй жазык саясаты 
жашы жетпегдердин “эрте кылмыштуулугуна” карата алганда жазалоо-
чу болгон жана жазалоонун жардамы менен жүзөгө ашырылган. Анын 
жумшартылышы дал ювеналдык юстициянын желеги астында жүргөн. 
Жашы жетпегендер үчүн соттордун иши бардык өлкөлөрдө адистер-
ге толук жана үзгүлтүксүз соттук статистиканы берип, ал алардын на-
тыйжалуулугун ырастоо менен жаңы соттордун пайдалуу экендигинин 
күбөсү болгон.7

Россиядагы ювеналдык юстициянын тарыхы бизде азыр болгон сот 
адилеттигине олуттуу түрдө таасир көрсөткөн тагдыры бир беткей 
эмес. Россиялык ювеналдык юстициянын революциядан кийинки узак 
жолун талдоо зарыл (1917-1959-жылдар). Бул азыркы жашы жетпе-
гендердин иштери боюнча иштеп жаткан сот адилеттигинин мүнөзүн 
6 Ошондо эле. 169-170-б.
7   Люблинский П.И. Борьба с преступностью в детском и юношеском 
возрасте: (социально-правовые очерки)–М., 1923. 162-б.

1-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ
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түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. 
Россиядагы биринчи ювеналдык сот кандай укуктук базада иштеген? 
Жазык мыйзамдарында ошол мезгилде ага ылайык 10 жаш курактан 
баштап жашы жетпегендер соттук куугунтуктоого дуушар болгон ай-
рым коргоо ченемдери камтылган (Жазык жана түзөтүү жыйнагынын 
137-беренеси). Бул берененин 2-бөлүгү “ойлонбой” кылмыш жасаган 
10дон 17 жашка чейинки курактагы жашы жетпегендер үчүн жазык жо-
опкерчилигинин жеңилдетилген режимин караган.
“Ойлонуп” кылмыш жасаган жашы жетпегендерге карата мыйзамда 
атайын түшүндүрмөлөр болгон. Аларды көбүнчө жашы жетпегендер 
үчүн түзөтүү жайларына жиберишкен. Аларды ал жайларга жайгаш-
тыруу мүмкүн болбогондо, алар сот тарабынан аныкталган мөөнөткө, 
бирок 18 жашка чыкканга чейинкиден ашпаган мөөнөткө түрмөлөрдүн 
же майда иштерди кароочу судьялардын өкүмү боюнча камалгандар 
үйлөрүнүн алдындагы өзгөчө жайларга камалган. 
XIX кылымдын аягында Россиянын мыйзамдарында жашы жетпе-
гендердин жазасынын оордугун азайтууну караган ченемдер болгон. 
Жазык, ошондой эле жазык-процесстик мыйзамдарда эрезеге жет-
кен соттолгондорго караганда жашы жетпегендерге жогорулатылган 
юридикалык коргоо жөнүндө жоболор камтылган. Ошону менен бирге 
бул иштер боюнча судьянын кароосундагы олуттуу көлөм (“ойлонуп” 
жасалган аракеттер жөнүндө маселени чечүү, мөөнөтүн белгилебе-
стен өкүм чыгаруу) баары бир жашы жетпегендерди мыйзам менен 
корголбогон адамдардын абалына койгон. 1897-жылдын 2-июлундагы 
“Жашы кичине жана жашы жетпеген кылмышкерлер жөнүндө” мыйзам 
(1918-жылга чейин колдонулган) буга күбө болот, ал өспүрүмдөр үчүн 
атайын жайларда камалганы менен аларды түрмөгө камоо түрүндөгү 
жазаны сактап калган. 17 жаштан 21 жашка чейинки курактагы жашы 
жетпегендер үчүн (революцияга чейинки Россияда жашы жетүү 21 
жаштан тартып башталган) мыйзам сүргүндү жана башка жерге жай-
гаштырууну караган. Бул мыйзам совет бийлигинин 1918-жылдын 17-
январындагы декрети менен жокко чыгарылган. Ошол мезгилде сот 
тутумун кайра түзүү башталган.
1918-жылдын 17-январындагы “Жашы жетпегендер жөнүндө комис-
сиялар тууралуу” декрет жашы жетпегендердин иштери боюнча рос-
сиялык сот адилеттигине олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизген: жашы жет-
пегендер үчүн түрмөгө камоону жана сотторду жокко чыгарган. 
Жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссиялар Коомдук жек 
көрүү наркоматынын караштуулуганда болгон жана үч ведомствонун – 
коомдук жек көрүүнүн, агартуунун жана юстициянын өкүлдөрү кирген. 
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Врач комиссиянын милдеттүү мүчөсү болгон.
Комиссиялардын компетенциясына жашы жетпегендерди жоопкерчи-
ликтен бошотуу же аларды Коомдук жек көрүү наркоматынын “качкын 
жайларынын” бирине жиберүү (жосундун мүнөзүнө ылайык) кирген. 
1920-жылдын 30-июлундагы жашы жетпегендер жөнүндө комиссиянын 
иши тууралуу нускама комиссиялардын ишин аныктаган медициналык-
психологиялык жана педагогикалык документ болуп, жашы жетпеген-
дерге карата жазык саясатынын жалпы багытын чагылдырган. 
Жашы жетпегендер жөнүндө комиссиялардын жыйналыштары ачык 
өткөрүлүп, басма сөздүн катышуусуна уруксат берилген, бирок жашы 
жетпегендердин фамилияларын жарыялоого тыюу салынган.
Жашы жетпегендер жөнүндө комиссиялар жашы жетпегендердин ин-
санын жана жашоо шарттарын иликтөө боюнча социалдык кызматтар-
ды уюштуруу бөлүгүндө революцияга чейинки Россиянын жашы жет-
пегендер үчүн сотторунун тажрыйбасын алгандыгын белгилей кетүү 
керек. Жыйналыштарга жана жашы жетпегедердин тагдыры жөнүндө 
чечим кабыл алууга юрист эместердин артыкчылык менен катышуусу 
комиссиянын ишинин юридикалык деңгээлин жана тиешелүүлүгүнө 
жараша балдар менен өспүрүмдөрдүн бул комиссиялардагы корголу-
усун төмөндөткөн. Олуттуу өзгөрүүлөргө карабастан, өспүрүмдөрдүн 
укуктук корголуусунун деңгээлинин төмөндүгү бүгүнкү күнгө чейин сак-
талып калууда.
Жашы жетпегендердин кылмыштарынын өсүшүнө байланыштуу 1920-
жылдын февралында “Жашы жетпегендерди соттоо жөнүндө” декрет-
тин долбоору иштелип чыккан жана өкмөттүн кароосуна киргизилген, 
ал РСФСРдин ЭККсынын 1920-жылдын 4-мартындагы токтому менен 
бекитилген. Бул декрет, эгерде жашы жетпегендер жөнүндө комиссия 
ага карата медициналык-педагогикалык чараларды колдоно албаса, 
14 жаштан 18 жашка чейинки курактагы жашы жетпегендердин иште-
рин элдик сотко берүүгө жол берген.
20-жылдарда мыйзамдардын жана практиканын жашы жетпегендер-
дин кылмыштуулугу менен күрөшүүнүн соттук түрлөрүнө багытын 
өзгөртүү болгон. РСФСРдин ЖПКсында (1923-жылдагы редакция) 
россиялык ювеналдык юстициянын революциядан кийинки модели ту-
юндурулуп, ага жашы жетпегендер жөнүндө иштердин соттук караш-
туулугунун эрежелери, элдик отурумчуларды тандап алууга карата 
талаптар, иштерди кароонун мөөнөттөрү кирген.
Жашы жетпегендердин иштерин коргоону катыштырбастан кароого 
жол берилбестиги жөнүндө эреже алгачкы жолу туюндурулган.

1-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ
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Тилекке каршы, бул ювеналдык юстициянын “экинчи модели” өнүкпөй 
калган. Бирок кийинки ченемдик актылар (30-40-жылдар) жашы жетпе-
гендерге карата сот адилеттигинин жазалоо жагына даана багыттал-
гандыгын көрсөтөт.
Жашы жетпегендерге карата жазык саясатынын жазалоого кайра ба-
гытталышынын формалдуу чеги 1935-жылдын 7-апрелиндеги “Жашы 
жетпегендердин арасындагы кылмыштуулук менен күрөшүүнүн чара-
лары жөнүндө” СССРдин БАКынын жана ЭККсынын токтому болуп, ал 
жашы жетпегендерге карата демократиялык эмес, прокурордук жана 
соттук практиканы узак жылдарга аныктады. Бул документтин мазму-
ну биздин өлкөдө саясий репрессиялардын жана адам укуктарынын 
жапырт бузулушунун башаты болгон башка токтомдор менен байла-
ныштырууга негиз берет.
Жаңы жазык жана процесстик мыйзамдардын кабыл алынышы менен 
сот адилеттигинин жазалоого багыт алгандыгын аныктоочу документ-
тер күчүн жоготкон.
50-60-жылдардагы жазыктык-укуктук жана процесстик реформа 1958-
жылы ССР Союзунун жана союздук республикалардын жазык мыйзам-
дарынын негиздерин кабыл алуу менен аяктап, ал жашы жетпегендин 
түшүнүшүнө жетиштүү болгон кыйла оор кылмыштар (киши өлтүрүү, 
каракчылык, тоноо, уурдоо ж.у.с.) үчүн 14 жашта жазык жоопкерчили-
гинин бирдиктүү курагын белгилеген, калган бардык кылмыштарды 
жасагандык үчүн жазык жоопкерчилигинин келип чыгуусунун курагын 
16 жаштан белгиленген. Негиздер максатына аларды колдонуу жолу 
менен жетишүү мүмкүн болгон учурларда жазык жоопкерчилигин ал-
маштыруучу тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу-
нун мүмкүн экендиги жөнүндө жобону бекиткен.
Жашы жетпегендердин жоопкерчилигинин маселелериндеги гуманду-
улук башталыштарды өнүктүрүү СССР Жогорку Советинин Президиу-
мунун 1977-жылдын 15-февралындагы Жарлыгынын чыгышына алып 
келип, ага ылайык жазаны аткаруунун мөөнөтүн кийинкиге калтыруу 
институту колдонууга киргизилип (РСФСРдин ЖКсына тиешелүү бе-
ренени киргизүү менен), ал маңызы боюнча жашы жетпегендер үчүн 
шарттуу соттоонун бир түрү болуп саналган. 
Мына ошентип, жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин 
принциптүү жоболору 1958-жылдын 25-декабрында СССР Жогорку 
Совети тарабынан бекитилген ССР Союзунун жана союздук республи-
калардын жазык мыйзамдарынын негиздеринде белгиленген. Бул жо-
болор союздук республикалардын жазык кодекстеринде толугу менен 
кабыл алынган. Жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин ма-
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селелерин чечүүдө союздук республикалардын жазык кодекстеринин 
ортосунда олуттуу айырмалар болгон эмес.

2. Азыркы кездеги ювеналдык юстиция

Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги социалдык адилеттүүлүктү, 
алардын укуктарын коргоону, коомдогу тынчтык тартибин сактоону ар 
тараптуу камсыз кылуунун алкагында жүзөгө ашырылууга, ал эми эң 
негизгиси ал тарбиялык мааниде болгондой жана баланын кызыкчы-
лыктарын эске алуу менен жүргүзүлгөндөй болууга тийиш. 
1989-жылдын 20-ноябрындагы “Баланын укуктары жөнүндө” Конвен-
циянын 19-беренесинде белгиленгендей, мамлекет баланы кара күч 
же психикалык зомбулуктун бардык түрлөрүнөн коргоо боюнча бардык 
зарыл болгон мыйзамдык, администрациялык, агартуучулук чаралар-
ды кабыл алууга тийиш. 
1985-жылдын 29-ноябрындагы жашы жетпегендерге карата сот ади-
леттигин жүргүзүүгө тиешелүү БУУнун минималдуу стандарттык эре-
желеринин (Пекин эрежелери) 5.1-беренесинде сот адилеттигинин 
тутуму, биринчи кезекте, жашы жетпегендин бейгамдыгын камсыз кы-
лууга багытталууга, таасир көрсөтүүнүн ар кандай чаралары дайыма 
жашы жетпеген укук бузуучунун инсанынын өзгөчөлүктөрүнө, ошондой 
эле укук бузуунун жагдайларына төп келгендей болууга тийиш экенди-
ги айтылган. 
Андан ары бул документте күнөөсүздүктүн презумпциясы, алдын ала 
коюлган күнөө жөнүндө кабардар болуу укугу, көрсөтүү берүүдөн баш 
тартуу укугу, адвокаты болуу укугу, ата-энесинин же көзөмөлчүсүнүн 
катышуу укугу, күбөлөр менен көзмө-көз жолуктуруу укугу, жогору тур-
ган инстанцияга апелляция берүү укугу сыяктуу негизги процесстик 
кепилдиктер сот өндүрүшүнүн бардык этаптарында берилүүгө тийиш 
экендиги белгиленет.
Бул жана башка эл аралык-укуктук ченемдер Кыргыз Республикасы-
нын жаңы жазык жана жазык-процесстик мыйзамдарына кирген. 
Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси (1997-ж.) “Жашы 
жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин өзгөчөлүктөрү” деген 
атайын 14-главаны камтыйт жана Кыргыз Республикасынын Жазык-
процесстик кодексинин өзүнчө 44-главасы жашы жетпегендердин кыл-
мыштары жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн өзгөчөлүктөрүн ачып 
берет.
Жашы жетпегендердин укук бузуулары жөнүндө иштер боюнча 
өндүрүштүн өзгөчө тартибин белгилөө эл аралык укуктун 1989-

1-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯ ТҮШҮНҮГҮ
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жылдагы Баланын укуктары жөнүндө конвенция, 1985-жылдагы жашы 
жетпегендерге карата сот адилеттигин жүргүзүүгө тиешелүү Бириккен 
Улуттар Уюмунун минималдуу стандарттык эрежелери (Пекин эреже-
лери), 1990-жылдагы жашы жетпегендердин арасында кылмыштуулук-
тун алдын алуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун жетектөөчү принцип-
тери (Эр-Рияд принциптери) сыяктуу жалпыга таанылган эл аралык 
принциптер менен ченемдерге кирет.
Анын негизинде ювеналдык юстицияны түзүү болжолдонгон негизги 
принциптерге төмөнкүлөрдү таандык кылууга болот:

•	 Жашы жетпегендердин иштери боюнча адистешкен сотторду 
түзүү;
•	 Жашы жетпегендердин укуктарын коргоого тиешелүү бардык 
маселелер боюнча, анын ичинде таптакыр жаңы жол-жобо – 
жашы жетпегендерди эркиндигинен ажыратууга жазалоо жөнүндө 
өкүмдүн жана эркиндигинен ажыратуу менен байланышкан таасир 
көрсөтүүнүн башка чараларынын аткарылышына соттук көзөмөл 
боюнча соттук чечимдин артыкчылыгы; 
•	 Сот адилеттигинин жашы жетпегендердин укуктарын жана 
кызыкчылыктарын юридикалык коргоого (анын ичинде – коргоочунун 
милдеттүү катышуусу, процесстин милдеттүү купуялыгы ж.б.) багыт 
алышы;
•	 Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигинин 
социалдык толумдуулугу (процесске катышууга жашы 
жетпегендердин иштери боюнча эксперттерди жана адистерди 
кеңири тартуу, ошондой эле процессте укук бузуучу жөнүндө 
“юридикалык эмес” маалыматты - жазык процесси менен 
байланышпаган кызматтардан жана уюмдардан алынган 
маалыматтарды пайдалануу);
•	 Сот процессин жекелештирүү (жашы жетпегендердин иштери 
боюнча соттук жол-жоболорду катуу формалдаштыруудан кыйла 
формалдуу эмеске өтүү);
•	 Жашы жетпеген соттолгондорго карата тарбиялоочу таасир 
көрсөтүү чараларынын жана реабилитациянын социалдык 
чараларынын артыкчылыгы.

Ювеналдык юстиция тутумун көрсөтүлгөн башталыштарда түзүү, 
улуттук мыйзамдарды БУУнун Пекин эрежелерине ылайык келтирүү 
боюнча олуттуу кадам болуп каларын белгилей кетебиз.
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2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН 
ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ

Сабактын темасы боюнча даярдануу үчүн суроолор

1. Баланын укуктарын коргоонун эл аралык-укуктук тутумунун ка-
лыптанышы жана өнүгүшү.
2. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги чөйрөсүндөгү жал-
пыга таанылган эл аралык-укуктук принциптер.
3. Ювеналдык юстициянын эл аралык-укуктук стандарттары.
4. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги: чет өлкөлөрдүн 
тажрыйбасы.

Сунуш кылынган адабияттар:

1. Кыргыз Республикасынын Конституциясы. – Бишкек, 2007
2. Адам укуктарынын жалпыга таанылган декларациясы
3. Баланын укуктары жөнүндө конвенция
4. Кыйноого жана мамилелер менен жазалардын башка катаал, 
ырайымсыз же ар-намысты кемсинткен түрлөрүнө каршы конвен-
ция
5. Пекин эрежелери
6. Камактагыларга мамиле жасоонун минималдуу стандарттык эре-
желери
7. Бириккен Улуттар Уюмунун эркиндигинен ажыратылган жашы 
жетпегендерди коргоого тиешелүү эрежелери
8. Эр-Рияд жетектөөчү принциптери
9. Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигине катышкан 
мамлекеттердин жашы жетпегендерди алардын туруктуу жашаган 
мамлекеттерине кайтарып берүү маселелериндеги кызматташтыгы 
жөнүндө макулдашуу

1. Ювеналдык юстиция жаатындагы эл аралык кызматташтык

Баланын укуктарын камсыз кылуу жана коргоо азыркы кездин гло-
балдуу проблемаларына кирип, бүткүл дүйнөлүк коомчулук алардын 
чечилишине кызыкдар. Бул коомдун жашоого жөндөмдүүлүгүнө ке-
пилдик берүүдөгү жана анын келечекте өнүгүшүн божомолдоодогу 
өсүп келе жаткан муундун аныктоочу ролу менен түшүндүрүлөт. Бирок 
дүйнөдөгү бир дагы мамлекет баланын укуктарын сактоо жаатында 
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үлгүнүн ролуна талапкер боло албайт. Жадагалса өтө демократиялуу 
жана экономикалык өнүккөн мамлекеттер үчүн жашы жетпегендердин 
кылмыштуулугунун өсүшү, жашоо деңгээли төмөн үй-бүлөлөрдүн бол-
гондугу, медициналык тейлөөнүн жетишсиздигинен балдардын өлүмү, 
көзөмөлсүз калган балдардын санынын өсүшү мүнөздүү. Бул фактор-
лордун баары балдардын проблемасын улуттук каражаттар менен гана 
чечүүнүн мүмкүн эместигин далилдөө менен мамлекеттердин кызмат-
таштыгынын жана бүтүндөй дүйнөлүк коомдун күч-аракеттеринин би-
ригишинин зарылдыгын пайда кылат, мунун өзү баланын укуктарын 
коргоонун эл аралык-укуктук институтунун пайда болушун шарттайт. 
Бүгүнкү күндө баланын укуктарын эл аралык коргоо ар тараптуу жана 
шайкеш өнүккөн инсанды калыптандыруу, аларды улуттук мыйзамдар-
да бекитүүгө көмөк жана солгун өнүккөн мамлекеттердин балдарына 
эл аралык жардам көрсөтүү максатында баланын укуктарын иштеп 
чыгуу менен камсыз кылууга багытталган мамлекеттин жана өкмөттүк 
эмес эл аралык уюмдардын бири-бири менен макулдашылган аракет-
теринин тутумун түзөт. 
Балдардын укуктарын жөнгө салуунун зарылдыгы жөнүндө маселе 
салыштырмалуу жакын арада эле пайда болду. Жарандык калкка Би-
ринчи дүйнөлүк согуштун апааттуу кесепеттери жана Европа менен 
Түндүк Америка өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө балдарды коргоонун про-
блемаларына карата өсүп бара жаткан кызыгуу 1919-жылы Улуттар 
Лигасы тарабынан Балдардын бейгамдыгы комитетин түзүүнүн зарыл-
дыгына алып келип, ал балдардын укуктарын негизинен көзөмөлсүз 
калган балдарга, кулчулукка, балдардын эмгегине, балдарды сатууга 
жана жашы жетпегендердин сойкулугуна карата кабыл алуу керек 
болгон чаралардын тегерегинде карайт. Бул мезгилде өкмөттүк эмес 
уюмдар, атап айтканда, англиялык аял Эглантайн Джебб негиздеген 
Балдарды сактоонун эл аралык бирлиги балдарды коргоонун социал-
дык стандарттарын иштеп чыгууда чоң роль ойногон. 1923-жылы Бал-
дарды сактоонун эл аралык бирлиги өкмөттүк эмес уюму андан бир аз 
мурда түзгөн кеңеш тарабынан Баланын укуктары жөнүндө деклара-
циянын кабыл алынышы балдардын абалына эл аралык тынчсызда-
нууну алгачкы билдирүү болгон. Бул Женевалык деп аталган декла-
рация Улуттар Лигасынын бешинчи Ассамблеясы тарабынан кийинки 
жылы жактырылган. 1924-жылы Женевада Улуттар Лигасы өзүнүн 
5-сессиясында Балдарды сактоонун эл аралык бирлиги тарабынан 
сунуш кылынган Баланын укуктарынын декларациясын кабыл алган. 
Бул балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын сактоо жаатындагы 
эл аралык-укуктук мүнөздөгү алгачкы документ болгон. 5 принциптен 
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турган декларация балдарды эл аралык-укуктук коргоонун максатта-
рын туюндурган: балага материалдык, ошондой эле руханий кадим-
кидей өнүгүүнүн мүмкүнчүлүгү берилүүгө тийиш (1-пр.); курсагы ач 
бала тоюнууга тийиш, ооруган бала каралууга тийиш, бузулган балдар 
түзөтүлүүгө, жетим жана көзөмөлсүз калган балдарга башпаанек жай 
жана алардын жашашы үчүн зарыл болгондордун баары берилүүгө 
тийиш (2-пр.); апааттарда биринчи жардам алгандар балдар болууга 
тийиш (3-пр); балага жашоого каражаттарды иштеп табуу мүмкүнчүлүгү 
берилүүгө жана ал эксплуатациянын бардык түрлөрүнөн калкалануу-
га тийиш (4-пр.); бала өзүнүн эң мыкты сапаттары кийинки муундун 
жыргалчылыгына пайдаланыларын аңдап-сезип тарбияланууга тийиш 
(5-пр). Декларацияда алгачкы жолу балдар жөнүндө кам көрүү жана 
аларды коргоо үй-бүлөнүн, коомдун же жадагалса бир өлкөнүн гана 
эмес, бүткүл адамзаттын балдардын бейгамдыгы жөнүндө камкордугу 
болуп калууга тийиш экендиги алгачкы жолу баса көрсөтүлгөн.
Бирок, баланын укуктарын эл аралык коргоо тутуму адам укуктарын 
коргоонун түзүмдүк бөлүгү катары Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 
БУУнун алкагында түзүлүп, адамдын укуктары менен эркиндиктерине 
карата эч кандай кодулоосуз сыйлоону жарыялоо анын негиз болуучу 
принциптеринин бири болгон. Адам укуктарын сыйлоонун принциби 
БУУнун уставында бекитилген. Уставдын преамбуласында элдердин 
“адам негизги укуктарына, адам инсанын беделин жана баалуулугу-
на ишенүүнү бекитүүнү кайрадан бекемдөөгө” кайрадан чечкиндүү 
тургандыгы жөнүндө айтылган. БУУнун уставынын 1-беренесинин 
3-пунктуна ылайык Уюмдун максаттарынын бири “баары үчүн адам 
укуктарын жана негизги эркиндиктерин баарынын сыйлоосуна жана 
сактоосуна” БУУнун көмөктөшүүсүнүн жолу менен “адам укуктарына 
жана негизги эркиндиктерине карата расасынын, жынысынын, тили-
нин жана дининин ар кандайлыгына карабастан, бардыгы үчүн сыйло-
ого дем берүүдө жана өнүктүрүүдө эл аралык кызматташууну жүзөгө 
ашыруу” болуп саналган (55-бер., “с” п.)
Устав ошондой эле адам укуктарын коргоо боюнча мамлекеттердин 
кызматташуусун координациялоочу органдарды аныктаган: Башкы 
Ассамблея изилдөөлөрдү уюштурат жана сунуштамаларды берет (13-
бер.), Экономикалык жана Социалдык кеңеш сунуштамаларды берет 
жана адам укуктарына дем берүү боюнча комиссияларды түзөт. (63, 
68-бер.). Бул максаттар үчүн универсалдуу мүнөздөгү (Адам укуктары 
боюнча комиссия), ошондой эле иштөөчү – калктын айрым категори-
яларын коргоо боюнча атайын органдар (Аялдардын абалы боюнча 
комиссия, Азчылыкты кодулоонун алдын алуу жана коргоо боюнча 
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комиссия, Качкындардын иштери боюнча Жогорку комиссардын баш-
кармалыгы, БУУнун кылмыштуулук менен күрөшүү жана укук бузуучу-
ларга мамиле жасоо боюнча конгресси) түзүлгөн.
Мына ошентип, БУУнун уставы адам укуктарын эл аралык коргоо-
нун механизмдерин түзүү үчүн укуктук негизди түзүп, ал өзүнө адам 
укуктарын коргоо жаатындагы эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу-
ну жана алардын сакталышын эл аралык контролдоочу органдарды 
түзүүнү камтыйт. 
Дене-бой жана акыл-эс жагынан жетилбегендигинин айынан баланын 
укуктарын сактоо боюнча чараларды иштеп чыгуунун зарылдыгы бал-
дардын укуктарын эл аралык коргоону өзгөчө багытка бөлүп коюуну 
талап кылды. Бул максатта БУУда Социалдык комиссия жана БУУнун 
Балдар фонду (ЮНИСЕФ) түзүлгөн. Андан тышкары, айрым жааттар-
да балдардын укуктарын коргоонун үстүндө БУУнун адистешкен меке-
мелери – Эл аралык эмгек уюму (ЭЭУ), Бүткүл дүйнөлүк саламаттык 
сактоо уюму (БСУ), БУУнун илим, маданият жана билим берүү маселе-
лери боюнча уюму (ЮНЕСКО) иштейт. 
БУУнун Балдар фонду балдардын гана проблемасы менен иштеген 
уюм болуп саналат. ЮНИСЕФ Башкы Ассамблеянын 1946-жылдын 11-
декабрындагы ЮНИСЕФти түзүү жөнүндө 57(1) резолюциясы менен 
түзүлгөн. Анда Фонд согуштан кийинки Европада балдарга жардам 
көрсөтүү үчүн түзүлөт деп айтылган. Ал өзүнүн тескөөсүндө болгон 
каражаттардын чектеринде уюштурулууга жана пайдаланууга тийиш 
болгон, ал эми ЮНИСЕФтен жардам алган өкмөттөр ал жардамды 
керектөөлөрүнө жараша жана расага, динге, улутка жана саясий ына-
нымдарга карата кодулоосуз бөлүштүрүүгө милдеттүү болгон. Резо-
люцияга ылайык ЮНИСЕФтин жетектөөчү органы – Аткаруу кеңеши 
түзүлгөн. Аткаруу кеңеши БУУга мүчө мамлекеттер тарабынан берил-
ген талапкерлердин ичинен ЭКОСОС тандап алынган. Резолюцияда 
Аткаруу кеңешинин 25 мүчөсү: АКШнын, СССРдин, Австралиянын, 
Бразилиянын, Улуу Британиянын, Канаданын, Кытайдын, Франциянын, 
Польшанын, Швециянын, Югославиянын өкүлдөрү аталган. Аткаруучу 
директор БУУнун Башкы катчысы тарабынан Аткаруу кеңеши менен 
консультация жүргүзүп дайындалган. ЮНИСЕФтин Аткаруу кеңеши 
өзүнүн биринчи жыйналышын 1946-жылдын 19-декабрында өткөргөн. 
1953-жылы Балдар фонду БУУнун тутумуна кирген (Башкы Ассамбле-
янын 1953-жылдын 6-октябрындагы 802(8) резолюциясы) жана анын 
ыйгарым укуктары кеңейтилген: ага өз өлкөлөрүндө түзүлгөн экономи-
калык жана саясий жагдайдын натыйжасында, ошондой эле куралдуу 
чыр-чатактардын убагында жармачтыкты башынан кечирип жаткан 



49

балдарга узак мөөнөттүү жардам көрсөтүү укугу берилген. ЮНИСЕФ-
тин негизги милдети - өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө мек-
тептер үчүн жабдууларды, тамак-аш азыктарын, дары-дармектерди 
жөнөтүүлөр, окутуучулар үчүн стипендияларды берүү. ЮНИСЕФтин 
Аткаруу кеңеши 36 мүчөдөн туруп, иштин негизги багыттарын анык-
тайт, программаларды талдайт жана Фонддун бюджетин бекитет. 
Штаб-квартирасы Нью-Йоркто жайгашкан ЮНИСЕФтин катчылыгы өз 
ишин 140тан ашык өлкөдө (анын ичинде Өзбекстан Республикасында 
да) жайгашкан өз бюролору (200дөн ашык) аркылуу жүргүзөт. ЮНИ-
СЕФтин алкагында Баланы өнүктүрүүнүн эл аралык борбору иштейт. 
Ал 1988-жылы Италия өкмөтүнүн базалык каржылык колдоосу алдын-
да адистешкен изилдөө жана окуу мекемеси катары түзүлгөн.
Баланын укуктарын эл аралык коргоо бир нече багыт боюн-
ча жүзөгө ашырылат: 1) баланын укуктары жаатындагы эл ара-
лык стандарттарды даярдоо максатында декларацияларды, 
резолюцияларды, конвенцияларды иштеп чыгуу; 2) баланын 
укуктарын коргоо боюнча атайын контролдоочу органды түзүү;  
3) улуттук мыйзамдарды эл аралык милдеттенмелерге ылайык 
келтирүүгө көмөктөшүү (инплементациялык иш); 4) БУУнун Балдар 
фонду аркылуу эл аралык жардам көрсөтүү.
Баланын укуктарын коргоо боюнча ченем чыгаруу иши кыйла натый-
жалуу болуп саналат. Ал төмөнкү эки багыт боюнча жүргүзүлгөн: 

1) баланын укуктарын адам укуктары боюнча жалпы декларация-
лар менен конвенцияларда же болбосо бала менен тыгыз байла-
нышкан айрым социалдык топтордун (аялдардын укуктарын) же 
мамилелердин белгилүү бир жаатындагы (үй-бүлөлүк, эмгек укук-
тарынын, билим берүү жаатындагы) укуктарын регламенттөөчү эл 
аралык макулдашууларда бекитүү; 
2) баланын укуктарын атайын жөнгө салуучу декларацияларды 
жана конвенцияларды иштеп чыгуу.

1. Адам укуктарын эл аралык коргоонун алкагында БУУнун Башкы Ас-
самблеясы 1948-жылдын 10-декабрында Адам укуктарынын жалпыга 
таанылган декларациясын, ал эми 1966-жылы Адам укуктары жөнүндө 
эл аралык пактыларды кабыл алган. Декларацияда жана пактыларда 
балдардын укуктары менен кызыкчылыктарына түздөн-түз тиешелүү 
болгон бир катар жоболор туюндурулган: балдардын теңдигинин прин-
циби, энеликти жана балалыкты коргоо жөнүндө, балдарды эксплуата-
циялоодон коргоо жөнүндө ченемдер, балдардын билим алуу укугу. 
Декларацияда жана пактыларда балдардын теңдигинин принциби жа-

2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ
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рыяланган. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө пактыда ар бир 
бала расасынын, өңүнүн, жынысынын, тилинин, дининин, улутунун же 
социалдык тегинин, мүлктүк абалынын же туулгандыгынын белгилери 
боюнча ар кандай кодулоосуз үй-бүлө, коом жана мамлекет тарабы-
нан жашы кичине катары өзүнүн абалында талап кылынган коргоо ча-
раларына укуктуу экендиги белгиленген (24-бер. 1-п.). Экономикалык, 
социалдык жана маданий укуктар жөнүндө пакты үй-бүлөлүк тегине же 
башка белгиси боюнча кодулоого тыюу салат (10-бер. 3-п.). Деклара-
цияда балдар никеде же андан тышкары туулгандыгына карабастан, 
алардын теңдиги жөнүндө айтылат: “Никеде же никеден тышкары ту-
улган бардык балдар бирдей социалдык коргоодон пайдаланууга тий-
иш” (25-бер.).
Декларациянын 25-беренеси “энелик жана балалык өзгөчө камкордук-
ка жана жардамга укук берерин” бекиткен. Экономикалык, социалдык 
жана маданий укуктар жөнүндө пакт үй-бүлөгө “өзгөчө ал түзүлгөндө 
жана өз алдынча боло элек балдар жана аларды тарбиялоо жөнүндө 
камкорчулук алардын жоопкерчилигинде болуп турганда мүмкүн бо-
лушунча өтө кеңири коргоо жана жардам берилүүгө” тийиш экендигин 
карап (10-бер. 1-п.), ошондой эле энелер акылга сыярлык мезгилдин 
ичинде жана төрөгөндөн кийин өзгөчө сактоонун алдында болууга 
тийиш экендиги тааныйт.(10-бер. 2-п.). Жарандык жана саясий укук-
тар жөнүндө пактыда үй-бүлө коом жана мамлекет тарабынан корго-
лууга укуктуу экендиги айтылат (23-бер.). Экономикалык, социалдык 
жана маданий укуктар жөнүндө пактыга ылайык мамлекеттер “өлүү 
төрөлүүлөрдү жана балдардын өлүмүн кыскартууну камсыз кылуу 
жана дени соо баланы өнүктүрүү” үчүн чараларды көрөт. (12-бер.)
Декларациянын 26-беренеси ар бир адамдын билим алуу укугун 
жарыялайт: “Билим берүү жок дегенде башталгыч жана жалпы би-
лим берүүгө карата акысыз, башталгыч билим берүү милдеттүү бо-
лууга тийиш” жана “ата-энелер өздөрүнүн жаш балдары үчүн билим 
берүүнүн түрүн тандап алууда артыкчылык укугуна ээ” экендигин ка-
райт. Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө пак-
тыда да баары үчүн милдеттүү жана акысыз башталгыч билим берүү 
жөнүндө айтылат.(13-бер.)
Балдардын ден соолугун жана алардын укуктарын сактоо үчүн бал-
дардын никесине тыюу салуу жөнүндө эл аралык-укуктук ченемдер 
маанилүү роль ойнойт. 1962-жылдагы Никеге турууга макулдук берүү, 
нике курагы жана никелерди каттоо жөнүндө конвенцияда мамлекет 
тарабынан эң төмөнкү нике курагын белгилөөчү мыйзамдык актылар-
дын кабыл алынышы каралат. Конвенция “никеге туруп жаткан тарап-
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тардын кызыкчылыгында компетенттүү орган бул эрежеден чыгып 
кетүүгө уруксат берген учурларды албаганда белгиленген куракка толо 
элек адам менен никеге турууга” тыюу салат (2-бер.). БУУнун Баш-
кы Ассамблеясы тарабынан тиешелүүлүгүнө жараша 1965-жылдын 
1-ноябрында жана 1967-жылдын 7-ноябрында кабыл алынган Нике-
ге турууга макулдук берүү, эң төмөнкү нике курагы жана никелерди 
каттоо жөнүндө сунуштама жана Аялдарга карата кодулоону жоюу 
жөнүндө декларация бала курагында никеге турууга жана жаш кыздар-
га сөйкө салууга тыюу салуу жөнүндө жоболорду камтып, ошондой эле 
мамлекеттерге никеге туруу үчүн эң төмөнкү жашты белгилөө жана 
расмий мекемелерде никени каттоо боюнча натыйжалуу чараларды 
кабыл алууну сунуш кылат.
Кулчулук жана балдарды кулчулукка сатуу менен байланышкан, ошон-
дой эле сойкулук максатында аялдар менен балдарды сатуу менен 
күрөшүүгө арналган эл аралык макулдашууларды да белгилей кетүү 
керек. 1953-жылы Башкы Ассамблея өзүнүн 794(8) резолюциясы 
менен 1926-жылдагы Кулчулук жөнүндө конвенцияга өзгөртүүлөр 
киргизүү жөнүндө протоколду жактырган. Женевадагы конференцияда 
1956-жылы Кулчулукту, кулчулукка сатуу жана кулчулукка окшош ин-
ституттар менен каадаларды жоюу жөнүндө кошумча конвенция кабыл 
алынган. Атап айтканда, конвенция балдардын эмгегин эксплуатация-
лоо сыяктуу кулчулукка окшош институтту жокко чыгарууну караган. 
“Анын аркасында бала же 18 жаштан кичүү өспүрүм ата-энелеринин 
бири же экөө, же өз көзөмөлчүсү тарабынан сый акыга же ансыз ал 
баланы же өспүрүмдү же анын эмгегин эксплуатациялоо максатында 
берген” сыяктуу ар кандай институт же каада ушундай деп түшүнүлөт  
(1-бер. “d” п.). Конвенция кулчулукка саткандыгы үчүн жазык жазасын 
белгилөөнү карайт.
1947-жылдын 20-октябрында БУУ тарабынан 1921-жылдагы Аялдар-
ды жана балдарды сатуу менен күрөшүү жөнүндө эл аралык конвенци-
яга жана 1933-жылдагы Жашы жеткен аялдарды сатуу менен күрөшүү 
жөнүндө конвенцияга карата протокол кабыл алынган. Конвенция-
ларда жана протоколдо мамлекеттердин аялдарды сойкулукка тартуу 
жана аялдар менен балдарды сатуунун үстүндө иштеген адамдарды 
жазык жоопкерчилигине тартуу, аялдар менен балдарды кесипкөй сат-
кандар жөнүндө маалыматтарды бири-бирине кабарлоо милдети ка-
ралган.
1960-жылдын 14-декабрында ЮНЕСКО расанын, жыныстын, тилдин, 
диндин, социалдык тектин, саясий ынанымдардын белгиси боюнча 
билим берүү жаатында кодулоого жол бербөө жана, эгерде керек 
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болсо, билим алууда кодулоону четтетүү боюнча мамлекеттердин 
бардык чараларды көрүү милдеттерин камтыган Билим берүү жаа-
тындагы кодулоо менен күрөшүү жөнүндө конвенцияны кабыл ал-
ган. Конвенцияда, атап айтканда, ага ылайык мамлекет башталгыч 
билим берүүнү милдеттүү жана акысыз кылууга милдеттенген жобо 
камтылган (4-бер. “а” п.).
Куралдуу чыр-чатактардын мезгилинде аялдар менен балдарды кор-
гоого тиешелүү эл аралык макулдашууларды өзгөчө бөлүп көрсөтүү 
керек. 1949-жылдагы Согуштун убагында жарандык калкты коргоо 
жөнүндө Женева конвенциясы жана 1977-жылы кабыл алынган Же-
нева конвенциясына Кошумча протоколдор аялдар менен балдарды 
согуштук аракеттердин кесепеттеринен атайын коргоону карайт. 1974-
жылы мамлекеттерге жарандык калкка таандык болгон аялдар менен 
балдарга өзгөчө коргоо берүүнү мамлекеттерге сунуштоону камтыган 
Өзгөчө жагдайлар менен куралдуу чыр-чатактардын мезгилинде аял-
дарды жана балдарды коргоо жөнүндө декларация кабыл алынган. 
Балдардын эмгегин коргоо жөнүндө эл аралык ченемдер Эл 
аралык эмгек уюму тарабынан кабыл алынган конвенциялар-
да камтылган. 1973-жылы Жумушка кабыл алуунун эң төмөнкү 
курагы жөнүндө № 138 конвенция кабыл алынып, ага ылайык мам-
лекеттер “балдардын эмгегин натыйжалуу жоюуну жана жумуш-
ка кабыл алуу үчүн эң төмөнкү жаш куракты өспүрүмдүн дене-бой 
жана акыл-эс өнүгүшүнө кыйла толук ылайык келүүчү деңгээлге чей-
ин бара-бара жогорулатууну камсыз кылууга” милдеттендирилген  
(1-бер.). Конвенцияда ал конвенцияны ратификациялаган ар бир 
мамлекет атайын тиркемеде өз аймагында өспүрүмдөрдү жу-
мушка кабыл алуунун эң төмөнкү курагы жөнүндө маалымат-
ты билдирүүгө тийиш болгон. 1946-жылы кабыл алынган ЭЭУнун  
№ 77 жана № 78 конвенциялары өнөр жайда жана өнөр жай ишканала-
рында алардын эмгекке жарамдуулугун тактоо максатында балдар ме-
нен өспүрүмдөрдү милдеттүү медициналык күбөлөндүрүү жүргүзүүнү 
карайт. Эгерде медициналык күбөлөндүрүүнүн натыйжасында алар 
пайдаланылууга тийиш болгон жумуштар үчүн жараксыз экендиги бел-
гиленсе, 18 жаштан кичүү балдар менен өспүрүмдөр жумушка алын-
бай тургандыгы белгиленген. № 79 жана № 90 конвенциялар өнөр жай 
жумуштарында жана өнөр жайда балдар менен өспүрүмдөрдүн түнкү 
эмгегине чек коюуга багытталган. 
Кылмыштуулук менен күрөшүү жана укук бузуучуларга мамиле жасоо 
боюнча БУУнун конгресси сот адилеттигин жүргүзүү, эркиндигинен 
ажыратуу жайларында жазаны өтөө мезгилинде жашы жетпеген укук 
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бузуучулардын укуктарын коргоого, жашы жетпегендердин арасында 
кылмыштуулуктун алдын алуу чараларына карата бир катар маанилүү 
эл аралык актыларды иштеп чыккан. Бул 1985-жылдагы жашы жет-
пегендерге карата сот адилеттигин жүргүзүүгө тиешелүү БУУнун ми-
нималдуу стандарттык эрежелери (Пекин эрежелери катары белгилүү 
болгон) жана 1990-жылы кабыл алынган БУУнун жашы жетпегендер-
дин арасында кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн жетектөөчү прин-
циптери жана БУУнун эркиндигинен ажыратылган жашы жетпеген-
дерди коргоого тиешелүү эрежелери. Мамлекеттерге жашы кичүү укук 
бузуучуларды сотко чейин камакта кармоону башка альтернативдүү 
чаралар менен алмаштырууну талап кылган ченем жашы жетпеген-
дерди коргоо жаатындагы бардык эл аралык стандарттар үчүн жалпы 
болуп саналат: “жашы жетпегендерди сотко чейин камакта кармоодон 
мүмкүн болушунча качуу жана мындайга өзгөчө учурларда гана баруу 
зарыл. Камакта кармоо сыяктуу алдын алуучу чара баары бир кол-
донулган учурларда соттор камакта кармоонун мезгили мүмкүн болу-
шунча кыска болушу үчүн иштерди тез кароого биринчи кезекте көңүл 
бурууга тийиш” (Пекин эрежелери, 17-эр.).
Баланын укуктарынын декларациясы толугу менен баланын укукта-
рына арналган атайын документ болуп калды. 1946-жылы БУУнун 
Экономикалык жана Социалдык кеңеш Женева декларациясы кол-
донууда калууга тийиш экендигине карабастан, Бириккен Улуттар 
адам укуктары жаатындагы БУУнун уставдык максаттарына ылайык 
келүүчү жаңыртылган документке муктаж деп чечкен. Ошол эле жылы 
Социалдык комиссия декларация иштеп чыгуунун мүмкүнчүлүгүн тал-
куулаган. Социалдык комиссиянын 6-сессиясында (1950) “Баланын 
укуктарынын декларациясы” деген ат менен декларациянын долбоо-
ру кабыл алынган. 1950-жылы Экономикалык жана Социалдык кеңеш 
бул декларациянын долбоорун Адам укуктары боюнча комиссиянын 
кароосуна берип, ал Баланын укуктарынын декларациясы жөнүндө 
маселени өзүнүн 13-сессиясынын күн тартибине киргизген (1957). 
Декларациянын долбоорун даярдоо менен өзүнүн 15-сессиясында 
1959-жылдын январында комиссия аны Башкы Ассамблеянын  
14-сессиясына берип, ал Социалдык, гуманитардык жана мада-
ний маселелер боюнча комитет тарабынан каралган. 1959-жылдын  
20-ноябрында БУУнун Башкы Ассамблеясы өзүнүн 1383 (14) резолю-
циясы менен Баланын укуктарынын декларациясын кабыл алган. 
Баланын укуктарынын декларациясы 1924-жылдагы Женева деклара-
циясынын 5 принцибин 10 принципке чейин кеңейткен. Анын преамбу-
ласында өзүнүн дене-бой жана акыл-эс жагынан толук жетилбегендиги-
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нен төрөлгөнгө чейин, ошондой эле төрөлгөндөн кийин тиешелүү укуктук 
коргоону кошуп алганда, атайын коргоого жана камкордукка муктаж” 
экендиги белгиленген. Декларацияда бала кандай гана болбосун бел-
гилер боюнча балдарга карата кодулоого жол берилбестиги жөнүндө  
(1-эр.), баланын кадимкидей өнүгүүгө укугу жөнүндө (2-эр.), билим 
алуу укугу жөнүндө (7-эр.) айтылган. Декларацияга ылайык бала ка-
таалдыктан жана эксплуатациялоодон корголууга тийиш (9-эр.), ага 
тиешелүү тамак-ашка, турак жайга, оюн-зоокко жана медициналык 
тейленүүгө укук берилүүгө тийиш (4-эр.). Декларациянын принцип-
теринин бири дене-бой, психологиялык жана социалдык жактан жар-
мач балдар жөнүндө коомдун өзгөчө камкордукту жүзөгө ашырууга 
милдеттүүлүгүн белгилеген (5-эр.). Акыркы принцип баланы тарбия-
лоо маселесине арналган (10-эр.). 
1990-жылдын 2-сентябрында Баланын укуктары жөнүндө конвенция-
нын күчүнө кириши балдардын өзгөчө керектөөлөрүн жана жармач-
тыгын эл аралык коомдоштуктун таанышы үчүн дээрлик 70 жылдык 
күрөштүн чордону болуп калды. 
1959-жылдагы декларация Баланын укуктары жөнүндө конвенция-
ны даярдоо үчүн негиз болуп кызмат кылды. 1978-жылы Польшанын 
өкмөтү БУУнун Адам укуктары боюнча комиссиясына ушул деклара-
циянын негизинде даярдалган алгачкы долбоорду берген. Ошол кез-
де аны Баланын эл аралык жылы деп жарыяланган 1979-жылы ка-
был алууга мүмкүн деген үмүт болгон. Бирок Комиссия текст тереңдеп 
кароону талап кылат деген тыянакка келген жана атайын жумушчу 
топ түзгөн, ал 1980-жылдардын ичинде жылына бирден жыйналыш 
өткөргөн. Жумушчу топ биротоло вариантка карата 1959-жылдагы де-
кларациянын отуз жылдыгында, конвенцияны 20-ноябрда кабыл ал-
ган БУУнун Башкы Ассамблеясынын 1989-жылдагы сессиясына бир аз 
калганда пикир келишүүчүлүккө жетишкен. 
Ар кандай себептер боюнча бул конвенцияны же мактагандыктары-
на, же болбосо “революциячыл” документ катары сындагандыктары-
на карабастан иш жүзүндө аны жалпы адам укуктарынын жана, атап 
айтканда, балдар проблемаларынын тажрыйбасына ээ болуунун жана 
аңдап-сезүүнүн бир нече он жылдык туруктуу процессин белгилеген 
маанилүү окуя катары кароо керек. Конвенциянын жоболору маңызы 
боюнча азыркы убакта эл аралык ченемдерди иштеп чыгуунун сы-
налган процесси болгондордун логикалык тыянагы болуп саналат: 
адегенде негиз болуучу принциптер белгиленип, андан кийин алар 
укуктардын кеңири жыйындысын камтыган эл аралык документтерге 
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киргизилет жана акырында атайын максаттарды көздөгөн юридикалык 
милдеттүү документте туюндурулат. 
Конвенцияны кабыл алуу балдардын укуктарын коргоо жаатындагы 
олуттуу окуя болуп калды. Конвенцияда алгачкы жолу бала атайын 
коргоону талап кылган объект катары гана эмес, ага адам укуктарынын 
бүткүл жыйындысы берилген укуктун субъекти катары да каралган. 
54 беренеден турган конвенция балдардын жарандык-саясий, ошон-
дой эле социалдык-экономикалык жана маданий укуктарын камтыйт. 
1989-жылы Баланын укуктары жөнүндө конвенцияны кабыл алуу ме-
нен эл аралык коомдоштук алардын дене-бой жана акыл-эс жагынан 
өсүп жетиле электигинин айынан балдарга атайын коргоо берүүнүн 
зарылдыгын тааныган. Ошондо эле эл аралык укукта “бала” деген 
түшүнүктү аныктоо жөнүндө маселе кыйла курч коюлган. “Бала” деген 
түшүнүк социалдык контекстте каралгандыгына карабастан, укуктук 
көз караштан бул терминге аныктама берүү же жок дегенде анын уба-
кыттык чегин белгилөө маанилүү, анткени бала инсан катары бул мез-
гилде гана өзүнө таандык болуучу атайын укуктардан пайдаланат. Эл 
аралык укукта бул аныктаманын кыйынчылыгы мамлекеттердин орто-
сундагы маданий чөйрөдөгү, дин маселелериндеги, саясий, укуктук ту-
тумдардагы (атап айтканда, бойдон алдырууга карата мыйзамдардын 
ар кылдыгы) чоң айырмачылыктар тиешеси бар бардык тараптарды 
канааттандыра ала турган “бала” түшүнүгүнө так аныктама берүүгө 
мүмкүнчүлүк бербейт. Мамлекеттердин мыйзамдарында “бала” деген 
салтка айланган түшүнүк курактык чен-өлчөм менен байланышты-
рылып келген, б.а. инсан анын ичинде бала деп саналган убакыттын 
белгилүү бир мезгили бар. Эл аралык укук да убакыттык алкакты негиз 
кылып алды жана балдарды укуктук коргоо башталган жана ал аякта-
ган учурду белгилөө жолу менен “бала” терминине аныктама берүүгө 
аракет жасады. 
Баланын укуктары жөнүндө конвенция кабыл алынганга чейин 1959-
жылдагы Балдар укуктарынын декларациясында гана инсан кайсыл 
учурдан тартып бала деп эсептелери жөнүндө айтылган. Анын преам-
буласында “өзүнүн дене-бой жана акыл-эс жагынан жетиле электиги-
нен бала төрөлгөнгө чейин, ошондой эле төрөлгөндөн кийин тиешелүү 
укуктук коргоону кошуп алганда, атайын сактоого жана камкордукка 
муктаж” экендиги айтылган. Баланын өмүрү башталган мезгилди анык-
тоо жөнүндө маселенин дал өзү Баланын укуктары жөнүндө конвенци-
янын долбоорун талкуулоодо олуттуу ар кыл пикирлерди пайда кыл-
ды. Алар конвенциянын преамбуласы менен 1 жана 6-беренелерин 
талкуулоого байланыштуу келип чыкты. 
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1980-жылы Конвенциянын долбоорун алгачкы талкуулоонун убагын-
да Ватикандын делегациясы 1959-жылдагы Баланын укуктарынын 
декларациясынын “төрөлгөнгө чейин да, төрөлгөндөн кийин да” деген 
сөздөрүн Конвенциянын преамбуласынын параграфтарынын бирине 
которууну сунуш кылды. Бул сунуш жумушчу топтун катышуучуларын 
ымыркай кайсы учурдан - бойго бүткөн учурданбы же төрөлгөн учур-
данбы - тартып бала деп саналары жөнүндө маселе боюнча карама-
каршы көз карашы бар мамлекеттердин эки тобуна бөлдү. Ватикандын 
сунушунун тарапкерлери өз улуттук мыйзамдарында баланын укукта-
рын бойго бүткөн учурдан тартып коргоого алган жоболор камтылган-
дыгы менен негиздеди. Башкалары бул көз карашты төрөлө элек ба-
ланы коргоо башталган учурду айкын көрсөтпөстөн бойдон алдыруу 
жөнүндө маселеде жетиштүү түрдө бейтарап болуп саналгандыктан 
колдоду. Айрым делегациялар 1959-жылдагы Баланын укуктарынын 
декларациясында бул жобо бар экендигин баса белгиледи. Башка та-
раптан, бул түзөтүүнүн каршылаштары бойдон алдыруу маселесин-
деги улуттук мыйзамдар өтө ар түрдүү экендигине жана бул жобону 
кабыл алуу көпчүлүк мамлекеттерге конвенцияны ратификациялоого 
же ага кошулууга кедерги болорлугуна шилтеме жасады. Алар бул 
жөнүндө конвенцияда айтпайлы деген келишүүчүлүк вариантты сунуш 
кылып, мына ошондой жасалды. 
“Бала” түшүнүгүнө аныктама берүүчү 1-беренени талкуулоодо да ар 
кыл пикир айтуу башталган. Польшанын делегациясы тарабынан бе-
рилген 1-берененин алгачкы долбоору баланы “эгерде анын мамле-
кетинин мыйзамы боюнча бала андан мурда эрезеге жетпесе, ар бир 
ымыркай төрөлгөн учурдан тартып 18 жаш курагына жеткенге чейин” 
бала катары аныктаган. Мындай чечмелөө Адам укуктары жөнүндө 
эл аралык пактыларды кошуп алганда адам укуктары жөнүндө башка 
макулдашууларга ылайык келип, алар бул маселени мамлекеттердин 
өздөрүнүн кароосуна калтыруу менен ага анчалык көңүл бурган эмес. 
Анын 4 (1)-беренеси катышкан мамлекеттерге жашоо укугун “эреже 
катары бойго бүткөн учурдан тартып” коргоо милдетин жүктөгөн 1969-
жылдагы Адам укуктары жөнүндө Америка конвенциясы буга кирбейт. 
Жашоонун башталышын бойго бүткөн учурдан тартып белгилөөчү 
концепцияны карманган делегациялар “бала” аныктамасына бул жо-
бону киргизүү жөнүндө маселени кайрадан койгон. Польшалык деле-
гация тарабынан туюндурулган “ал төрөлгөн учурдан тартып” деген 
сөздөрдү 1-берененин текстинен алып салууну жана проблема ушун-
дайча чечүүнү сунуш кылган Марокко делегациясы тарабынан кызуу 
талаштар кыйла ийгиликтүү токтотулду. Сунуш кабыл алынды жана 
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бул берене төмөнкүдөй жазылды: “эгерде өз мамлекетинин мыйзамы 
боюнча ал эрезеге мурда жетпесе, ушул Конвенцияга ылайык ар бир 
ымыркай 18 жаш курагына жеткенге чейин бала болуп саналат”. 
Конвенциянын долбоорун экинчи окуунун убагында эң төмөнкү ку-
рак жөнүндө маселе кайрадан көтөрүлдү. 1989-жылы Ватикандын 
өкүлдөрү тарабынан колдоого алынган Мальтанын жана Сенегалдын 
делегациялары бойго бүткөн учурдан тартып ымыркайды бала деп 
атоо жөнүндө 1-беренеге түзөтүү киргизүүгө кайрадан аракет жасады. 
Алардын сунушу кабыл алынган жок. Анын ордуна ГФРдин делегация-
сы тарабынан 1959-жылдагы Баланын укуктарынын декларациясы-
нын үчүнчү параграфын Конвенциянын преамбуласына толугу менен 
киргизүүнүн келишүүчүлүк варианты сунуш кылынды. Айрым делега-
циялар (Италия, Венесуэла, Аргентина, Австрия, Колумбия, Египет, 
Сенегал, Кувейт) бул сунушту бардык улуттук мыйзамдарда алигече 
төрөлө элек баланы коргоо тигил же бул түрдө камсыз кылынат жана 
конвенция бул фактыны этибарга албай коё албайт деген далил ме-
нен колдоду. 
Бул сунуш өзгөчө Австралия, Канада, Кытай, Дания, ГДР, Индия, Ни-
дерланддар, Норвегия, Швеция жана СССР тарабынан катуу оппози-
цияга туш болду. Алигече төрөлө элек баланы укуктардын толук ком-
плексине ээ болгон инсанга толугу менен теңештирүүгө болбойт жана 
ымыркайга ал төрөлгөндөн кийин укуктар менен эркиндиктерди берүү 
Конвенциянын негизги максаты болуп саналары алардын негизги аргу-
менти болду. Алар 1959-жылдагы декларация кабыл алынган убактан 
бери 30 жыл өтүп кетти, ал бул Конвенция менен кайра каралды жана 
анын бардык жоболорун так кармана бербөө керектигине да шилтеме 
жасады. 
Ар кыл пикир айтуулар ушунчалык күчтүү болгондуктан 
келишүүчүлүк вариантты табуу үчүн атайын топ түзүү за-
рыл деп табылды. Ага ГФР, Ирландия, Италия, Нидерланддар, 
Польша, Швеция жана АКШ кирди. Атайын топ преамбуланын  
9-параграфынын текстин Германия Федеративдүү Республикасы тара-
бынан сунуш кылынгандай кабыл алууну сунуштады: “Баланын укук-
тарынын декларациясында көрсөтүлгөндөй “өзүнүн дене-бой жана 
акыл-эс жагынан жетиле электигинен бала төрөлгөнгө чейин, ошон-
дой эле төрөлгөндөн кийин тиешелүү укуктук коргоону кошуп алганда, 
атайын сактоого жана камкордукка муктаж болгондуктан” деп айтыл-
гандыгын эске алып,”.
Мамлекеттер ал Конвенцияга карата даярдоо материалдарында 
(“travaux preparatoires”) кошумча түшүндүрүлөт деген негизде гана бул 
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текстке макул болду. Ошондуктан атайын топ тарабынан төмөнкүдөй 
билдирүү жасалып, ал андан кийин бүткүл жумушчу топтун отчё-
туна киргизилген: “Преамбуланын бул параграфын кабыл алуу ме-
нен жумушчу топ катышкан мамлекеттер тарабынан конвенциянын 
1-беренесинин чечмелөөсүнө же кандай гана болбосун жобосуна зыян 
келтирүүгө ниеттенген эмес”. Андан тышкары Улуу Британиянын деле-
гациясы БУУнун Укуктук кеңешинен (United Nations Legal Counsel) бул 
жобонун жумушчу топтун даярдоо материалдарына киргизилишинин 
укукка жатарлыгы жөнүндө жана эгерде конвенциянын 1-беренесин 
чечмелөөдө маселелер келип чыкса, бул жобону келечекте колдонуу 
тууралуу корутунду берүүнү өтүнгөн. 
Укуктук кеңеш өз корутундусунда төмөнкүдөй комментарий берген: 
ар кандай келишимдин преамбуласы келишимди түзүүнүн жүйөсүн, 
анын максатын жана принциптерин көрсөтөт. Даярдоо материалда-
ры келишимдин жоболорун түшүндүрүүнүн кошумча каражаттары ка-
тары каралат жана алардын жардамына ал жоболор түшүнүксүз же 
эки ача маанилүү болуп калган учурларда гана кайрылышат (1969-
жылдагы Эл аралык келишимдердин укугу жөнүндө Вена конвенция-
сынын 32-бер.). Ошондуктан даярдоо материалдарына преамбуланын 
чечмелөөсүнүн киргизилиши кыйла күтүүсүз нерсе, анткени ал өзү ке-
лишимди чечмелөөнүн бир бөлүгү болуп саналат. Эгерде бул текст 
даярдоо материалдарына киргизилсе, келишимди чечмелөөдө мам-
лекеттер кийин кандай тыянактарды чыгарарына баа берүү кыйын. 
Ошондой болсо да преамбуланын параграфынын бул чечмелөөсүн 
конвенцияга тиркеме болуп кеткен өзүнчө документ катары чыгаруу оң 
болгондугуна карабастан, укукта жана практикада мындай жоболордун 
даярдоо материалдарына киргизилишине тыюу салуу жок (Эл аралык 
келишимдердин укугу жөнүндө Вена конвенциясынын 31-беренесине 
ылайык). Бирок жумушчу топ өзүнүн билдирүүсүн даярдоо материал-
дарында калтырган.
Мындай татаал келишүүчүлүк вариант конвенциянын преамбуласы-
нын бул параграфы түрдүү мамлекеттер тарабынан алардын жашоо-
нун башталышы жөнүндө кайсы концепцияны кармангандыгына кара-
та ар түрдүүчө чечмелөөгө алып келген.
Төрөлө элек баланы коргоо жөнүндө маселе 6-берененин контек-
стинде кайрадан пайда болгон. “Ар бир баланын жашап кетүүгө укугу 
бар” экендигин тааныган 6-берененин 1-бөлүгүнө карата мамлекет-
тер жашоо кайсы учурдан башталары жөнүндө маселени көтөрбөөгө 
ошол замат макул болду. Мамлекеттерди “баланын жашоосун жана 
ден соолугу чың өнүгүшүн мүмкүн болгон даражада” камсыз кылуу-
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га милдеттендирген 6-берененин 2-бөлүгүнүн жана, атап айтканда, 
“жашап кетүү” термининин айланасында ар кандай пикир айтуулар 
баштаалды. Италиянын жана Ватикандын өкүлдөрү “жашап кетүүгө” 
укукту бойго бүткөн учурдан тартып корголууга тийиш болгон жашоо 
укугу менен байланыштырууга кайрадан аракет жасады. Бирок алар 
сунуштаган оңдоолор жумушчу топ тарабынан четке кагылды. Мында 
Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлү “жашап кетүү” тер-
мини БУУнун контекстинде атайын мааниге ээ болорун түшүндүрдү. 
Ал өзүнө баланын өнүгүшүнө көз салууну, эмчек эмизүүнү, ооруларды 
контролдоону, иммундаштырууну, тамактандырууну жана аялдардын 
сабаттуулугунун маселелерин камтыйт.
Конвенцияга кол коюуда жана аны ратификациялоодо айрым мам-
лекеттер жашоонун башталышы жөнүндө маселеге карата анын жо-
болорунун чечмелениши боюнча билдирүүлөрдү жасады. Аргентина 
1-беренеде “ал тарабынан “бала” терминин ымыркайдын бойго бүткөн 
учурунан тартып 18 жаш курагына жеткенге чейинкини” билдирет де-
ген билдирүү жасады. Гватемала 1-берене ал тарабынан “мамлекет 
адамдын өмүрүнө бойго бүткөн учурдан тартып кепилдик берет жана 
аны коргойт” деп айтылган өзүнүн Конституциясынын 3-беренесине 
ылайык чечмелене тургандыгын көрсөтүп ушундай эле билдирүү жа-
сады. Ватикан Конвенцияны “төрөлгөнгө чейин жана андан кийин ба-
ланын укуктарына кепилдик берген” документ катары түшүнгөндүгүн 
билдирип, ал жоболорду колдооого алды. 
Башка тараптан, Франция Конвенциянын 6-беренеси “өз ыктыяры 
менен боюнан алдырууга карата франциялык мыйзамдардын жо-
болорун аткаруу боюнча ар кандай тоскоолдуктарды түзгөн катары 
чечмеленилиши мүмкүн эмес” деген билдирүү жасаган. Ушундай эле 
билдирүү Тунис тарабынан да жасалган. Кытай менен Индонезия да 
бул маселе өз Конституцияларынын үй-бүлөнү пландаштырууга жана 
бойдон алдырууга уруксат берүүгө тиешелүү жоболоруна ылайык ка-
ралат деп чегинүү жасашты. Улуу Британия Конвенцияны ымыркай-
га төрөлгөн учурдан тартып гана колдонулуучу катары чечмелээри 
жөнүндө билдирүү жасоо менен ратификациялады. Бирок мамлекет-
тердин көпчүлүгү Конвенциянын преамбуласын, 1 жана 6-беренелерин 
чечмелөөдө алар өздөрүнүн улуттук мыйзамдарынын жоболорун кар-
манарын белгилеп, эч кандай билдирүүлөрдү же чегинүүлөрдү жаса-
ган жок.
Мына ошентип, Баланын укуктары жөнүндө конвенция төрөлө элек ба-
ланын өмүрүнө кепилдик берүүгө мамлекеттерди милдеттендирүүчү 
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жоболорду камтыбайт. Бул жөнүндө Конвенциянын юридикалык күчкө 
ээ болбогон преамбуласында гана айтылат. 
Жогоруда айтылгандарга негизденүү менен эл аралык укук инсанды 
төрөлгөн учурдан тартып бала деп тааныйт деген тыянак чыгарууга 
болот. Бирок ал Адам укуктары жөнүндө Америка конвенциясын алба-
ганда бир дагы эл аралык келишимде төрөлө элек баланы коргоо ка-
ралбагандыгына карабастан мамлекеттерге ымыркайды бойго бүткөн 
учурдан тартып бала деп эсептөөгө тыюу салбайт (4 (1)-бер.). Төрөлө 
элек балага коргоо кыйыр түрдө берилген атайын эрежеден четтөөлөр 
бар. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө Эл аралык пактынын 
6 (5)-беренеси кош бойлуу аялдарга карата өлүм жазасын аткаруу-
га тыюу салат. Куралдуу чыр-чатактардын курмандыктарын коргоо 
жөнүндө 1949-жылдагы Женева конвенциясына карата 1977-жылдагы 
I Кошумча протоколдо ошондой эле бекитилген. Экономикалык, соци-
алдык жана маданий укуктар жөнүндө Эл аралык пакты төрөткө чей-
инки жана андан кийинки акылга сыярлык мезгилдин ичинде энелерди 
өзгөчө сактоого кепилдик берет. (10 (2)-бер.). Бирок бул төрөлө элек 
балага коргоо аялдардын укуктарын коргоонун алкагында берилгенди-
гин, ал эми баланын өзүнө жашоого биротоло укук таанылбагандыгын 
гана көрсөтүп турат.
Инсан андан кийин эрезеге жеткен адам катары эсептеле баштаган 
убакыттын мезгилин белгилөө жөнүндө маселе бир топ татаал. 1924-
жылдагы декларация да, 1959-жылдагы декларация да бала андай 
деп эсептелбей калган эң жогорку куракты аныктаган эмес. Баланын 
укуктары жөнүндө конвенциянын 1-беренесине ылайык ал Конвенция-
нын максаттары үчүн “эгерде ал балага карата колдонулуучу мыйзам 
боюнча эрезеге мурда жетпесе, ар бир ымыркай 18 жаш курагына жет-
кенге чейин бала болуп саналат”. Жумушчу топ тарабынан бул бере-
нени биринчи окууда кароодо айрым мамлекеттер өздөрүнүн улуттук 
мыйзамдарында 18 жаштан төмөнкү курак бекитилгендигине шилтеме 
жасап, сунуш кылынган 18 жаш куракка каршы чыккан. Алар 1979-жыл 
Балдардын эл аралык жылы деп жарыялангандыгына байланыштуу 
балалыктын жогорку чегин 15 жаш деп белгилеген Башкы Ассамблея-
га шилтеме жасаган жана мындай куракты конвенцияда бекитүүнү су-
нуш кылган. 14 жаш жашы жетүү курагы, анткени көпчүлүк өлкөлөрдө 
бул куракта милдеттүү билим берүү аяктайт жана бул курак никеге 
турган кыздар үчүн эң төмөнкү катары белгиленген деген сунуштар 
да болгон. Бирок көпчүлүк делегациялар эң жогорку куракты 14 же 15 
жаштан белгилөөгө каршы болгон, анткени алардын мыйзамдарында 
18 жаш бекитилген. Алар Конвенция курактык топтордун мүмкүн болу-
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шунча көбүрөөгүнө карата колдонулууга тийиш экендигин да баса бел-
гилеген. Ага ылайык “балага карата колдонулуучу мыйзам боюнча ал 
мурдараак жашы жетсе” деген 1-беренеге карата чегинүү инсан 18ден 
эрте жашы жеткен мамлекеттер үчүн бардык кыйынчылыктарды чечет 
деп эсептеген. Бирок жумушчу топ тарабынан биринчи окууда жак-
тырылган 1-берененин тексти жөн гана жашы жетүүнү көрсөтпөстөн, 
“жашы жетүү курагына” жетүүнү көрсөтүп турат.
Экинчи окуунун убагында 1989-жылы Нидерланддар 1-беренеден “ку-
рак” деген сөздү алып салууну сунуш кылган, анткени курактан айыр-
маланган башка критерий боюнча жашы жетүүгө мүмкүн. Бул критерий 
өзүнө эмансипациянын концепциясын (“бала” түшүнүгүн анын коомдо-
гу статусунун негизинде аныктоо) камтыйт. Бул концепцияны айрым 
мамлекеттер (АКШ, Франция) балдар жашы жетүүнүн расмий курагы-
на жеткенге чейин эле жаштар de facto ата-энесинен көз карандысыз 
жашаган (мисалы, никеге турган же аскер кызматына кирген) кырдаал-
дар үчүн иштеп чыккан. Бул концепция бардыгы үчүн болуп саналбайт, 
бирок Нидерланддардын сунушу кабыл алынган жана 1-берененин 
текстинен “курак” деген сөз алынып салынган. Демек, 1-берене мый-
замдарында жашы жетүү курагы 18ден төмөн белгиленген мамлекет-
терге бул курактык чекти сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Конвен-
ция менен социалдык коргоону мүмкүн болушунча чоң курактык топко 
берүүгө мамлекеттер умтулууга тийиш болгон стандарт катары 18 жаш 
курагы белгиленген.
Андан тышкары, Финляндиянын делегациясы жумушчу топтун кароо-
суна 1-берененин өзүнүн долбоорун киргизүүгө аракеттенген. Анда 18 
жаш курагына жете элек ар бир ымыркайды бала деп эсептөө, бирок 
конвенциянын жоболорун 15 жашка жеткен жана андан ары жашы 
жетпеген деп эсептелбегендерге карата колдонбоо керек деп сунуш 
кылынган. Бул төмөнкү учурларда болушу мүмкүн: эгерде инсан то-
лук укук жөндөмдүүлүгүнө жетсе же өзүнүн жашаган жерин өзү тан-
дап алууга укуктуу болсо, же келишимдик укук мамилелерине кирүүгө 
жөндөмдүү болсо. Бирок бул сунуш мамлекеттер арасында колдоого 
ээ болгон эмес жана чакыртылып алынган.
Мына ошентип, Баланын укуктары жөнүндө конвенция “балага кара-
та колдонулуучу мыйзам боюнча ал эртерээк жашы жетпесе” деген 
чегинүү менен жогорку курактык чекти 18 жаш менен бекиткен.
18 жаш курагын балдарды коргоого тиешелүү эл аралык айрым башка 
документтер да белгилейт. 1956-жылдагы Кулчулукту, кулчулукка са-
тууну жана кулчулукка окшош институттар менен каадаларды жоюу 
жөнүндө кошумча конвенция 18 жаштан кичүү баланы же өспүрүмдү 
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эксплуатациялоо максатында башкаларга берүүгө тыюу салат (1-бер.). 
1993-жылдагы Балдарды коргоо жана эл аралык асырап алууга карата 
кызматташтык жөнүндө конвенция ал 18 жашка жеткенге чейин балага 
карата колдонулат (3-бер.). Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө 
эл аралык пакт “бала” деген сөздү колдонбогондугуна карабастан 18 
жаштан кичүү адамдарга карата өлүм жазасын колдонууга тыюу салат 
(6-бер.). Региондук деңгээлде 1990-жылдагы Баланын укуктарынын 
жана бейгамдыгынын африкалык хартиясы баланы “18 жаш курагы-
на жеткенге чейинки ар бир ымыркай” катары эч кандай четтөөсү жок 
аныктайт (2-бер.), ошону менен Баланын укуктары жөнүндө конвен-
цияга караганда кыйла жогору стандартты белгилейт. 1996-жылдагы 
Баланын укуктарын аткаруу боюнча Европалык конвенция 18 жашка 
чыга элек инсанды бала деп эсептейт (1-бер.). 1999-жылы Эл аралык 
эмгек уюмунун алкагында балдардын эмгегинин эң начар түрлөрүнө 
тыюу салууга жана аларды жоюу боюнча ошол замат аракеттенүүгө 
тиешелүү конвенция кабыл алынган, анда ал 18 жашка жете элек бар-
дык адамдарга карата колдонулат деп айтылган (2-бер.). 
Бирок айрым башка эл аралык документтерде башка курактык чек бел-
гиленген. Сөз баарынан мурда баланын жашоосунун кандайдыр бир 
белгилүү жагына тиешелүү эл аралык келишимдер жөнүндө болуп жа-
тат. 1980-жылдагы Балдарды уурдоонун жарандык аспекттери жөнүндө 
Гаага конвенциясы жана 1980-жылдагы Балдардын көзөмөлүнө жана 
балдарды көзөмөлдөөнү калыбына келтирүүгө тиешелүү чечимдер-
ди таануу жана алардын күчүнө кириши боюнча Европалык конвен-
ция, ал конвенциялардын максаттары үчүн 16 жашка жете элек инсан 
бала болуп саналат (тиешелүүлүгүнө жараша 4 жана 1-беренелер). 
1962-жылдагы Никеге турууга макулдук берүү, эң төмөнкү нике курагы 
жана никелерди каттоо жөнүндө конвенция эң төмөнкү нике курагын 
аныктоону катышкан мамлекеттердин кароосуна калтырат (2-бер.). 
Мында 1965-жылдагы Башкы Ассамблеянын Никеге турууга макул-
дук берүү, эң төмөнкү нике курагы жана никелерди каттоо жөнүндө 
сунуштамалары мамлекеттерге эң төмөнкү нике курагын 15 жаштан 
белгилөөнү сунуш кылат (II принциби). Эл аралык гуманитардык укук-
та куралдуу күчтөргө чакыруунун жана аскердик аракеттерге каты-
шуунун курагы 15 жаштан белгиленген (Баланын укуктары жөнүндө 
конвенциянын 38-бер., 1949-жылдагы Женева конвенциясына карата 
I Кошумча протоколдун 77-бер., 1949-жылдагы Женева конвенциясы-
на карата II Кошумча протоколдун 4-бер.). Азыркы убакта Баланын 
укуктары жөнүндө конвенцияга карата аскер кызматына чакыруунун 
жана аскердик аракеттерге катышуунун эң төмөнкү курагын 18 жашка 
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чейин көтөрүү жөнүндө кошумча Протокол иштелип чыгууда. ЭЭУнун 
1973-жылдагы Жумушка кабыл алуунун эң төмөнкү курагы жөнүндө № 
138 конвенциясы эң төмөнкү куракты 15 жаштан белгилейт (2 (1)-бер.). 
Бирок конвенция социалдык жана экономикалык өнүгүүсү жетишсиз 
деңгээлдги мамлекеттерге жумушка кабыл алуу үчүн эң төмөнкү ку-
ракты 14 жаштан белгилөөгө уруксат берет (2 (4)-бер.). 
Бул эл аралык укукта инсан бала катары эсептелбей калуунун белгилүү 
бир так курагы жок экендиги жөнүндө айтып турат. Бирок Баланын 
укуктары жөнүндө атайын конвенциянын кабыл алынышы (региондук 
деңгээлде Баланын укуктарынын жана бейгамдыгынын африкалык 
хартиясынын кабыл алынышы) айрым келишимдерде курактык крите-
рийлердин кайра каралышы (атап айтканда, эл аралык гуманитардык 
укукта) эл аралык укукта баланы укуктук коргоо токтотула турган учурду 
аныктоо үчүн кыйла көп кабыл алынган ченем катары 18 жаш куракты 
эсептөөгө багыт алгандыгы жөнүндө айтууга мүмкүнчүлүк берет. Укук-
тук коргоонун башталышына келсек, анда ал мамлекеттер өздөрүнүн 
улуттук мыйзамдарында мындай коргоону бойго бүткөн учурга чейин 
кеңейте аларына карабастан бала төрөлгөн учурдан тартып берилет. 
Конвенциянын кабыл алынышы менен баланын бир катар жаңы 
укуктары - жашап кетүү жана өнүгүү (6-бер.), жекелигин сактап калуу 
(8-бер.), өз көз караштарын эркин билдирүү (12-бер.), аскердик ара-
кеттерге катышпоо (38-бер.), кыянаттык менен пайдалануулардын 
жана эксплуатациянын курмандыктарын дене-бой жана психология-
лык калыбына келтирүү менен социалдык кайра интеграциялоо укук-
тары (39-бер.) киргизилгендигин белгилей кетүү керек. Конвенцияда 
жалпыга маалымдоо каражаттарынын ролу алгачкы жолу айтылган: 
катышуучу мамлекеттер бала ар кыл улуттук жана эл аралык булак-
тардан маалыматка жетиши үчүн социалдык жана маданий жактан 
бала үчүн пайдалуу маалымат менен материалдарды таркатууга 
жалпыга маалымдоо каражаттарына дем берүүгө милдеттендирилет  
(17-бер.). 42-беренеге ылайык катышкан мамлекеттер “Конвенциянын 
принциптери менен жоболору жөнүндө эрезеге жеткендерге, ошондой 
эле балдарга да кеңири маалымдоого” милдеттенет. 
Конвенциянын алкагында тарыхта алгачкы жолу Конвенциянын жо-
болорун аткаруу үчүн эл аралык контролдун механизми – Балдар-
дын укуктары боюнча комитет түзүлгөн. Ал Конвенциянын жоболорун 
жүзөгө ашыруу боюнча өздөрү тарабынан көрүлүп жаткан чаралар 
жөнүндө мамлекеттердин докладдарын мезгилдүү (5 жылда бир жолу) 
кароого ыйгарым укуктуу (44-бер.). Андан тышкары, 45-берене Ко-
митет Конвенцияда коюлган максаттарды аткаруу боюнча эл аралык 

2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ
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кызматташтыктын координатору болуп саналары да каралган. Бул 
үчүн анын ишине БУУнун Балдар фонду, адистешкен мекемелер, 
эл аралык өкмөттүк эмес уюмдар катыша алат. Конвенциянын дагы 
бир жаңылыгы – бул мамлекеттер “өз өлкөлөрүндө докладдарынын 
кеңири маалымдуулугун” камсыз кылууга тийиш экендигинин жобосу  
(44-бер. 6-п.).
2002-жылдын башына карата 186 өлкө Баланын укуктары жөнүндө 
конвенцияны ратификациялаган. Эгемендүү мамлекет катары эл ара-
лык коомдоштук тарабынан таанылган бардык өлкөлөрдүн ичинен 4 
гана өлкө Конвенцияны ратификациялай элек (АКШ, Сомали, Бирик-
кен Араб Эмираттары, Оман). Баланын укуктары жөнүндө конвен-
ция дүйнөнүн өлкөлөрүнүн баары ратификациялаган адам укуктары 
жөнүндө биринчи келишим болуунун алдында турат. 
Баланын укуктары жөнүндө конвенция баланын укуктары жөнүндө 
региондук конвенцияларды (1990-жылы Африка бирлиги уюмунун ал-
кагында Балдардын укуктарынын жана бейгамдыгынын африкалык 
хартиясы кабыл алынган; Европа Кеңеши тарабынан Балдардын укук-
тары жөнүндө европалык конвенция иштелип чыгууда), ошондой эле 
баланын белгилүү бир укуктарын жөнгө салуучу конвенцияларды (ми-
салы, 1993-жылдагы Балдарды коргоо жана эл аралык асырап алуу-
га карата кызматташтык боюнча конвенция) иштеп чыгуу үчүн башат 
болуп калды.

2. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги чөйрөсүндөгү жал-
пыга таанылган эл аралык-укуктук принциптер

Жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин тутумунда ар бир 
этапта колдонулуучу бир катар негиз болуучу принциптер бар. Баа-
рын камтыган эл аралык принциптер деп аталуучу бул принциптер 
тиешелүү эл аралык документтерден келип чыгат. Мындай принциптер 
жашы жетпегендерге карата сот адилеттигине тиешелүү чечимдерди 
кабыл алууда күнүмдүк негизде бардык адамдар тарабынан эске алы-
нууга тийиш. 
Төмөнкүдөй баарын камтыган эл аралык принциптер бар:

a) жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаатындагы мый-
замдар 18 жашка чейинки курактагы бардык адамдарга карата кол-
донулууга тийиш;
b) жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги мамлекеттин 
улуттук өнүгүү процессинин курамдык бөлүгү болуп саналат жана 
ошондуктан жашы жетпегендерге карата сот адилеттигин эл ара-
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лык принциптерге ылайык уюштуруу үчүн жетиштүү ресурстарды 
талап кылат;
c) жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаатында ко-
дулабоо жана теңчилик принциби колдонулат жана бул ба-
лага жана баланын үй-бүлөсүнө карата кодулоого тыюу са-
лууну карайт (Баланын укуктары жөнүндө конвенциянын  
2-беренеси);
d) жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаатындагы ар 
кандай саясаттын жана аракеттердин негиз болуучу принциби ба-
ланын кызыкчылыктарын эң жакшы камсыз кылууга биринчи ке-
зектеги көңүл буруу болуп саналат (Конвенциянын 3-беренесинин 
1-пункту);
e) балага тиешелүү маселелерди чечүүнү кечеңдетүүлөр ба-
ланын мыкты кызыкчылыктарына каршы келет (Конвенциянын  
37-беренесинин (d) пункту жана 40-беренесинин 2 (b)(ii) жана 2 (b)
(iii) пункттары);
f) ар бир бала гумандуу мамиле жасоодон жана өз курагындагы 
адамдардын муктаждыктарын эске алуу менен анын инсанынын 
айрып алгыс беделин сыйлоодон пайдаланууга тийиш (Конвенция-
нын 37-беренесинин (с) пункту);
g) бардык этаптарда балдарга бул алардын кайра интегра-
цияланышына жана алар коомдо пайдалуу роль аткарышы-
на көмөктөшкөндөй мамиле жасоо керек (Конвенциянын 40-
беренесинин 1-пункту);
h) жазык сот адилеттигинин процессине байланыштуу бал-
дар өз көз караштарын эркин билдирүүгө укуктуу жана баланын 
көз караштарына анын курагына жана жетилгендигине ылай-
ык тиешелүү көңүлдүн буруу зарыл (Конвенциянын 12 жана  
13-беренелери);
i) балдар жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин ту-
тумуна тиешелүү маалыматты балдарга жетиштүү жана балдар-
дын муктаждыктарына ылайык келген түрдө издөөгө, алууга жана 
берүүгө укуктуу (Конвенциянын 13-беренеси жана Жазык сот ади-
леттигинин тутумунда балдардын кызыкчылыктарындагы аракет-
терге карата жетектөөчү принциптердин 11 (b) принциби);
j) жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги баланын жеке тур-
мушка, үй-бүлөлүк турмушка, турак-жайдын кол тийбестик жана кат 
алышуунун жашыруундуулук укуктарына ылайык келгендей уюшту-
рулууга тийиш (Конвенциянын 16-беренеси);

2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ
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k) эгерде балдар өзүнүн үй-бүлөлүк чөйрөсүнөн ажырап калса, 
алар өзгөчө коргоого жана жардамга укуктуу (Конвенциянын 20-
беренесинин 1-пункту);
l) бир да бала кыйноого же башка катаал, ырайымсыз же ар-
намысты басмырлоочу мамиле жасоонун же жазалоонун башка 
түрлөрүнө дуушар болушу мүмкүн эмес (Конвенциянын 37-беренеси 
жана БУУнун Эркиндигинен ажыратылган жашы жетпегендерди 
коргоого тиешелүү эрежелеринин 87 (а) эрежеси);
m) жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин процессинин 
эч бир этабында балдар мыйзамсыз же каалагандай түрдө эркинди-
гинен ажыратылышы мүмкүн эмес (Конвенциянын 37-беренесинин 
(b) пункту);
n) балдарды камакка, кармоого алуу жана түрмөгө салуу акыркы 
чара катары гана пайдаланылат жана убакыттын мүмкүн болушун-
ча кыска тиешелүү бөлүгүнүн ичинде болушу мүмкүн (Конвенция-
нын 37-беренесинин (b) пункту);
o) ата-энелерге өз баласынын ар кандай камакка алынуусу, 
түрмөгө салынуусу, орун которуусу, ооруп калуусу, денесинен жа-
ракат алуусу же өлүмү жөнүндө маалымдалууга тийиш (Конвен-
циянын 9-беренесинин 4-пункту жана БУУнун Эркиндигинен ажы-
ратылган жашы жетпегендерди коргоого тиешелүү эрежелеринин 
56-эрежеси).

Негиз болуучу мааниге ээ болгон башка принциптер жашы жетпеген-
дерге карата алар колдонула турган сот адилеттигинин процессинин 
тиешелүү этаптарына байланыштуу каралат.

(а) принциби. 18 жашка чейинки курактагы бардык адамдарга кара-
та сот адилеттиги жаатындагы мыйзамдар.

18 жаш курагына чейинки бардык балдарга карата аларга ылайык 
атайын коргоо менен жардам камсыз кылынууга тийиш болгон жана 
жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаатындагы ага окшогон 
принциптер колдонулууга тийиш болгон стандарттарды белгилөөгө 
карай багыт алуу байкалууда. 18 жаш курагына чейинки бардык бал-
дарга мындай стандарттарды колдонуунун натыйжасында жазык сот 
адилеттигинин тутумунун алкагынан чыгаруу жөнүндө, жашы жетпе-
гендердин иштери боюнча атайын соттор жана балдар үчүн каралган 
атайын жол-жоболор жөнүндө жоболор жайылтылат.
(b) принциби. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги мамлекет-
тин улуттук өнүгүү процессинин курамдык бөлүгү болуп саналат жана 
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ошондуктан жашы жетпегендерге карата сот адилеттигин эл аралык 
принциптерге ылайык уюштуруу үчүн жетиштүү ресурстарды талап 
кылат.
Эл аралык укукка ылайык жашы жетпегендерге карата сот адилеттигин 
мындан ары ресурстарды бөлүштүрүүдө иштин артыкчылыктуу эмес 
багыты катары кароого болбойт. Мамлекеттер жазык сот адилеттиги-
нин тутумунда баланын жарандык укуктарын толук коргоону токтоосуз 
камсыз кылууга милдеттүү, ал эми буга жетиштүү ресурстар болгондо, 
мисалы, балдарга юридикалык жардам көрсөтүү үчүн жетиштүү ресур-
стар бөлүнүп берилген учурда гана жетишүүгө болот.
Эгерде балдар эркиндигинен, демек өзүнүн үй-бүлөлүк чөйрөсүнөн 
ажыратылса, мамлекет ошондой эле атайын коргоо жана жардам 
берүүгө милдеттүү, ал эми бул кармоонун шарттарынын эл аралык 
стандарттарга ылайык келүүсүн камсыз кылуу үчүн жетиштүү ресур-
старды бөлүп берүү дегенди билдирет.
Эл аралык укукка ылайык иштеген жашы жетпегендерге карата сот 
адилеттигинин тутумуна жетиштүү ресурстарды бөлүп берүүнү улут-
тук ресурстарды чачкын пайдалануу катары карабоо керек. Балдарга 
байланыштуу иштерди кароо үчүн ресурстар менен жакшылап камсыз 
кылынган жазык сот адилеттигинин тутуму бүткүл коомдун кызыкчы-
лыктарына жооп берет, анткени ал кылмыштарды кайталап жасоонун 
тобокелдигин төмөндөтөт. 

(с) принциби. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаатын-
да кодулабоо жана теңчилик укугу колдонулат жана бул балага же 
баланын үй-бүлөсүнө карата кодулоого тыюу салууну карайт.

“Бала” түшүнүгүнүн эл аралык укуктагы аныктамасы тике же кыйыр 
түрдө курак менен байланышкан. “Жашы жетпеген” термини сөзсүз 
эле “бала” түшүнүгүнө ылайык келе бербейт. Эл аралык укукта болуп 
өткөн өзгөртүүлөрдү эске алуу менен азыркы убакта мыйзам менен 
чатакта болгон жаштарды жашы жетпеген укук бузуучулар катары ква-
лификациялоонун негиздүүлүгүн кайра кароо зарыл. 18 жашка чей-
инки курактагы адамдар мамлекет тарабынан коргоого муктаж болгон 
убакта баланын бейгамдыгынын принцибине негизденүү менен жашы 
жетпегендер менен балдардын ортосундагы айырмачылыкты сактап 
калуу үчүн жалгыз алгылыктуу негиз айрым учурларда 18 жаштан 
улуу адамдар жашы жетпегендердин категориясына таандык кылын-
гандыгы болуп саналат жана айрым мамлекеттер бул курактык топтун 
өкүлдөрү үчүн кошумча коргоо камсыз кылууну каалайт. Ошого кара-
бастан 18 жашка чейинки курактагы адамдарды аныктоо үчүн эки ар 

2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ
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кыл терминди сактап калбастан муну камсыз кылууга болот. Эки тер-
миндин болгондугу баа берүүнүн таптакыр орунсуз кошумча критерий-
ин кошууну билдирет. Эрезеге жеткендер мыйзам бузган кезде, алар 
жашы жеткен кылмышкерлер болуп калат, ал эми 18 жаш курагына 
чейинки адамдар укук бузуу жасаган кезде, аларды кандайдыр бир ко-
шумча терминдерди пайдаланбастан укук бузуу жасаган балдар ката-
ры кароо керек. Орун алган чектөөлөр эскирген болуп саналуу менен 
жарандык жана жазык укугунун тутумдарынын ортосундагы мамиле-
лердин ар кылдыгы менен шартталган.
Азыркы убакта эл аралык укукта жашы жетпегендерге карата сот ади-
леттигинин кызмат көрсөтүүлөр жана баланын бейгамдыгын коргоо 
боюнча милдеттери менен бир кездеги жазалоочу жана реабилитаци-
ялоочу милдеттерин бириктирүү процесси жүрүүдө. Баланын укукта-
рына негизделген бир түрдүү мамиле 18 жаш курагына чейинки адам-
дарга карата колдонулууга жаткан жаңы ченем түзүүчү стандарт болуп 
саналат жана кодулабоо принцибине толук ылайык келет. 
Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаатындагы директива-
лык органдар үчүн кодулабоо принцибин колдонуунун практикалык 
натыйжаларынын бири мыйзамдардан “жашы жетпеген” терминин 
четтетүү жана аны “бала” термини менен алмаштыруу болуп саналат. 
Мыйзамдык актылар “жашы жетпеген кылмышкерлерге” шилтеме жа-
соону камтыбоого тийиш, анын ордуна “жашы жетпегендерге карата 
сот адилеттиги” жана “жазык сот адилеттигинин тутумундагы балдар” 
деген бейтарап жана беделди ыдыратпаган терминдерди пайдалануу 
керек. 
Тең укуктуулук принциби мамлекеттер тарабынан кыздар үчүн атайын 
балдар мекемелерин түзүүнү да карайт. Айрым мамлекеттерде мын-
дай мекемелердин жоктугунун айынан кыздарды же болбосо эрезеге 
жеткендер менен бирге, же болбосо эрезеге жеткендер үчүн арнал-
ган камоо жайларына жайгаштырат. Жыныстардын тең укуктуулугунун 
принциби адам жазык жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн болгон 
куракка жеткен куракка да жайылтылат. Эгерде мамлекет эл аралык 
укукка ылайык ага жеткенден кийин адам жазык жоопкерчилигине тар-
тылышы мүмкүн болгон куракты белгилесе, анда мындай курак улан-
дар үчүн, ошондой эле кыздар үчүн да бирдей болууга тийиш. 
Тең укуктуулук принциби мамлекеттер тарабынан айылдык жана ша-
ардык райондордо жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаа-
тында кызматтардын жана кызматкерлердин квалификациясынын 
бирдей деңгээлин камсыз кылууну да карайт.
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(d) принциби. Баланын кызыкчылыктарын мыкты камсыз кылууга 
биринчи кезекте көңүл бөлүү жашы жетпегендерге карата сот ади-
леттиги жаатындагы ар кандай саясаттын же аракеттердин негиз 
болуучу принциби болуп саналат. 

Адам укуктары жаатындагы эл аралык укук Баланын укуктары жөнүндө 
конвенцияда жана башка тиешелүү эл аралык документтерде беки-
тилген бардык укуктарды жүзөгө ашыруу баланын кызыкчылыктарын 
мыкты камсыз кылууга көмөктөшөрүн карайт. Мыктыларга баа берүүдө 
бүтүндөй бир катар фактыларды эске алуу керек. Мындай фактылар-
дын жыйындысы айкын практикалык кырдаалга көз каранды болот, би-
рок ар кандай учурда баланын жана баланын үй-бүлөсүнүн пикирин, 
баланын убакыт сезимин, бала ээ болгон ордун басуучулук жана адам 
укуктарынын муктаждыгын эске алуу зарыл. Баланын укуктары боюн-
ча комитет, атап айтканда, балдарга карата жазык сот адилеттигинин 
“балдарга тиешеси бар ар кандай аракеттерди жүзөгө ашырууда би-
ринчи кезекте баланын мыкты кызыкчылыктарын камсыз кылуу прин-
цибин эске алуунун зарылдыгын чагылдыруучу” балдардын казыкчы-
лыгына багыт алган тутумун түзүүгө чакырган. 
Комитет түзөтүү мекемелеринде кармаган учурда баланын мыкты кы-
зыкчылыктарына жетишсиз көңүл бурулгандыгын да белгилеген.

(е) принциби. Балага тиешелүү маселелерди чечүүдөгү 
кечеңдетүүлөр баланын мыкты кызыкчылыктарына каршы келет. 

Баланын бейгамдыгы тиешелүү маселелерди жашы жетпегендерге ка-
рата колдонулгандай, эреже катары, кыйла тез арымда чечүүгө жара-
ша болот. Бала башынан тартып “керексиз кечиктирүүлөрдөн” жабыр 
тартпагандай (Пекин эрежелеринин 20-эрежесин караңыз) жана “че-
чим чыгаруу үчүн сотко эң кыска мөөнөттө жеткирилгендей” (Жаран-
дык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын10-беренесинин 
2 (b) пункту) абалды камсыз кылуу үчүн жетиштүү ресурстарды бөлүп 
берүү зарыл.

(f) принциби. Ар бир бала гумандуу мамиле жасоодон жана өз кура-
гындагы адамдардын муктаждыктарын эске алуу менен инсанынын 
айрып алгыс беделин сыйлоодон пайдаланууга тийиш.

Бул принципти бузган ар кандай аракет, практика же саясат эл аралык 
укукту бузуу болуп саналат. Бул кеңири принцип тартиптик жана алар-
дын натыйжасында бала үй-бүлөдөн бөлүнгөн ар кандай чараларды 
көрүүнү, ошондой эле жазык жоопкерчилигинин курагын белгилөөнү 
кошуп алганда, жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин туту-
мунун бардык аспекттерине жайылтылат. 

2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ



70

Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

(g) принциби. Бардык этаптарда балдарга бул алардын кайра ин-
теграцияланышына жана алар коомдо пайдалуу роль аткарышына 
көмөктөшкөндөй мамиле жасоо керек. 

Кайра интеграциялоо конвенциясы балдар туш болгон проблемалар 
сөзсүз жеке мүнөздө болорлугу жөнүндө эски түшүнүктү жокко чыга-
рат. Кайра интеграциялоо баланын социалдык чөйрөсү жана социал-
дык мамилелери менен байланышкан. Балдардын коомдо пайдалуу 
роль аткарышы жана алардын кайра интеграцияланышы балдар кай-
ра тарбиялоо үчүн өзүнчө окчундатылууга тийиш эмес жана алардын 
беделине зыян келтирилбөөгө тийиш дегендикти билдирет.
Эл аралык укукка ылайык окчундоонун жана укук бузууларды кайра 
кайталап жасоонун тобокелдигин төмөндөтүү үчүн балдар менен жа-
мааттардын ортосундагы туруктуу байланыштарды кармоо маанилүү 
роль ойнойт. Балдарга жамааттын алкагында жоопкерчилик сезимин 
өнүктүрүүгө жардам берүү керек, мындайга жалпылык сезими кандай-
ча өнүгөөрү көрсөтүлгөн учурда гана жетишүүгө болот. 

(h) принциби. Жазык сот адилеттигинин процессине байланыштуу 
балдар өз көз караштарын эркин билдирүүгө укуктуу жана бала-
нын көз караштарына анын курагына жана жетилгендигине ылайык 
тиешелүү көңүл буруу зарыл.

Баланын өз пикирин эркин билдирүү укугу жашы жетпегендерге карата 
сот адилеттигинин процессинде көпчүлүк учурларда этибарга алын-
байт, бирок балдар, эгерде жазык мыйзамдарын бузду деп эсептелсе, 
аны бузууда күнөөлүү деп күнөөлөнсө же табылса, алар өз пикирин 
эркин айтуу укугунан ажыратылбайт. 
Баланын өз пикирин эркин айтуу укугу балдарга карата сот адилет-
тигинин бүткүл тутумунун алкагында колдонулат. Ал кылмыштуулук-
тун жана кайталанган кылмыштуулуктун алдын алуунун ар кандай 
программаларында балдардын активдүү катышуусун, ошондой эле 
инспекцияларды жүргүзүү, даттанууларды кароо же көзөмөлдүк мил-
деттерди жүзөгө ашыруу боюнча ар кандай органдар менен эркин бай-
ланыш түзүүнүн мүмкүнчүлүгүн балдар үчүн камсыз кылууну карайт. 
Бул коомго баланын кызыкчылыктарына багытталган гана эмес, кый-
ла даана отчеттуулукту жана кыйла жогорку натыйжалуулукту камсыз 
кылган жазык сот адилеттигинин тутумун түзүүгө мүмкүнчүлүк берет.

(i) принциби. Балдар жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги-
нин тутумуна тиешелүү маалыматты балдар үчүн жеткиликтүү жана 
балдардын муктаждыктарына ылайык келген түрдө издөөгө, алууга 
жана берүүгө укуктуу.
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Маалымат балага түшүнүктүү болгон түрдө берилүүгө тийиш жана 
ошондуктан баланын курагын жана лингвисттик жөндөмүн көңүлгө 
алуу зарыл. Андан тышкары, балдардын майыптуулугу болгон жана 
сабатсыз болуп саналган учурларда тиешелүү маалыматты камсыз 
кылуу керек. Бул үчүн маалыматты полиция участогуна берүүдөн тар-
тып балдардын түрмөлөрдө маалыматка жетүүсүн камсыз кылууга 
чейинки чаралардын кеңири чөйрөсүн кабыл алуу зарыл.

(j) принциби. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги баланын 
жеке турмушка, үй-бүлөлүк турмушка, турак-жайдын кол тийбестик 
жана кат алышуунун жашыруундуулук укуктарына ылайык келген-
дей уюштурулууга тийиш. 

Укук бузуучу катары баланын беделине зыян келтирүүгө же аныктоого 
жол бербөө баланын жеке турмушка укугунун эң маанилүү элемен-
ти болуп саналат. Баланын бул укугунун сакталышын камсыз кылуу 
да коомдун кызыкчылыктарына жооп берет, анткени беделине зыян 
келтирүүнүн алдын алуу кайталап укук бузууну жасоонун тобокелди-
гин төмөндөтөт. 
Үй-бүлөлүк турмушка болгон укук да укук бузууну кайталап жасоонун 
тобокелдигин төмөндөтөт, анткени үй-бүлө менен тыгыз байланыш 
жана алгачкы этаптарда үй-бүлөнү тартуу балага зарыл болгон колдо-
ону камсыз кылат жана окчун калуу менен алыстоо сезиминин пайда 
болуу коркунучун төмөндөтөт. 

(k) принциби. Эгерде балдар өзүнүн үй-бүлөлүк чөйрөсүнөн ажы-
рап калса, алар өзгөчө коргоого жана жардамга укуктуу. 

Үй-бүлөсүнөн ажыратылган балдар кыянаттык менен пайдалануулар-
дын жана кам көрүүнүн жоктугунун курмандыктары болуп каларына 
эл аралык изилдөөлөр күбө болот. Мындай начар мамиле жасоонун 
алдын алуу үчүн жетиштүү каржылык жана кадр ресурстары менен 
отчеттуулук тутумун камсыз кылуу зарыл. 

(l) принциби. Бир да бала кыйноого же башка катаал, ырайымсыз 
же ар-намысты басмырлоочу мамиле жасоонун же жазалоонун 
башка түрлөрүнө дуушар болушу мүмкүн эмес. 

Себептерине карабастан кыйноо, же башка катаал, ырайымсыз же 
ар-намысты басмырлоочу мамиле жасоонун же жазалоонун башка 
түрлөрүнө толугу менен тыюу салынат. Мамиле жасоонун мындай 
түрлөрүнө кур менен сабоо, уруп-сабоо же маалымат алуу үчүн күчтү 
же опузалоону колдонуу кирет. Тамак-аштын жана суунун жоктугу, 
ошондой эле тиешелүү кийимдерден ажыратуу сыяктуу өзгөчө шарт-

2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ
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тар да мамиле жасоонун тыюу салынган түрлөрүнө таандык кылыны-
шы мүмкүн. 

(m) принциби. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин 
процессинин эч бир этабында балдар мыйзамсыз же каалагандай 
түрдө эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн эмес.

Эркиндигинен ажыратуу билип туруп кеңири концепция деп эсепте-
лет жана жазык сот адилеттигинин тутумунун алкагынан чыгаруу жол-
жобосун камтышы мүмкүн. Балдар эркиндигинен ажыратуу мөөнөтү 
канчалык кыска болсо да мыйзамдарга ылайык гана эркиндигинен 
ажыратылышы мүмкүн. 

(n) принциби. Балдарды камакка, кармоого алуу жана түрмөгө салуу 
акыркы чара катары гана пайдаланылат жана убакыттын мүмкүн 
болушунча кыска тиешелүү бөлүгүнүн ичинде болушу мүмкүн.

Камакка алуунун мүмкүн болуучу альтернативаларын, мисалы, сотко 
чакырууну колдонуунун зарылдыгы бул принциптин натыйжалары-
нын бири болуп саналат. Күрөөгө кепилдикке берүүнү пайдалануунун 
максатка ылайыктуулугун да жакшылап карап көрүү зарыл. Балдар 
же алардын үй-бүлөлөрү көбүнчө күрөөнү төлөөгө кудурети жетпейт 
жана жазык сот адилеттигинин чөйрөсүнө таандык кылынган тиешелүү 
факторлор эске алынбастан, алар жакырлыктын айынан эркиндигинен 
ажыратылат.

(о) принциби. Ата-энелерге өз баласынын ар кандай камакка алы-
нуусу, түрмөгө салынуусу, орун которуусу, ооруп калуусу, денесинен 
жаракат алуусу же өлүмү жөнүндө маалымдалууга тийиш.

Мамлекетке камоо, кармоо, орун которуу, ооруп калуу, денесинен жа-
ракат алуу же өлүм жөнүндө токтоосуз маалымдоону камсыз кылуу бо-
юнча катуу милдеттенме жүктөлөт. Мындай токтоосуз маалымдоо эл 
аралык укукка ылайык камсыз кылынуу зарыл болгон ар кандай юриди-
калык отчет берүүчү тутумдун милдеттүү элементи болуп саналат. 

3. Ювеналдык юстициянын эл аралык-укуктук стандарттары

Милдеттүү, ошондой эле милдеттүү эмес катары күчкө ээ болгон эл 
аралык-укуктук документтерде жашы жетпегендерге карата сот ади-
леттиги жана аны менен байланыштуу жааттар (кылмыштуулуктун ал-
дын алуу жана камоодо кармоонун шарттары сыяктуу) баарын камты-
ган жана кеңири мүнөздөгү балдардын укуктарын коргоо чөйрөсүндө 
окшоштугу жок жоболор менен жөнгө салынат. 
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Тиешелүү эл аралык ченемдер ондогон жылдардан бери бар. “Кичи-
некей” камакка алынгандарды эркиндигинен ажыратуу жерлеринде 
эрезеге жеткендерден өзүнчө - эрезеге жеткендер үчүн, ошондой эле 
жашы жетпегендер үчүн - бөлүү, тергөөдөгүлөрдү жана соттолгон-
дорду айрым камоо 1955-жылдагы Камалгандарга мамиле жасоонун 
минималдуу стандарттык эрежелеринде каралып, алар өз кезегинде 
1934-жылы Улуттар Лигасы тарабынан бекитилген ченемдерге не-
гизделген. 1966-жылдагы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл 
аралык пакт бул принциптерди “катуу мыйзамга” айландырып, андан 
тышкары 18 жаштан кичүү адамдар тарабынан жасалган кылмыштар 
үчүн өлүм жазасын чыгарууга тыюу салган (6.5-бер.). Пактыда ошон-
дой эле сот алдына келген же камоодо кармалып турган бардык адам-
дарга карата колдонулуучу көптөгөн кепилдиктер да камтылган жана, 
атап айтканда, “жашы жетпегендерге карата (сот) процесси алардын 
курагын эске алгандай жана кайра тарбиялануусуна көмөк көрсөтүүнү 
каалагандай болууга тийиштиги” айтылган (14.4-бер.) 
Түздөн-түз балдарга тиешелүү колдонуудагы негизги ченемдер 
төмөнкү документтерде камтылган: 

1) 1989-жылдагы Баланын укуктары жөнүндө конвенцияда (мындан 
ары текстте - Конвенция), ал 1997-жылдын аягына карата Америка 
Кошмо Штаттарын жана Сомалини албаганда бардык өлкөлөр тара-
бынан ратификацияланган.

Бул эң маанилүү Конвенция балдардын укуктарын коргоонун бардык 
жагын камтууну караган 54 беренеден турат.

Конвенциянын преамбуласында: 

а) Адам укуктарынын жалпыга бирдей декларациясында балдар-
дын өзгөчө камкордукка жана жардамга укугу жарыялангандыгы 
эске салынат;
б) дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө өзгөчө кыйын шарттарда жашаган 
балдардын бар экендиги жана мындай балдар өзгөчө көңүл бурууга 
муктаж экендиги таанылат.

Конвенциянын 1-беренесине ылайык, эгерде ал балага карата колдо-
нулуучу мыйзам боюнча ал эрезеге эртерээк жетпесе, ар бир ымыркай 
18 жаш куракка жеткенге чейин бала болуп саналат. 
2-беренеде катышкан мамлекеттер юрисдикциянын чегиндеги ар бир 
балага эч кандай этибарга албастан, расасына, терисинин түсүнө, 
жынысына, тилине же дилине карабастан Конвенция менен каралган 

2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ
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бардык укуктарды камсыз кылышынын талабы камтылган. 
3-беренеде социалдык камсыз кылуу маселелеринин үстүндө иште-
ген мамлекеттик же менчик мекемелер, соттор, администрациялык же 
мыйзам чыгаруу органдары аларга карата жасалган бардык аракет-
теринде баланын кызыкчылыктарын мыкты камсыз кылууга биринчи 
кезектеги көңүл бурууга тийиш экендиги жөнүндө айтылат.

2) 1985-жылдагы жашы жетпегендерге карата сот адилеттигин 
жүргүзүүгө тиешелүү БУУнун минималдуу стандарттык эрежеле-
ри (Пекин эрежелери) (мындан ары текстте –Пекин эрежелери).
Пекин эрежелери кеңири, 30 эрежеден турган документ болуп сана-
лып, ал алты бөлүккө бөлүнгөн: “Жалпы принциптер”, “Тергөө жана 
соттук териштирүү”, “Соттук чечим чыгаруу жана таасир көрсөтүү ча-
раларын тандап алуу”, “Укук бузуучуларга түзөтүү мекемелеринен 
тышкары мамиле жасоо”, “Укук бузуучуларга түзөтүү мекемелеринде 
мамиле жасоо” жана “Саясатты изилдөө, пландаштыруу, иштеп чыгуу 
жана ага баа берүү”.
1-бөлүктө (“ЖАЛПЫ ПРИНЦИПТЕР”) 9 эреже камтылган.  
1-эрежеде “негизги максаттар” белгиленип, аларга ылайык:

а) катышкан мамлекеттер жашы жетпегендердин бейгамдыгына 
көмөктөшүүгө тийиш;
б) катышкан мамлекеттер өспүрүмдүн коомдогу мазмундуу жашоо-
сун камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берүүчү шарттарды түзүүгө умту-
лууга тийиш, ал баланын инсанынын өнүгүү процессине жана би-
лим алуусуна жагымдуу таасир көрсөтүүгө, кылмыштар менен укук 
бузууларды жасоонун мүмкүнчүлүгүнөн мүмкүн болгон даражада 
калкалоого тийиш;
в) үй-бүлөнү, ыктыярдууларды жана коомдун башка топторун, 
ошондой эле мектептер менен коомдук институттарды кошуп ал-
ганда өспүрүмдүн бейгамдыгына көмөктөшүү максатында бардык 
ресурстарды толук тартууну болжолдогон оң чаралар мыйзам та-
рабынан кийлигишүүнүн зарылдыгын кыскартуу жана мыйзам ме-
нен чатакта болгон өспүрүмгө натыйжалуу, адилет жана гумандуу 
мамиле жасоо үчүн жүзөгө ашырылууга тийиш;
г) жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги ар бир өлкөнүн улуттук 
өнүгүшүнүн процессинин курамдык бөлүгү болуп саналууга тийиш;
д) ушул жоболор ар бир мүчө мамлекеттеги экономикалык, социал-
дык жана маданий шарттардын контекстинде жүзөгө ашырылууга 
тийиш;
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е) кызматтардын кызматкерлеринин квалификациясын тиешелүү 
деңгээлге көтөрүү жана кармап туруу максатында жашы жетпеген-
дерге карата сот адилеттиги кызматтарын тутумдуу өнүктүрүү жана 
координациялоо керек.

1990-жылдагы БУУнун эркиндигинен ажыратылган жашы жет-
пегендерди коргоого тиешелүү эрежелери (мындан ары текстте – 
Эрежелер).
Бул өтө кеңири документ 87 эрежеден жана беш бөлүмдөн турат: “Не-
гизги максаттар”, “Эрежелерди колдонуу чөйрөсү жана аалардын кол-
донулушу”, “Камакка алынган же сотту күтүп жаткан жашы жетпеген-
дер”, “Жашы жетпегендер үчүн түзөтүү мекемелерин башкаруу” жана 
“Кызматкерлер”.
Бул документ аларда эркиндигинен ажыратылган жашы жетпегендерди 
кайтарууда кармоо жерлеринин бардык түрлөрүнө жана тариздерине 
карата колдонулат. Бирок анын жоболорунун көпчүлүк бөлүгү олуттуу 
даражада жашы жетпегендерди полициялык мекемелерде кайтарууда 
кармоого эмес, аларды түзөтүү жана реабилитациялоо максатында 
узак мөөнөттүү негизде кайтарууда кармалган мекемелерге таандык 
болот. Жашы жетпегендерди полицияда кайтарууда кармоо демейде 
кыска убакыттык мүнөздө болот жана ал жашы жетпегенди түздөн-
түз коргоого же кылмышты тергөөгө байланышкан себептер боюнча 
жүзөгө ашырылат.
1990-жылдагы БУУнун жашы жетпегендердин арасында кылмыш-
туулуктун алдын алуу үчүн жетектөөчү принциптери (Эр-Риядда 
кабыл алынган Жетектөөчү принциптер) (мындан ары текстте – Эр-
Рияд Жетектөөчү принциптери).
Эр-Рияд жетектөөчү принциптери 66 пункттан туруп, жети бөлүккө 
бөлүнгөн документ болуп саналат: “Негиз болуучу принциптер”, 
“Жетектөөчү принциптерди колдонуу чөйрөсү”, “Алдын алуунун жалпы 
багыттары”, “Коомдо жашоого даярдоо процесстери”, “Социалдык сая-
сат”, “Жашы жетпегендерге карата мыйзамдар жана сот адилеттигин 
жүргүзүү” жана “Саясатты изилдөө, иштеп чыгуу жана координация-
лоо”.
I бөлүк (негиз болуучу ПРИНЦИПТЕР) алты пункттан турат. Аларда 
төмөнкүлөр бекитилет: 

а) жашы жетпегендердин арасында кылмыштуулуктун алдын алуу 
коомдогу кылмыштуулуктун алдын алуунун эң маанилүү аспекти 
болуп саналат;
b) жашы жетпегендердин арасында кылмыштуулуктун натыйжалуу 

2-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН ЭЛ АРАЛЫК-УКУКТУК НЕГИЗДЕРИ
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алдын алуу үчүн бүткүл коомдун аракети зарыл;
c) ушул Жетектөөчү принциптерди чечмелөөнүн максаттары үчүн 
балдардын муктаждыгына багыт алуу жүргүзүлүүгө тийиш;
d) ушул Жетектөөчү принциптерди улуттук, укуктук тутумдарга 
ылайык жүзөгө ашырууда кылмыштуулуктун алдын алуунун ар кан-
дай программасынын көңүлүнүн борборунда жаштардын бала ке-
зинен тартып бейгамдыгын камсыз кылуу болууга тийиш;
e) жашы жетпегендердин арасында кылмыштуулуктун алдын алуу-
нун прогрессивдүү саясатын жүзөгө ашыруунун зарылдыгын жана 
маанилүүлүгүн, ошондой эле чараларды иштеп чыгуунун зарылды-
гын жана маанилүүлүгүн таануу керек. Мында криминалдашуудан 
жана баланын өзүнүн өнүгүшүнө олуттуу зыян же башкаларга зыян 
келтирбеген жүрүм-турум үчүн жазалоодон качуу керек.

3) Жазык сот адилеттигинин тутумунда балдардын кызыкчы-
лыгындагы аракеттерге карата жетектөөчү принциптер (Вена, 
1997-ж.)
Жетектөөчү принциптер Баланын укуктары жөнүндө конвенциянын, 
Пекин эрежелеринин, БУУнун эркиндигинен ажыратылган жашы жет-
пегендерди коргоого тиешелүү эрежелеринин, ошондой эле Эр-Рияд 
жетектөөчү принциптеринин жоболорун жүзөгө ашырууда мамлекет 
тарабынан жардам көрсөтүү максатындагы кеңешмеси 1997-жылы 
Венада өткөн эксперттик топ тарабынан иштелип чыккан. 
Аракеттерге карата жетектөөчү принциптер төмөнкү бөлүмдөрдөн 
турат: жалпы пайдалануу чаралары; айкын максаттар, эл аралык 
деңгээлде кабыл алынууга тийиш болгон чаралар; консультациялык 
кызматтардын долбоорлорун жүзөгө ашыруу жана жардам көрсөтүү 
үчүн механизмдер; улуттук долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча ан-
дан аркы ойлор; ошондой эле курмандык болгон балдарга жана күбө 
балдарга карата пландар. Жетектөөчү принциптерде төмөнкүлөр да 
баса белгиленет: укуктун негизинде багыт алуунун маанилүүлүгү; 
аткарууга карата толук мамиле; дисциплиналар аралык негизде 
кызматтарды интеграциялоо; тең укуктуу колдонуу жана кыйла жар-
мачтар үчүн жетиштүүлүк; бардык аракеттердин отчеттуулугу жана 
транспаренттүүлүгү; натыйжалуу алдын алуу жана түзөтүү чарала-
рынын негизинде алдын алуучу аракеттер; ошондой эле тиешелүү 
(адамдык, уюштуруучулук, техникалык, каржылык) ресурстарды жана 
маалыматты пайдалануу.
Конвенция милдеттүү күчкө ээ болбогон жогоруда аталган үч документ 
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менен дээрлик бир мезгилде даярдалгандыктан, ал ошол эле негизи 
принциптерди чагылдырары жана ошол жетекчиликтер менен эреже-
лердеги көпчүлүк ченемдерге кошумча салмак кошкондугу таң калар-
лык эмес. 
Эл аралык келишимди ратификациялоодо же ага кошулууда катышкан 
мамлекеттер чегинүүлөрдүн мазмуну келишимдин негизги деми менен 
максаттарына каршы келбеген деп эсептелген жана башка катышкан 
мамлекеттердин көпчүлүгү ал чегинүүлөргө каршы пикир билдирбеген 
шартта аларды өздөрү үчүн милдеттүү деп табууну каалабаган ар кан-
дай жоболоруна карата өздөрүнүн чегинүүлөрүн билдириши мүмкүн. 
Айрым өлкөлөр Конвенциянын 37 жана 40-беренелерине карата өз 
чегинүүлөрүн каттаткан.
Жашы жетпегендерге карата сот адилеттигине эл аралык коомдоштук 
берген маанини эске алып, буга байланыштуу кабыл алынган эл ара-
лык документтердин жыйындысы жана олуттуулугу бул жөнүндө күбө 
болуп турат, тиешелүү эрежелер, ченемдер жана принциптер бүткүл 
дүйнөдө үзгүлтүксүз этибарга алынбагандыгы жана жарандык укуктар-
ды сактоо жаатында калыбы теңдеши жок масштабда одоно бузулган-
дыгы ойго келбеген иш болуп көрүнөт. 
Бул ойго келбеген иш Пекин эрежелерин кабыл алууга байланыштуу 
БУУнун Башкы Ассамблеясынын резолюциясынын анда “болгон соци-
алдык, экономикалык, маданий, саясий жана укуктук шарттарды эске 
алып, азыркы убакта мындай стандарттарга жетишүү кыйын болуп 
көрүнүшү мүмкүн болгон менен аларга жетишүү саясий минимум ка-
тарында болжолдонот”8 деген бөлүгүндө ачык көрсөтүлгөн. БУУнун 
эркиндигинен ажыратылган жашы жетпегендерди коргоого тиешелүү 
эрежелерин кабыл алуу жөнүндө ага окшогон резолюцияда андан ай-
ырмаланып, ачык эле Башкы Ассамблея “бүткүл дүйнөдө жашы жетпе-
гендерди эркиндигинен ажыратуунун шарттарына жана жагдайларына 
кабатыр болгондугу”9 айтылган. Ошого карабастан андан ары эки ре-
золюция мүчө мамлекеттерди документтердин ар бирин “ийгиликтүү 
жүзөгө ашырууну камсыз кылуу үчүн зарыл болгон каражаттарды” 
бөлүп берүүгө катуу чакырат. 
Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаатындагы айрым стан-
дарттар, атап айтканда, эркиндигинен ажыратуу маселелерин атайын 
жөнгө салгандар экономикалык, социалдык жана маданий укуктарды 
ырастайт: мисалы, тамак-аш жана кийим-кече менен канааттандырар-

8 United Nations General Assembly resolution 45/113 of 14 December 1990, 
emphasis added.
9 United Nations Expert meeting, `Children in Trouble`, Vienna, 1994.
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лык камсыз кылуу; медициналык тейлөөгө жана билим берүүгө жетүү. 
Бул укуктар бул же тигил баланын абалына карабастан ар кандай ко-
дулоосуз сакталууга тийиш. Мамлекет бул үчүн эң тике жоопкерчилик 
тартары шексиз, ал балдарды камакта кармаган учурдагы сыяктуу in 
loco parentis аракеттенет. 
Бирок жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин жаатын жөнгө 
салуучу айкын ченемдердин көпчүлүгү жалпы жарандык укуктарга 
негизделген жана маңызы боюнча Жарандык жана саясий укуктар 
жөнүндө эл аралык пактыдан түздөн-түз алынган. Ошондуктан Кон-
венциянын 4-беренесине карата аларды сактоо үчүн катышкан мам-
лекеттер “өздөрүндө болгон ресурстардын максималдуу алкагында” 
гана чараларды көрүүгө милдеттенген “экономикалык, социалдык 
жана маданий укуктарга” тиешелүү чегинүү аларга жайылтылышы 
мүмкүн эмес. 
Ошол эле убакта, эгерде жашы жетпегендерге карата сот адилетти-
гинин стандарттары жарандык укуктарга негизделсе, аларды сактоо 
- бул ресурстарды бөлүштүрүүнүн эмес, саясаттын гана маселеси деп 
эсептөө жаңылыштык болмок. 18 жаштан кичүү адам тарабынан жа-
салган кылмышка өлүм жазасын тыюу салуу үчүн болгону чоң каржы-
лык чыгымдарга алып келбеген чечимди кабыл алуу гана талап кы-
лынары айдан ачык. Башка жагынан алганда жашы жетпегендердин 
иштери боюнча соттордун жалпы улуттук тармагын жоктон бар кылып 
түзүү үчүн экономикалык, социалдык жана маданий укуктарды сактоо 
боюнча белгилүү бир милдеттенмелерди аткаруудан кем эмес олуттуу 
чыгымдарды тартуу талап кылынат. Бул, албетте, сактабоо үчүн ак-
тануу эмес, бул Конвенцияда камтылган мындай ресурстарды издеп 
табуу жана бөлүп берүү талабы. 
Эл аралык-укуктук документтерде ага толгондон кийин жашы жет-
пегенди жазык жоопкерчилигине тартуу мааниге ээ болгон куракка 
тиешелүү так ченем жок. Конвенция жөн гана катышуучу мамлекет-
тер “андан төмөн болгондо балдар жазык жоопкерчилигин бузууга 
жөндөмдүү эмес деп эсептелген эң төмөнкү куракты” белгилешин та-
лап кылат (40.3-бер.). Пекин эрежелери төмөнкүдөй кошумча прин-
ципти камтыйт: “сезимдик, руханий жана интеллектуалдык жетилүүнүн 
аспекттерин эске алуу менен мындай курактын эң төмөнкү чеги өтө 
төмөн курактык деңгээлде белгиленбөөгө тийиш” (4.1-эреже). Бул жок 
дегенде эң төмөнкү куракты белгилөөдө каадаларды же коомчулуктун 
талаптарын эмес, медициналык жана социологиялык-психологиялык 
изилдөөлөрдүн маалыматтарын жетекчиликке алуу керек экендигин 
көрсөтүп турат. 
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Ар кайсы өлкөлөрдө белгиленген эң төмөнкү курак жөнүндө так маа-
лыматтарды алуу таң каларлык кыйын. Атап айтканда, мындай “курак-
тын” артында башкасы жашырынып турат, башка сөздөр менен айт-
канда, жазык жоопкерчилигине тартуунун расмий эң төмөнкү курагы 
ага толгондон кийин жашы кичине укук бузуучу сот адилеттигинин ту-
тумуна туш болушу мүмкүн болгон курактан жогору болуп чыга келет. 
Мисалы, Францияда мындай эң төмөнкү курак - 13 жаш, бирок, эгерде 
бала тобокелдик тобуна таандык деп эсептелсе, текшерүү сыяктуу тар-
бия берүүчү же көзөмөл мүнөзүндөгү чараларды гана салууга укуктуу 
болгондугуна карабастан, 10дон 12 жашка чейинки курактагы балдар 
да жашы жетпегендердин иштери боюнча судьянын алдына келиши 
мүмкүн. Башка учурларда эң төмөнкү курак түшүнүгү оор кылмыштар-
дан тышкары бардык укук бузууларга карата колдонулушу мүмкүн. Эң 
төмөнкү курак төмөн болгон айрым өлкөлөрдө “көп баскычтуу” тутум 
бар, ал боюнча ар кыл курактык топтор үчүн таасир көрсөтүүнүн ар 
кандай чаралары каралган. Алсак, эң төмөнкү курак 7 жаш болгон 
Иорданияда 12 жашка чейинки укук бузуучуларга карата принцибинде 
көзөмөлдөө жана “жүрүм-турумду байкоо” чаралары гана колдонулат. 
Айрым өлкөлөрдө эң төмөнкү курак таптакыр белгиленген эмес, мунун 
өзү принцибинде баланы туулган учурдан тартып жазык жоопкерчили-
гине тартууга мүмкүнчүлүк берет. Ал белгиленген өлкөлөрдүн ортосун-
да таң каларлык айырмачылыктар бар. 
Баланын укуктары боюнча комитет Мамлекеттердин докладдары 
боюнча өзүнүн корутунду сын-пикирлеринде жазык жоопкерчилиги-
нин эң төмөнкү курагын мүмкүн болушунча кыйла жогорку деңгээлде 
белгилөөнү каалагандыкты дайыма көрсөтөт. Ал, атап айтканда, 
мындай курак 10 жаштын деңгээлинде же андан төмөн белгиленген 
өлкөлөрдү сынга алган. Бирок мындай курак белгиленген деңгээл ал 
укук бузуу жасаган учурда балага карата мамиленин мүнөзүнүн өзүнөн 
өзү келип чыгуучу көрсөткүчү болуп саналбайт. Мисалы, жазык жооп-
керчилигинин курагы эң төмөнкүлөрдүн бири болгон Шотландияда (8 
жаш) “балдардын иштери боюнча угуулардын” прогрессивдүү тутуму 
укук бузууларды жасаган (катуу кылмыштарды албаганда) 16 жашка 
чейинки балдарга - жана жадагалса 16 жана 17 жаш курактагы көпчүлүк 
балдарга - сот адилеттигинин формалдуу тутуму менен жолугушуудан 
качууга мүмкүнчүлүк берет, ошондой эле эркиндигинен ажыратуу ме-
нен байланышпаган чараларга багытталган. Салыштыруу үчүн жазык 
жоопкерчилигинин курагы 14 жаштын деңгээлинде белгиленген Румы-
нияны мисалга келтирүүгө болот, бирок бул куракка жеткен бала ошон-
дой эле укук бузуу үчүн соттун алдына келет жана ага эркиндигинен 
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ажыратууга өкүм чыгарылышы мүмкүн, же эң төмөнкү курак 18 жаш 
болгон Гватемаланы алсак, анда бул курактан кичүү бала укук бузган-
дык үчүн “коомдук-тарбиялык” түзөтүү мекемесине узак мөөнөткө жай-
гаштырылышы мүмкүн. Жалпысынан жазык жоопкерчилигинин курагы 
бийликтердин көз карашы репрессивдүү же тарбиялык болуп санала-
рынын дайыма эле так көрсөткүчү боло бербейт.
Башка жагынан алганда жазык жоопкерчилигинин курагын “өтө жо-
горку” деңгээлде белгилөөгө байланыштуу башкы кабатыр болууну 
тиешелүү укуктук жол-жобонун кепилдиктеринин жоктугу пайда кылат. 
Бул курактан кичүү балдар үчүн бул көпчүлүк учурларда сот адилетти-
гинин тутуму тарабынан кийлигишпөө дегендикти билдирип, ошол эле 
убакта ал гана жок дегенде теориялык жактан мындай кепилдиктерди 
берет. Администрациялык органдардын угууларын жана чечимдерин 
кошуп алганда бул тутумдан тышкары угуулар жана чечүүлөр үчүн 
буга окшогон укуктук ченемдер милдеттүү эмес жана ал эркин мүнөзгө 
оңой эле өтүп кетеби деген кооптонуу бар.
Эр-Рияд Жетектөөчү принциптеринде жашы жетпегендердин кыл-
мыштуулугунун алдын алуу боюнча чараларды жүзөгө ашыруунун бир 
нече деңгээли каралган:
-алдын алуунун биринчи деңгээли, б.а. социалдык адилеттүүлүктү 
жана мүмкүнчүлүктөрдүн теңдигин камсыз кылуу боюнча жалпы ча-
ралар, мунун өзү өз кезегинде кылмыштуулуктун жакырлык сыяктуу 
терең себептерин жана окчун калуунун башка түрлөрүн четтетүүгө 
көмөктөшөт;
-алдын алуунун экинчи деңгээли, б.а. жогорку тобокелдик топторуна 
таандык балдарга, мисалы, ата-энелеринин өздөрү өзгөчө кыйынчы-
лыктарды башынан кечирип жаткан же ата-энелик милдеттенмелерин 
этибарга албаган балдарга жардам көрсөтүү боюнча чаралар;
-сот адилеттигинин формалдуу тутуму менен керексиз байланыш-
тан качууга мүмкүнчүлүк берүүчү чаралар, ошондой эле кайталанган 
укук бузуулардын алдын алуу боюнча чаралар кирген алдын алуунун 
үчүнчү деңгээли.
Мындай жиктөө “алдын алуу” түшүнүгү менен “кайра интеграциялоо” 
түшүнүгүнүн ортосунда даана байланыш бар экендигине күбө болот. 
Кайра интеграциялоо бүтүндөйүнөн жашы жетпегендерге карата сот 
адилеттигинин тутумунун билдирилген максаты болуп саналат. Бул 
сөздү (же буга окшогон башка терминдерди, мисалы, “реабилитаци-
яны”) көпчүлүк учурларда укук бузуучуну коомго кайтарууга жөнөкөй 
көмөктөшүү деп түшүнүшөт. Кайра интеграциялоону “баштапкы жер-



81

ден баштоого” аракеттенүү процесси катары, б.а. бул бала мүмкүн 
болуучу укук бузуулар маанисинде жогорку тобокелдик тобуна таан-
дык экендигине негизденүү менен кароо, бул тобокелдикти азайтууга 
жөндөмдүү болгон чараларды жеке өзүнө карата жана үй-бүлөнүн же 
коомдун деңгээлинде колдонууну баштоо максатка ылайыктуу. Демек, 
эгерде кесиптик даярдык, консультациялар, шарттуу бошотуу жана 
ортоңку реабилитациялоо борборлору сыяктуу бир катар айкын чара-
лардын (милдеттүү күчкө ээ болбогон эл аралык документтерде кый-
ла кеңири баяндалган) түпкү максаты кайра интеграциялоо болууга 
тийиш болсо, анда ал чаралар менен максаты бардык үч деңгээлдеги 
укук бузуулардын алдын алуу болуп саналгандардын ортосунда чоң 
окшоштук бар.
Пекин эрежелеринин 1.3-эрежесинде “үй-бүлөнү, ыктыярдуулар-
ды жана коомдун башка топторун, ошондой эле мектептерди жана 
башка коомдук институттарды кошуп алганда мыйзам тарабынан 
кийлигишүүнүн зарылдыгын кыскартуу үчүн өспүрүмдүн бейгамдыгы-
на көмөктөшүү максатында бардык мүмкүн болгон ресурстарды толук 
тартууну болжолдогон оң чаралардын...” зарылдыгы белгиленет.
ЭКОСОСтун № 1989/66 резолюциясы “БУУнун тутумунда Пекин эре-
желеринин негизинде жашы жетпегендерге карата сот адилеттигине 
тиешелүү программаларды “социалдык тобокелдик” кырдаалдарына 
тиешелүү, өзгөчө жаштардын арасындагы наркомания, балдарга ка-
таал мамиле жасоо, балдарды сатуу жана алардын ордун которуу, 
балдардын сойкулугу жана көзөмөлсүздүгү сыяктуу программалар ме-
нен натыйжалуу өз алдынча байланыштырууну камсыз кылуу” өтүнүчү 
менен БУУнун Башкы катчысына кайрылып, көрүнүштүн бул жагын 
түздөн-түз козгойт. 
Эгерде “өткөөл” экономикасы бар европалык өлкөлөрдү айкын алсак, 
анда жашы жетпегендердин арасындагы кылмыштуулуктун өсүшү “со-
циалдык жана саясий репрессиялардын токтотулушу эле эмес, коомдук 
тартиптин ыдырашы жана экономикалык абалдын төмөндөшү менен 
гана эмес”, “мектеп менен жумуштун жана үй-бүлөлүк оңунан чыкпоо-
лордун ортосундагы алар үчүн маанилүү болгон турмуштун өткөөл мез-
гилинде жашы жетпегендерди социалдык колдоонун жетишсиздиги”10 
менен байланыштырылат. Башка өлкөлөрдө үй-бүлөнү чыңдоо жана 
ата-энелик көндүмдөргө ээ болууга көмөктөшүү да кылмыштуулуктун 
алдын алуунун маанилүү элементи деп эсептелет.11

10 UNICEF International Child Development Centre, Children at Risk in Central and 
Eastern Europe: Perils and Promises, UNICEF, Florence, 1997.
11 United Nations Expert meeting, `Children in Trouble`, Vienna, 1994.
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Баланын укуктары жөнүндө конвенцияда балдардын кылмыштуулугу-
нун алдын алуу тууралуу тике эскертүү жок, бирок көптөгөндөр бул 
эл аралык келишимди толук жүзөгө ашыруу бул проблеманы эң мык-
ты жана кыйла фундаменталдуу чечүү болуп саналат деп эсептейт. 
Маңызы боюнча Эр-Рияд Жетектөөчү принциптеринде алдын алуунун 
биринчи жана экинчи деңгээлдеринин негизги компоненттери, ошон-
дой эле балким азыраак даражада үчүнчү деңгээлдеги алдын алуу 
катары Конвенцияда баяндалган укуктардын көпчүлүгү чагылдырыл-
ган. Мисалы, балдарды оң баалуулуктарга көнүктүргөн кадимкидей 
жашоо деңгээли жана билим берүү тутумуна жетүү бир эле мезгил-
де баланын укуктары (Конвенцияда) жана алдын алуунун биринчи 
деңгээлинин элементтери (Жетектөөчү принциптерде) болуп саналат. 
Алдын алуунун экинчи дэңгээлине келсек, бул жагынан эки документ 
тең үй-бүлөнүн бейгамдыкты, баланы коргоону жана тарбиялоону кам-
сыз кылуунун биринчи кезектеги милдетинин концепциясына негизде-
лип, мунун өзү Конвенцияга кол койгон өлкөлөрдүн бул ролду атка-
рууда үй-бүлөгө жардам берүү жана ошол эле убакта ата-энелер бул 
милдеттерди өзүнө алууну даана каалабаган же алууга жөндөмдүү 
болбогон учурларда кийлигишүү милдеттенмелери менен бекемдел-
ген. Ал эми укук бузуучуга карата сот өндүрүшүнө кайрылуудан качуу-
га мүмкүнчүлүк берүүчү жооп берүү чараларынан качууга дем берип 
жана ар кандай мындай чаранын башкы максаты катары баланы со-
циалдык кайра интеграциялоону белгилөө менен Конвенция алдын 
алуунун үчүнчү деңгээлинин милдеттерин алар Жетектөөчү принцип-
терде баяндалгандай чагылдырылат.
Жамаат тарабынан колдоого алынган жана үй-бүлөгө багытталган де-
милгелерди мүмкүн болушунча өнүктүрүү мындай бир жактуу мами-
ленин натыйжасы болоору шексиз. Ал – жашы жетпегендерге карата 
сот адилеттиги жаатындагы адистер үчүн эмес, бул жаатта ыйгарым 
укуктарга ээ болгон мамлекеттик жана коомдук уюмдардын кеңири 
чөйрөсү үчүн милдет. Бир жагынан бул милдеттин кеңирлигинин се-
бебинен тиешелүү уюмдардын милдеттери алигече аныкталбай, ал 
эми аракеттери туш келди болууда. Бул сөздүн толук маанисинде айт-
канда, алдын алуу жана кайра интеграциялоо жашы жетпегендерге 
карата сот адилеттигинин тутумун өркүндөтүү боюнча иш-чаралардын 
тизмегиндеги эң солгун звенолор бойдон эмдигиче калууда.
Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги жаатындагы саясат – бул 
өзүнө алдын алууну камтыбаса, саясат эмес. Ал эми алдын алуу чара-
ларын вакуумда жүзөгө ашырууга болбойт жана мүмкүн эмес. Ошого 
карабастан, алдын алуучу иштердин чоң бөлүгү – бул жашы жетпеген-
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дердин кылмыштуулугу үчүн жагымдуу кыртышты түзгөн жана азык-
тандырган белгилүү тышкы факторлорго эч кандай таасир көрсөтпөгөн 
кичи райондор менен жергиликтүү жамааттардын деңгээлиндеги про-
граммалар. Ал аз келгенсип, натыйжалуу алдын алуунун таптакыр жок-
тугу бул аталышка татыктуу болгон жашы жетпегендерге карата сот 
адилеттигинин тутумун түзүүгө болгон биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү 
олуттуу төмөндөтөт.
Иш жүзүндө жаштардын кылмыштуулугунун алдын алуу боюнча күч-
аракеттер Конвенцияда жарыяланган баланын укуктарын сактоого 
жана коргоого кыйла окшош. Мында таң калаарлык эч нерсе жок, би-
рок буга көңүл сейрек бурулат. Андан тышкары, толук мааниде укук 
бузуулардын себеби болуп саналбаган, бирок жок дегенде алардын 
мүмкүнчүлүгүн жогорулаткан шарттар жөнүндө талаштар, көбүнчө 
документтик маалыматтарга карабастан, улантылууда. Мисалы, ка-
раманча жана салыштырмалуу жакырчылык айрым чөйрөлөрдө Эр-
Рияд Жетектөөчү принциптеринде эл аралык деңгээлде мындай фак-
тор деп расмий таанылгандыгына карабастан, кылмыштуулукка түрткү 
берүүчү фактор деп дагы эле эсептелбейт.
Жетектөөчү принциптерди ишке ашырууга мамиле жасоо баланын 
укуктарын жүзөгө ашыруу менен тыгыз байланыштуу болсо, мындай 
талаштар аягына чыкмак. Жетектөөчү принциптердин жоболорун 
Конвенциянын милдеттери менен байланыштыруу алдын алуу чара-
ларынын таасирдүүлүгүн гана күчөтпөстөн, проблеманын өзүн жана 
аларды өтө чачкын жана реалдуу эмес деп эсептеп, көпчүлүк учурлар-
да этибарга алынбаган Принциптердин өздөрүн көңүлдүн борборуна 
топтоого жардам берет.
Мындай мамиле жасоо ар кыл жааттардагы бардык деңгээлдерде - ко-
омдук саламаттык сактоодон жана билим берүүдөн тартып үй-бүлөнү 
колдоо кызматына чейин программалар менен саясатты иштеп чыгууга 
мүмкүнчүлүк берет. Мында жашы жетпегендердин кылмыштуулугунун 
алдын алууга алардын мүмкүн болуучу салымын кыйла активдүүрөөк 
эске алуу зарыл. Ошондо биз алдын алуу “жашы жетпегендерге карата 
сот адилеттигинин” чөйрөсүнүн кызматкерлеринен гана келип чыгуучу 
негизинен туюктагы демилгелер жана айрым укук коргоочу чаралар 
менен чектелген бүгүнкү абалды түп тамырынан өзгөртө алабыз.
Жазык сот адилеттигинин тутумунда баланын укуктук абалын жөнгө 
салуучу өтө маанилүү документ жазык сот адилеттигинин тутумунда 
балдардын кызыкчылыгындагы аракеттерге карата Жетектөөчү прин-
циптер болуп саналат. Жетектөөчү принциптерде Балдардын укуктары 
жөнүндө конвенцияны аткаруу үчүн жоопкерчилик катышуучу мамле-
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кеттерде болот деп баса белгиленгендигине (6-жетектөөчү принцип) 
карабастан, жетектөөчү принциптерди натыйжалуу аткарууну камсыз 
кылууда БУУнун тутумундагы өкмөттөр, мекемелер менен жаран-
дык коомдун мүчөлөрүнүн ортосундагы кызматташтыкты өркүндөтүү 
маанилүү роль ойнойт деп баса көрсөтүлгөн. 
Жетектөөчү принциптерде жыныстардын өзгөчөлүктөрүн эсепке алууну, 
баланын мыкты кызыкчылыктарын коргоону, жашоого, жашап кетүүгө 
жана ден соолугу чың өнүгүүгө укуктарды, ошондой эле мамлекеттин 
баланын көз карашын сыйлоого милдеттүүлүгүн кошуп алганда коду-
лобоо принцибинин маанилүүлүгү баса көрсөтүлөт. Жетектөөчү прин-
циптерде БУУнун тутумундагы өкмөттөрдүн, органдардын, өкмөттүк 
эмес уюмдардын, кесиптик бирикмелердин, жалпыга маалымдоо кара-
жаттарынын, академиялык мекемелердин, балдардын жана жарандык 
коомдун башка мүчөлөрүнүн ортосундагы өнөктөштүктү өнүктүрүүнүн 
зарылдыгы да көрсөтүлөт.

4. Жашы жетпегендерге карата сот адилеттиги: чет өлкөлөрдүн 
тажрыйбасы
Бүгүнкү күндө ювеналдык соттор дүйнөнүн 60тан ашык өлкөсүндө 
иштейт. Андан калса, жашы жетпегендердин иштери боюнча сот-
торду түзүүдө көрсөтүлгөн юрисдикциянын түрүнө карата ар кайсы 
өлкөлөрдө ар кандай мамиле байкалды. Башынан эле бир кыйла ва-
рианттар пайда боло баштады. Ювеналдык соттордун концепциясы-
нын өнүгүү тарыхы бул маселеге карата ар кыл мамилелердин бар 
экендигине күбө болот. Өз бетинче ювеналдык юстиция жашы жет-
пегендер үчүн соттор түзүлгөн өлкөлөрдүн баарында эле пайда боло 
койгон жок. Эки вариант жетишээрлик даана байкалды: 1) жалпы сот 
менен байланышпаган өз бетинче сот; 2) жашы жетпегендер жөнүндө 
иштерди кароонун милдетин алган жалпы соттун курамы.
Жашы жетпегендер үчүн соттор пайда боло баштаганда өз бетинче 
ювеналдык юстиция АКШда, Канадада, Англияда, Бельгияда, Франци-
яда, Грецияда (вариант), Нидерланддарда, Россияда, Польшада, Вен-
грияда, Египетте, Японияда (вариант), Австралияда, Жаңы Зеландия-
да (вариант), Швейцариянын француздук кантондорунда түзүлгөн.
Германияда, Австрияда, Испанияда, Португалияда, Швейцариянын 
немецтик кантондорунда көзөмөлдүк соттун милдети жашы жетпеген-
дердин иштери боюнча соттордун милдеттери менен бириктирилип, 
мунун өзү өлкөлөрдүн биринчи тобунун сотторунда болгондой кыл-
мыштуулук менен күрөшүүнүн милдетин эмес, жашы жетпегендердин 
укуктарын соттук коргоонун милдетин алардын ишинин биринчи пла-
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нына чыгарды.
Айрым өлкөлөр жашы жетпегендердин иштери боюнча адистешкен 
судьялардын курамын түзүү жолу менен кетти. Мындай Ирландияда, 
Италияда, Грецияда (вариант), Швейцарияда (Женева кантону), Япо-
нияда (вариант), Жаңы Зеландияда (вариант) болду.
Ювеналдык юстициянын ишинин башталышы үчүн “башаттык кырда-
ал” мына ушундай болду.
Жалпы мүнөздөгү кыйынчылыктардын таасири астында, ошондой эле 
айрым өлкөлөрдүн алкагында ар кыл өзгөрүүлөргө туш болуу менен 
тутум андан ары өнүктү.
Ювеналдык юстицияга карата азыркы мамилеге келе турган болсок, 
анда ал тарабынан сот бийлигинин милдеттерин ишке ашырууда сот 
процессиндеги жашы жетпегендер үчүн соттун артыкчылыгы жалпы 
юрисдикциядагы сотко караганда кыйла даана көрүнөт, анткени жашы 
жетпегендер үчүн сотто бүткүл сот процессинин мезгилинде судья 
менен жашы жетпеген борбордук аракеттенүүчү жактар болуп сана-
лат. Жашы жетпегендер үчүн соттогу процессти мүмкүн болушунча 
жекелештирүү сот бийлигинин ролун айкын жашы жетпегенге, ошон-
дой эле бүтүндөй коомго карата кыйла айкын жана даана көрүнөөрлүк 
кылат.
Ошону менен бирге дал ювеналдык юстиция соттук эмес, жадагалса 
юридикалык эмес органдардын бүтүндөй комплексин жаратып, алар 
аны тейлөөгө арналып, көмөкчү милдеттери болот жана ювеналдык 
юстициянын тарыхый өнүгүшүнүн жүрүшүндө сот адилеттиги органы 
катары сотту четке чыгара баштаган. 
Азыр көпчүлүк өлкөлөр баланын же өспүрүмдүн сот тутуму менен “ке-
рексиз” байланыштарынан качуунун иштиктүү жана конструктивдүү 
ыкмаларын табуунун аракеттерин жасоодо. Бул майда укук бузууда 
биринчи жолу күнөөлөнгөн жана аны мойнуна алган укук бузуучулар-
га өзгөчө тиешелүү. Альтернативдүү санкциялар мындай укук бузуу-
чулардын иштерин сот эмес, кандайдыр бир башка орган тарабынан 
каралышын киргизиши же ар кандай угуулардын алдындагы мурдагы 
стадияларда пайдаланылышы мүмкүн.
Кыязы, эң жөнөкөй альтернативдүү чара – бул укук бузуучуга поли-
цияда эскертүү берүү. Бул учурда полицейлер өз алдынча же үй-бүлө 
жана социалдык кызматкерлер менен консультациядан кийин фор-
малдуу күнөө койбостон, балага анын жүрүм-турумунун кесепеттери 
жөнүндө алдын ала айтууга же кийинки жолу мындай жүрүм-турум 
сот менен аяктарын кыйла даана түшүндүрүү жөнүндө чечим кабыл 
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алат. Бирок мындай чаранын натыйжалуулугу иш жүзүндө көпчүлүккө 
шектүү болуп көрүнөт.
Эки француздук шаарда жашы жетпегендердин иштери боюнча сот-
тордо кыйла ийкемдүү мамиле сыноодон өтүүдө. Бул ”Rappel a la loi 
(“Мыйзам менен таанышуу”) деп аталган мамиле жашы жетпеген жана 
анын ата-энеси менен соттун өкүлүнүн расмий маектешүүсүн карайт. 
Маектешүүнүн жүрүшүндө жашы жетпегенди ал жасаган укук бузууга 
тиешелүү мыйзамдын тексти, ошондой эле сот ага кандай өкүм чы-
гарышы мүмкүн экендиги менен тааныштырат. Андан тышкары ата-
энелерине алардын мыйзам боюнча милдеттери эстерине салынат. 
Бул тажрыйбанын алгачкы натыйжалары үмүт туудурат.
Сотто ишти териштирүүнүн алдында социалдык кызматкер жүргүзгөн 
дыкан жана ар тараптуу текшерүү кыйла өнүккөн мамиле болуп са-
налат. Бул учурда социалдык кызматкер жазалоо милдети жок уюш-
турулган чаралардын жашы жетпегенге тийгизген оң таасиринин 
мүмкүнчүлүгүнө баа берет. Эгерде мүмкүнчүлүк оң бааланса, ал эми 
жашы жетпеген укук бузууну мойнуна алса жана сунуш кылынган ча-
раларга макулдук берсе, прокуратура, эреже катары, жашы жетпеген 
“коомдук жүрүм-турумдун көндүмдөрүнүн” топтук курсун ийгиликтүү 
өткөндөн (балким жеке жетекчиликтин же жеке психологиялык жар-
дамдын астында) жана/же кошумча шарттарды аткаргандан, мисалы, 
жабыр тартуучудан кечирим сурагандан кийин ишти токтотот. Курсту 
ийгиликтүү аяктагандан кийин жашы жетпегенге ачылган иш жок кы-
лынат, бирок башка жагынан алганда, эгерде коюлган шарттар сак-
талбаса, жашы жетпегенге демейде соттун алдына келүүгө туура ке-
лет. Намибиянын Виндхукунда “Укуктук жардам борбору” жергиликтүү 
коомдук уюму коомдук социалдык кызматтар жана сот менен тыгыз 
кызматташтыкта жүзөгө ашырып жаткан программа мындай мамиле-
нин жакшы мисалы болуп саналат. Бул программанын ийгилигинин 
деңгээли (эки жылдын ичинде кайталанган укук бузуулардын жоктугу) 
80%га жакынды түзөт.12

Азыркы убакта формалдуу сотторду алмаштырган жана анчалык 
оор эмес укук бузууларды жасаган жана аларды жасагандыгын мой-
нуна алган өспүрүмдөрдүн иштерин кароочу бир катар органдардын 
түзүлүшүнүн мисалдары бар.
Мисалы, ал жакшы белгилүү Шотландиядагы “балдардын иштери бо-
юнча угуулар” тутуму. 10-13 жаштагы балдарга карата Жаңы Зелан-
диялык демилге – бала тарабынан жасалган укук бузуулардын саны, 
мүнөзү жана масштабы анын бейгамдыгы жөнүндө олуттуу коопто-
12 Cantwell, N., Juvenile Justice in Namibia`, unpublished draft, 1996.
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нууну пайда кылган учурларда ага кайрылган топтук үй-бүлөлүк кон-
сультациялар тутуму буга окшогон жүйөлөргө негизделген. 1991-жылы 
Австралиянын Вага-Вагасында калыбы кыйла натыйжалуу “Жашы 
жетпегендерди эскертүү программасы”13 уюштурулуп, ага ылайык по-
лиция кичинекей укук бузуучулардын көпчүлүгүнүн иштерин ортомчу-
лардын жардамы менен териштирүүгө жиберет, ага жабыр тарткандар, 
укук бузуучунун өзү жана анын ата-энеси, социалдык кызматкерлер 
жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери катышат. Координаци-
ялоочу иш боюнча чечимге карата макулдукка келүүдө жана зыяндын 
ордун толтурууда баарына жардам берүүгө аракеттенип, жетишилген 
макулдашууну жол-жоболоштурат жана анын сакталышын камсыз кы-
луу боюнча андан аркы чараларды аныктайт.
Азыр ушул эле максатта укук бузуучу менен жабыр тартуучунун орто-
сундагы чыр-чатакты жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин 
принциптерин сактоо менен чечүүнүн салтка айланган усулдарын кай-
ра жаратууга көңүл бурулууда.
Мисалы, Филиппиндерде айылдык жамаатта сот адилеттигин 
жүргүзүүнүн тутумун мүмкүн болушунча пайдалануу жолу менен чыр-
чатакты достук менен жөнгө салууга багытталган ортомчулук тутуму 
бар. Ата-энесинин көзөмөлүнө же Социалдык камсыз кылуу жана өнүгүү 
департаментинин көзөмөлү астында жамааттын жооптуу мүчөсүнө бе-
рилиши мүмкүн болгон жашы жетпеген укук бузуучунун атынан ортом-
чу катары социалдык кызматкер чыгат.14 Социалдык камсыз кылуу ту-
туму Латын Америка өлкөлөрүндө да кеңири аракеттенет.
Азыр жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин максаттары ме-
нен түзүмүн түп-тамырынан бери кайра баалоо жүрүп жаткан Түштүк 
Африкада бир катар новатордук программалар пайда болду. Претория-
да топтук үй-бүлөлүк кеңештердин тажрыйбалык долбоору башталып, 
анын негизине тараптарды элдештирүү жана компенсация жөнүндө 
маселени жөнгө салуу үчүн укук бузуулардын учурунда чакырылуучу 
аксакалдардын жетекчилиги астындагы жамааттык кеңештердин ко-
лонияга чейинки практикасы коюлган. Бир өспүрүм башкасын бычак 
менен сайып жиберген учур боюнча чакырылган мындай “кеңеш” бул 
демилгенин ишинин өзгөчө даана мисалын берет. Бул учурда эки ба-
ланын үй-бүлөлөрү укук бузуучунун үй-бүлөсү жабырлануучунун да-

13 O`Connel, T., `Wagga Wagga Juvenile Cautioning Program: It may Be the Way to 
Go`, in Atkinson, L. and Gerull, S. (eds.),National Conference on Juvenile Justice, New South 
Wales, 1993.
14 United Nations Economic and Social Council, Commission on Human Rights, 
`Question of the Human Rights of All Persons Subjected to any Form of Detention or 
Imprisonment. Children and juveniles in detention`, E/CN.4/1996/31. p. 11
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рылануусуна акы төлөйт жана тытылган көйнөгүнүн ордуна жаңысын 
сатып берет деп келишишкен. Бул жаңы көйнөк жалпы тамак үчүн 
жөжө бышырылган укук бузуучунун үйүндө майрамдык дасторкондо 
тапшырылат.
Салтка айланган каадаларды пайдалануу оң натыйжаларга өзүнөн-
өзү кепилдик берет деп эсептөөгө албетте болбойт. Бул каадалар дай-
ыма эле Конвенцияда жазылгандарга жана анын демине ылайык келе 
бербейт, мунун өзү Бангладештен келген өзгөчө кооптуу билдирүүдөн 
көрүнөт, ал жерде 1994-жылдын майында кыштак кеңеши (салиш) 13 
жаштагы кызды аны зордуктап кеткендиктери үчүн көпчүлүктүн көзүнчө 
101 жолу камчы менен чабууга өкүм чыгарган.15 

3-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН СОЦИАЛДЫК-
ПСИХОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕРИ 

Сабактын темасы боюнча даярдануу үчүн суроолор

1. Калыптануу процессинде жашы жетпегендердин инсанынын 
социалдашуусу 
2. Жашы жетпегендердин коомго жат жүрүм-турумунун калып-
танышына көмөктөшүүчү социалдык-психологиялык механизмдер 
жана шарттар
3. Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот процессин 
социалдык-психологиялык камсыз кылуу
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1. Калыптануу процессинде жашы жетпегендердин инсанынын 
социалдашуусу
Социалдашуу инсандын белгилүү бир социалдык шарттарда, социал-
дык топтордо калыптанышынын жана турмуштук тажрыйба алышы-
нын, баалуулуктарды, жүрүм-турумдун ченемдери менен эрежелерин 
өздөштүрүшүнүн процесси болуп саналат. Көбүнчө социалдашуунун 
бир катар стадияларын бөлүп көрсөтүшөт: 1) баштапкы же эрте со-
циалдашуу (төрөлгөндөн тартып өспүрүм куракка чейин); 2) инсан-
дын башкалардын арасында өзүн бөлүп көрсөтүүгө, коомдук жүрүм-
турумдун эрежелерин сын көз менен аңдап-сезүүгө умтулуусу менен 
мүнөздөлгөн жекелешүү стадиясы; 3) адамдын жашоодо өз ордун та-
бууга, коомго “сиңүүнү” каалоосун чагылдырган интеграция стадиясы; 
4) эмгектик стадия; 5) эмгектен кийинки стадия.16

Социалдашуунун – жаштардын эрезеге жеткендердин дүйнөсүнө ко-
шулуусунун - эң аз дегенде үч тутуму бар. Биринчиси – багыт алган 
социалдашуу деп аталган тутум. Аны социалдык тутум түзөт. Экин-
чиси – баш аламан социалдашуу деп аталган тутум. Буга демейде 
“көчө” деген сөз менен жалпылангандардын баарын, балдардын жана 
өспүрүмдөрдүн биргелешкен топторун, жалпыга маалымдоо каражат-
тарынын, китептердин, искусствонун ж.б. таасири таандык кылынат. 
Акырында, үчүнчү тутум да бар – инсандын өзүн-өзү тарбиялоосу, 
анын сабаттуу чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүүлүгү.
Социалдашуу социалдык жана маданий тажрыйбаны мурастоону 
жүзөгө ашыруу менен ар кыл муундарды байланыштырып турат. Со-
циалдашуунун борбордук звеносу – маанилүү иш-аракет. Эгерде ал 
болбосо, кубат убакытты “дискотекадан өткөрүүгө” багытталып, өзүн 
көрсөтүү оюн-зоок чөйрөсүндө гана жүрөт.
16  Cantwell, N., Juvenile Justice in Namibia`, unpublished draft, 1996.
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Жашоого кирип жаткан жаш муунга жетишсиз көңүл буруу аны коом-
дун туруктуулугун бузуунун эң күчтүү факторго айлантарын дүйнөлүк 
тажрыйба үйрөтүүдө. Өсүп келе жаткан муундун социалдашуусу алга 
озуучу, келечекте мүмкүн боло турган өзгөрүүлөрдү эске алуучу болуу-
га тийиш.17

Психологияда иштелип чыккан адамдын социалдык телчигүүсү 
жана инсандын калыптануусу социалдашуунун проблемалары ме-
нен өтө тыгыз түрдө байланышкан. Эң көрүнүктүү психологдун бири 
П.П.Блонский жүрүм-турум жүрүм-турумдун тарыхы катары гана ка-
был алынышы мүмкүн деп баса көрсөткөн. Мына ушуга байланыштуу 
психологияда бул принцип көпчүлүк жоболордун негизи катары кабыл 
алынган. Атап айтканда, адамдын турмуштук жолу белгилүү бир ко-
омдо инсандын калыптанышынын жана өнүгүшүнүн тарыхы, белгилүү 
бир доордун замандашы жана белгилүү бир муундун курбалдашы ка-
тары каралат.18

Өсүп келе жаткан муундун аны өз алдынча социалдык-демографиялык 
топ катары мүнөздөгөн өзгөчө жактары бар. 
Жашы жетпегендин инсаны – бул социалдык жетилүүгө телчигүүнүн, 
эрезеге жеткендердин дүйнөсүнө жана келечектеги өзгөрүүлөргө 
көнүгүүнүн мезгилин башынан кечирип жаткан социалдык-
демографиялык топ. 
Жашы жетпегендин өз курагынын ийкемдүү чеги бар, ал коомдун 
социалдык-экономикалык өнүгүшүнө, маданияттын деңгээлине, жа-
шоонун шарттарына көз каранды болот.
Төмөнкү курактык чек кара күч жагынан жетилүү башталып жана адам 
эмгектик ишин иштей алган (окууну же иштөөнү тандап алуу мезгили) 
14 жаштан баштап аныкталат. Жогорку чек экономикалык өз алдынча-
луулукка, кесиптик жана жеке туруктуулукка (үй-бүлө түзүү, балдар-
дын төрөлүшү) жетүү менен аныкталат. Бул мезгилде адам үй-бүлөлүк 
жана үй-бүлөдөн тышкары социалдашуунун маанилүү этабын башы-
нан кечирет. 
Кыйла өнүккөн өлкөлөр тарабынан жетишилген билим алуу деңгээлинен 
артта калуу; жалпы жана кесиптик-техникалык билим берүүнүн беде-
линин түшүшү; билими төмөн жана окууну улантууну каалабаган жаш-
тардын эмгек ишин башташы; билим берүүнүн көпчүлүк звенолорунун 

17 O`Connel, T., `Wagga Wagga Juvenile Cautioning Program: It may Be the Way to 
Go`, in Atkinson, L. and Gerull, S. (eds.),National Conference on Juvenile Justice, New South 
Wales, 1993.
18 Ананьев Б.Г. Онтогенез и жизненный путь человека.//Избранные психологиче-
ские труды, 1-том. – Москва, 1980. 67-б.
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жумушчуларды, кызматчыларды жана адистерди керектөөчүлөрдүн 
талаптарын эске албастан “жапырт” чыгарууга багыт алышы; жогорку, 
кесиптик жана орто мектептин кадрларынын жаңы шарттарда иштөөгө 
даярдалбагандыгы; бардык деңгээлдеги материалдык-техникалык 
базанын ченемдик талаптардан артта калышынын күчөөсү жаштар 
чөйрөсүндөгү өзгөчө кооптуу багыт алуулардын ичине кирет. 
Уландык курактын өзгөчөлүгү бул мезгилде адамда кийин анын келе-
чектеги жашоосуна таасир көрсөтүүчү негизги сапаттары башат алат. 
Кылмыш жасаган өспүрүмдүн тагдыры канчалык кайгылуу экенин 
жана анын жашоосу канчалык бузулушу мүмкүндүгүн сөз менен айтуу-
га болбойт. Жашы жетпегендин кылмышы – бул анын өз тагдырынын 
ордунан чыкпагандыгы жана аны курчап турган, күн сайын ал жүргөн 
жашоонун шарттарынын белгиси.19

Жашы жетпегендердин алардын жүрүм-турумуна олуттуу таасир 
көрсөткөн курактык өзгөчөлүктөрү бар.
10-12 жашка чыкканда өспүрүмдө курчап турган чындыкты кабыл 
алуунун негизинде эмне жакшы жана эмне жаман принциби боюнча 
пикир түзүлөт. Ал аларды ата-энесинен, курбалдаштарынан, филь-
мдерден, турмуш-тиричилик кырдаалдарынан алып, анын баары өзү 
аракеттенген же пассивдүү катышуучусу жана күбөсү болгондордун, 
өзү сүнгүгөндөрдүн баары анын аң-сезими аркылуу үзгүлтүксүз өтөт. 
14-16 жашка чыкканда өспүрүмдө ой жүгүртүүлөрдүн жана тыянактар-
дын негизинде ынанымдар пайда болот. Ал эмне жакшы жана өзү же 
чөйрөсүндөгүлөр үчүн эмне жаман экендигине ынанат. Ынаным анын 
дүйнөнү кабылдоосунан жана ага карата мамилесинен, жашоосунда 
эмне жакшы же жаман болгондугунан тигил же бул чыр-чатактуу же 
чечилген кырдаалдардан түзүлөт. 
Ынаным – бул көз караш. Өспүрүм талашып, ар кандай ыкмалар ме-
нен өз көз карашын билдирет жана жактайт, анда өз көз караштарына 
жараша социалдык баалуулуктардын жана артыкчылыктардын шка-
ласы түзүлүп, аларга ылайык досторунун чөйрөсү, жүрүм-турумунун 
стили, сырткы кебете-кешпири калыптанат. 
18-20 жашка чыкканда гана ой жүгүртүүлөрдүн, тыянактардын, көз 
караштардын жана ынанымдардын негизинде дүйнөгө болгон көз 
караш пайда болот. Жаратылышка, коомго көз караштардын тутуму 
жаш адамдын турмуштук жолун олуттуу даражада алдын ала анык-
тайт. Түзүлгөндөн кийин көз караш кыйынчылык менен өзгөрөт. Эмне-
19   United Nations Economic and Social Council, Commission on Human 
Rights, `Question of the Human Rights of All Persons Subjected to any Form of Detention or 
Imprisonment. Children and juveniles in detention`, E/CN.4/1996/31. p. 11
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си болсо да мындайга ынанымдарды, андан калса ой жүгүртүүлөрдү 
өзгөртүүгө караганда көбүрөөк күч-аракет керек болот.20

Жашы жетпегендин социалдуулукка каршы жүрүм-туруму, эреже ката-
ры, төмөнкү факторлордун таасиринен келип чыгат: биринчи кезекте 
- тышкы социалдык чөйрөнүн (өзгөчө чакан чөйрөнүн), ошондой эле 
ар кандай “турмуштук оңунан чыкпоолорго” анын жеке жооп кылуусун 
шарттаган өспүрүмдүн инсанынын жеке өзгөчөлүктөрүнүн.
Ар бир инсан өз бетинче татаал, жеке жана кайталангыс. Анын жекели-
ги коомдо өзгөчө, адамды дайыма курчап турган түздөн-түз чөйрөнүн, 
үй-бүлөнүн, айкын окуу же өндүрүштүк жамааттын, досторунун жана 
тааныштарынын чөйрөсүнүн, ошол чөйрөдө үстөмдүк кылган байла-
ныштар менен мамилелердин мүнөзүнүн таасиринин астында түзүлөт, 
анткени “жеке адамдын өнүгүшү ал тике же кыйыр мамиледе болгон 
башка жеке адамдардын баарынын өнүгүшү менен шартталган”.21

Үй-бүлө дайыма каадалардын, салттардын, руханий баалуулуктардын 
сактоочусу болот. Турмуш-тиричилик иши олуттуу мерчемде баланын 
жүрүм-турумунун негиздери көптөгөн жылдар алдыда калыптанган 
үй-бүлөнүн жашоо-турмушу катары жүрүп, анын жашоо ыңгайынын 
өзгөчөлүгүн шарттайт.22 Джеральдино Чейпи үй-бүлөлүк тарбияда-
гы жашоо ыңгайынын ролу жөнүндө төмөнкүдөй жазат: “же болбосо 
Сиз өз балаңызга кыйла жагымдуу (Сиздин жашоо ыңгайыңыз жана 
деңгээлиңиз мүмкүнчүлүк бергендей) шарттарды камсыз кылууга 
аракеттенесиз, же болбосо анын өнүгүшүн өз бетинче коё бересиз. 
Акыркысында баланы анын ички дараметин мүмкүн болушунча ачууга 
багыттоо Сиз тарабынан биротоло колдон чыгарылып жиберилген”.23 
Жүрүм-турумду аныктоочу жана жүрүм-турумду жүйөлөштүрүүчү, 
ошондой эле инсандын баалуулук багытына алып баруучу турмуш-
тиричилик ченемдери дал үй-бүлөдө түзүлөт жана жуктурулат. Ата-
энесинин жүрүм-турумунун тигил же бул үлгүлөрүн өздөштүрүү жана 
алардын талаптарын аткаруу менен бала моралдык ченемдердин 
тутумун өздөштүрөт. Коом тарабынан түзүлгөн руханий жана мате-
риалдык жыргалчылыктарды керектөөнү, тарбия берүүнү жана соци-
алдык контролду уюштуруу менен үй-бүлө эң маанилүү социалдык 
милдеттерди аткарат. Ч.Беккариа “кылмыштардын алдын алуунун эң 

20 Кар. Трудные судьбы подростков – кто виноват? – Москва, 1991. 8-9-б.
21 Radda Barnen, Children in Conflict with the law: A Survey of the Situation in 
Bangladesh, Radda Barnen, ,Stockholm, 1995.
22  Криминология – XX век/Под ред. Бурлакова В.П. – Санкт-Петербург, 2000. 
516-б.
23 Ананьев Б.Г. Онтогенез и жизненный путь человека.//Избранные психологиче-
ские труды, 1-том. – Москва, 1980. 67-б.
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туура, бирок эң кыйын каражаты тарбия берүүнү өркүндөтүүдө болуп 
саналат”24 деп мурда эле жазган.
Үй-бүлөдөгү социалдашуу жана тарбиялоо негизинен турмуштук таж-
рыйбаны улуу муундан кичүүлөргө өткөрүп берүүнүн эсебинен жүрөт. 
Өсүп келе жаткан муундун жана бүтүндөй коомдун бейгамдыгы ошол 
тажрыйбанын мүнөзүнө жараша болот. Адамга бала чагында жук-
кандардын баары анын бүткүл турмушунун ичинде байкалып турат. 
Л.Н.Коган “үй тазалоочунун уулуна же кызына караганда профессор-
дун үй-бүлөсүндө туулган бала өнүгүү үчүн кыйла жагымдуу жагдайда 
болот” деп белгилеген.25 Мына ошентип, үй-бүлө өзү гана тарбиялаба-
стан, андан ары коомдук таасир көрсөтүү үчүн “кыртыш” даярдап, ал 
жашы жетпегендин инсанынын социалдашуусунун сапатына таасир 
тийгизет.26 
Үй-бүлөлүк тарбиянын өзгөчөлүгү жеке адам алгачкы жолу үй-бүлөдө 
өзүн инсан катары аңдап-сезгендигинде жана социалдык тажрыйба-
ны өздөштүрүү менен коомдук мамилелердин кыйла кеңири тутумуна 
кирүүгө даярдангандыгында турат. Бул процесстин жүрүшүндө жеке 
адам тышкы факторлордун гана таасирине дуушар болбостон, аларга 
таянуу менен өзүн өзү активдүү социалдаштырат. Өсүп келе жаткан 
муунга коом өз мүчөлөрүнө койгон талаптар менен күтүүлөрдү өткөрүп 
берүү үй-бүлөнүн эрезеге жеткен мүчөлөрү тарабынан жүзөгө ашы-
рылат. Баалуулуктар тутуму жөнүндө түшүнүк үй-бүлөдө алынып, үй-
бүлөдө гана эмес, бүткүл коомдо биргелешкен жашоо үчүн маанилүү 
болгон жүрүм-турум ыкмалары өздөштүрүлөт.
Ошондуктан үй-бүлөдө өздөштүрүлгөн баалуулуктар багыттарынын 
жана жүрүм-турумдун ыкмаларынын коом тарабынан жайылтылган 
жана жактырылгандарга ылайык келүүсү жөнүндө маселе өзгөчө маа-
ниге ээ болот.27

Коомдун социалдык прогресси, калктын саны жана сапаты үй-бүлөнүн 
бейгамдыгына, анын бекемдигине жараша болот. Үй-бүлөдөгү тарбия-
лоо биздин ордубузду басуучулар кандай болуп өсөөрүн, дүйнө кан-
дай болоорун аныктап турат.28

Бейбаш өспүрүмдүн инсаны, эреже катары, социалдашуунун 
деңгээлинин төмөндүгү менен мүнөздөлөт жана анын үй-бүлөдө, мек-
тепте (баштапкы кесиптик билим берүү мекемесинде) жана өндүрүштө 

24 Решетников Ф.М. Цит. по кн.: Беккариа Ч. – Москва, 1987. 70-б.
25 Коган Л.Н. Человек и его судьба. – Москва, 1988. 138-б.
26  Новельштейн В.С. Каков он, современный подросток? – Ленинград, 1972. 32-б.
27 Кар. Трудные судьбы подростков – кто виноват? – Москва, 1991. 8-9-б. 
28 Ветров Н.Н. Охрана интересов семьи уголовно-правовыми средствами. – Мо-
сква, 1982. 3-б.
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жетишсиз тарбия алышы менен мүнөздөлөт. Башка жагынан алганда, 
бейбаш өспүрүмдүн инсанына өзгөчө чөйрө - көчө, короо, терс багытта-
гы көчө топтору, анын бош убактысын өткөрүшү чоң таасир көрсөтөт.
Көпчүлүк учурларда терс үй-бүлөлүк шарттар, ата-энесинин же туу-
гандарынын аракечтиги, алардын моралга жатпаган жүрүм-туруму 
жана башкалар “бейбаш” өспүрүмдүн инсанынын калыптанышынын 
эң маанилүү шарты болуп саналат. Кылмыш жасаган өспүрүмдөрдүн 
көпчүлүгү иши оңунан чыкпаган үй-бүлөлөрдөн болот. Бирок жашы 
жетпегендин айланасында бузулган адеп-ахлактык чөйрөнү аны жак-
шы көргөн жана ага жакшылык каалаган, бирок жетиштүү педагогдук 
маданияты жок ата-эне түзгөн учурлар кыйла кездешет. Ал эми иши 
оңунан чыкпаган үй-бүлөдө оң инсан калыптанышы да мүмкүн, антке-
ни жагымсыз тышкы таасирлерди өспүрүм кабыл албашы, алар менен 
күрөшүшү мүмкүн.
Жашы жетпегендердин кылмыштуулугунун себептеринин ичине 
көпчүлүк үй-бүлөлөрдүн минималдык жашоо деңгээлинен кыйла арт-
та калган материалдык деңгээлинин төмөндүгү кирет, ал мындай үй-
бүлөлөрдүн балдарын укукка каршыларды кошуп алганда жашоо үчүн 
каражаттардын ар кандай булактарын издөөгө түртөт.
Жашы жетпегендер тарабынан жасалган кылмыштар боюнча жазык 
иштеринин материалдары “жокчулукка”, үй-бүлөдөгү материалдык 
туруктуу жетишсиздикке, жөнөкөй эле курсак ачууга байланышкан-
дыгын көрсөтөт – бул балдарды тилемчилик кылууга, пайда көздөгөн 
кылмыштарды жасоого түртөт. Кылмыштуулуктун жалпы түзүмүнүн 
олуттуу үлүшүн уурдоолор түзгөндүгү бекеринен эмес. Андан калса, 
көпчүлүк учурларда – бул тамак-аш азыктарын, кийим-кече, акча, б.а. 
балдарга эрезеге жеткендер бербегендерди уурдоо.
Үй-бүлөнүн түзүмүндөгү өксүктөр, андан калса тышкаркы (ата-
энелеринин биринин жоктугу), ошондой эле ички (анын мүчөлөрүнүн 
ортосундагы өз ара мамилелердин бузулушу) өксүктөр көбүнчө жашы 
жетпеген укук бузуучулардын пайда болушуна алып келет.29 Бала ажы-
рашууну өзгөчө оор кабыл алат. Атайын изилдөөлөр көрсөткөндөй, 
ажырашкан үй-бүлөлөрдүн балдары начар окуп, терс таасирге 
көбүрөөк туш болуп, аларда сексуалдык ролдор жөнүндө түшүнүктүн 
бузулгандыгы байкалат.
Өспүрүмдүн терс жүрүм-турумун тарбиялоодогу жана түзүүдөгү 
терс натыйжалар үй-бүлөдө атанын жоктугу менен байланышкан. 
Ю.М.Антоняндын, М.И.Еникеевдин, В.Е.Эминовдун пайда көздөп кыл-
29   Ветров Н.Н. Охрана интересов семьи уголовно-правовыми сред-
ствами. – Москва, 1982. 3-б.
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мыш жасаган өспүрүмдөрдүн тобун изилдөөлөрүндө алардын коомго 
жат топторго кирүүсүнүн себеби болуп атанын жоктугу же болбосо аны 
менен ишенимдүү мамилелердин болбогондугу кызмат кылгандыгы 
көрсөтүлгөн. Үй-бүлөдөгү түзүлгөн сезимдик вакуум курбалдаштардын 
формалдуу эмес тобунда жөн гана толтурулбастан, өздөрүнүн кара 
күчүн, ишенимдүү сезгендигин, чыр-чатактарды күч менен чече билген 
улуу курактагы адамдар лидер болгон топтордогу мамилелер менен 
толтурулган. Мындай топто өспүрүм атасынан албай калган нерселер-
ди алууга аракеттенет деп айтууга болот.30

Илимдин ар түрдүү тармактарынын изилдөө объектиси болуп саналуу 
менен ойдогудай эмес үй-бүлөнүн проблемасы кеңири жана көп кыр-
дуу. Көп жылдан бери бул проблема социология, психология, демогра-
фия, педагогика, акырында криминология аспектилеринде иштелип 
чыгууда.
Үй-бүлөнүн ойдогудай эместиги – бир беткей эмес жана туруктуу 
өзгөрүп туруучу (социалдык кырдаалдын өзгөрүшү менен бирге) 
азыркы коомго тигил же бул даражада тиешелүү көрүнүш экендиги 
талашсыз. Демек, ага илимий аныктама берүү - бул баа берүүчүлүк 
категория жана үй-бүлөлүк мамилелердин айкын катышуучулары, 
ошондой эле бүтүндөй социалдык көз караш тарабынан жеке ка-
былдоонун мүнөзүнө көз каранды болгондуктан өтө жөнөкөй маселе 
эмес. Ошого карабастан ойдогудай эмес үй-бүлө жашы жетпеген-
дердин криминалдашуусунун себептеринин бири катары үй-бүлөлүк 
мамилелердин чөйрөсүндө болуучу, анын калыптанышынын процес-
синде жашы жетпегендин инсанынын социалдашуусуна терс таасир 
тийгизген жана айкын турмуштук кырдаал менен айкалышканда анын 
кылмыштуу жүрүм-турумун пайда кылуучу терс факторлордун ком-
плексин билдирет.
Пайда көздөгөн кылмышты алдын ала аныктоочу ойдогудай эмес үй-
бүлөлүк факторлорду 3 негизги топко бириктирүүгө болот. Биринчи 
топту жашы жетпеген кылмышкерлердин үй-бүлөлөрүндөгү инсандар 
ортосундагы түзүмдү жана абалды мүнөздөөчү, экинчисин - мындай 
үй-бүлөлөрдүн ата-энелеринин социалдык-психологиялык кебетесин, 
үчүнчүсүн - калыптанган педагогикалык кырдаалды мүнөздөөчү фак-
торлор түзөт.31

Ойдогудай эмес үй-бүлөлүк факторлордун биринчи тобу (үй-бүлөдөгү 
инсандар ортосундагы түзүмдү жана абалды мүнөздөөчү) негиз бо-

30 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и рассле-
дование преступлений. – Москва, 1996. 43-б.
31 Миньковский Г.М. Личность преступника. – Москва, 1975. 86-б.
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луучу жагдай катары, биздин оюбузча, үй-бүлөнүн толук баалуу эмес 
түзүмүнөн көрүнгөн үй-бүлөлүк байланыштар менен мамилелеринин 
ыдырашы же анын мүчөлөрүнүн инсандар ортосундагы мамилелер-
дин бузулушу катары чыгат. Мындай толук баалуу эместик ойдогудай 
эмес үй-бүлөлөрдүн көпчүлүгүнө мүнөздүү жана ата-энелердин орто-
сундагы эмоциялык-жарандык аспектинин бузулушунун натыйжасы 
болуп эсептелет.
Ата-эненин биринин жоктугу (эреже катары атанын) үй-бүлөнүн 
тарбиялык мүмкүнчүлүгүн чектеп гана койбостон, белгилүү болгон 
көзөмөлсүздүктү жаратат, ал жашы жетпегендердин курбалдашта-
рынын криминалдык топторуна, эрезеге жеткен кылмышкерлер та-
рабынан күтүлгөн башпаанек жайларга тартылуусунун объективдүү 
өбөлгөсү болот. 
Толук эмес үй-бүлөдө түзүмдүк өксүктүк анын чыгышынын себеби, 
ошондой эле натыйжасы катары чыгат жана ушул себептен крими-
ногендик фактор катары мүнөздөлөт. Ал балдарды социалдашты-
руунун эң маанилүү субъектинен үй-бүлөнү иш жүзүндө ажыратып, 
өспүрүмдө ички психологиялык чыр-чатакты, кемчилдик сезимин, көрө 
албастыкты, эмоциялык жакырлыкты, акыры жыйынтыгында анын 
адеп-ахлактык-сезимдик өнүгүүсүндө олуттуу каталыктарды пайда кы-
лышы, мүнөздүн терс жактарына басым коюуга, психологиялык чектен 
чыгууларга көмөктөшүшү мүмкүн.
Ошону менен бирге толук эмес үй-бүлөнүн шарттарында жашы жетпе-
гендин мойнуна өзгөчө психологиялык жүк жүктөлүп, ал жүк атасынын 
эмоциялык жашоосуна кийлигишүүнүн зарылдыгы менен байланышат, 
мунун өзү анын ички дүйнөсүн жакырлантып, өз муктаждыктары менен 
кызыкчылыктарын арткы планга калтырат.
Жашы жетпеген кылмышкерлер жашаган үй-бүлөлөрдө чыр-чатак 
деңгээли жогору болот: алардын көз алдында ата-энелердин 
тополоңдору менен мушташуулары мыйзамды сыйлаган курбалдаш-
тарынын үй-бүлөлөрүнө караганда эки эсе көп кездешет.
Үй-бүлөлүк тарбиянын терс шарттарын иликтөөнүн тажрыйбасы үй-
бүлөлүк эксцесстердин көпчүлүгү балдардын көз алдында өтөрүн 
көрсөтүп, алар бул драмаларды психикалык гана эмес, дене-бой жа-
гынан да башынан кечирет. Балдарды өз тарабына тартууга умтулуп, 
ата-энелер аларды чыр-чатакка аралаштырган учурлар көп кездешет. 
Ата-энелердин ортосундагы мамилелердин жалгандыгын байкаган, 
мезгил-мезгили менен кайталанган тополоңдорду башынан кечирген 
балдарда өз жашоосунун ишенимдүүлүгүнө күмөн саноо менен бай-
ланышкан кооптонуунун коркунучунун жогорулугун, үй-бүлөдө болуу-
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нун оорчулугун сезүү болот. Алар үчүн жүрүм-турумдун чыр-чатактуу-
каршылык көрсөтүү түрү мүнөздүү болуп калат. Андан ары ата-энелер 
менен психологиялык байланыш үзүлүп, андан калса, катаалдык се-
зими менен коштолгон ажырашуу кыйла тез пайда болот. Өспүрүм ку-
ракта көп учурларда балдар демейде чырлуу атадан же энеден (же 
экөөнөн тең) кээде тике өч алууга чейин каршы чыгат.
Укук бузган жашы жетпегендин инсанын калыптандырууга үй-бүлөлүк 
мамилелерде өкүм сүргөн өзүмчүлдүк, керектөөчү-менчиктик жагдай, 
жашоодо материалдык баалуулуктардын ролун көкөлөтүп көрсөтүү, 
тагыраак алганда, аларды жеке максатка айландыруу – балдардын 
психологиясында пайдакечтик, материалдык жыргалчылыктарга кан-
дай болбосун жол менен жетүүгө умтулуу пайда болушу жана бекем-
делип калышы үчүн эң жагымдуу негиз болорлугун, мунун өзү крими-
налдык пайдакечтик жүйөнүн түздөн-түз түзүлүшү үчүн база болорун 
белгилей кетүү керек. 
Үй-бүлөлүк ойдогудай эместиктин факторлорунун экинчи тобу, биз 
аныктагандай, ата-энелердин социалдык-психологиялык кебетесин 
мүнөздөйт. Алардын ичине биринчи кезекте ата-энелердин маданий, 
жалпы билимдик деңгээлин, ошодой эле алардын кызыкчылыктыры-
нын жана мүдөөлөрүнүн багытын киргизүү максатка ылайыктуу.
Биз тараптан жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжалары пайда көздөп 
кылмыш жасаган жашы жетпегендердин ата-энелеринин жалпы би-
лимдик даярдыгынын кыйла төмөндүгүн, ар түрдүү кызыкчылыктары 
менен алектенүүлөрүнүн аздыгын көрсөттү. Алардын ичинен айрым-
дарынын гана жогорку же толук эмес жогорку билими болгон. Мындай 
ата-энелерде башталгыч жана толук эмес орто билимдүүлөр көбүрөөк 
кездешет.
Үй-бүлөлүк ойдогудай эместиктин шарттарында ата-энелердин ма-
даний деңгээлинин жалпы жана атайын билим деңгээли менен тыгыз 
байланышта экендигинин фактысы байкалат.
Жашы жетпеген кылмышкерлердин ата-энелеринин көпчүлүгүнүн 
укуктук аң-сезими жана укуктук маданияты төмөн деңгээлде. Мындай 
ата-энелер жазык, жарандык, администрациялык, турак-жай кодексте-
ринин жөнөкөй ченемдери жөнүндө түшүнүгү жок. Бул алардын бал-
дарынын укуктук билиминин деңгээлинде да терс мааниде чагылды-
рылат.
Ойдогудай эмес үй-бүлөлөрдө ата-энелердин маданиятынын өтө 
төмөндүгүнүн, алардын кызыкчылыктарынын жана мүдөөлөрүнүн 
жакырлыгынын айынан инсандар ортосундагы мамилелерде орой-
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лук, сөгүнүүчүлүк, кол тийгизүү артыкчылык кыларын практика 
көрсөтүүдө. 
Ойдогудай эмес үй-бүлөнүн адеп-ахлактык дараметин мүнөздөгөн 
көптөгөн факторлордун ичинен ата-энелердин аракечтикке берилип 
кеткендигин өзгөчө бөлүп көрсөтүү керек.
«Турмуш-тиричилик» аракечтиги өзүнүн криминогендик аракети боюн-
ча көп аспекттүү экендиги белгилүү. Ичкилик ичкен ата-энелер бал-
дарды тарбиялоого аз көңүл бөлүп, өз бетинче калган балдар терс 
таасирге көбүрөөк мерчемде дуушар болот. Муну менен бирге, такай 
ичкилик ичүү үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн чыр-чатактуулугунун жогорула-
шына алып келип, анын материалдык абалын ого бетер начарлатат. 
Мындай үй-бүлөлөрдөгү тарбия берүү өспүрүмдө баарын кооптонуу 
менен кабыл алууну жаратат, мунун өзү болуп жаткандардын табия-
тын түшүнбөөнүн фонунда өзүнүн жашоо ыңгайынан айырмаланып 
турат. Мындай жашы жетпегендер, эреже катары, тез чыгарылуучу 
жана себепсиз мушташууларга, жакшы окуган окуучуларды жактырбо-
ого, мугалимдердин оң таасирлерин кабыл албоого, аларга каршылык 
көрсөтүүгө оойт.
Жашы жетпегендер тарабынан жасалган кылмыштуу көрүнүштөрдү 
иликтөөнүн тажрыйбасы ата-энелеринин аракечтигинен келип чыккан 
материалдык оор абалдын натыйжасы катары такай же мезгилдүү ачка-
чылык, тамак-аштын өтө тең салмактуу эместиги менен кошулуп, пай-
да көздөгөн кылмыштардын жасалышынын салыштырма салмагында 
жогорку орунду ээлейт. Ошону менен бирге үй-бүлөнүн мүчөлөрүнүн 
биринин аракечтиги башкалардын аракечтигине көмөктөшүшү мүмкүн. 
Ата-энелердин ичкиликти ашыкча ичиши балдардын келечектеги 
жүрүм-турумунун уландысы болушу мүмкүн.
Үй-бүлөлүк ойдогудай эместиктин факторлорунун үчүнчү тобу укук бу-
зуучу өспүрүмдөрдүн мындай үй-бүлөлөрдөгү педагогикалык кырдаал 
менен мүнөздөлөт. Практикада ата-энелердин туура эмес педагогика-
лык көз карашына туш болуу көп кездешет, ал балдарды тарбиялоо-
ну билбегендиктен (азыраак деңгээлде каалабагандыктан) көрүнөт. 
Бүгүнкү күндө бул факторду көңүлгө албай коюуга болбойт, анткени 
алар үчүн негизги милдет болгон - тарбия берүүнү жүзөгө ашыруудагы 
көпчүлүк ата-энелердин кесиптик жөндөмсүздүгү ата-энелеринен тая-
нычты көрүүнү каалаган, алардын колдоосуна муктаж болгон, алар-
дын жардамына үмүт кылган жана түшүнбөстүккө, ал жардам менен 
колдоону бере албагандыкка, берүүнү каалабагандыкка туш болгон 
балдардын ансыз деле оор абалын тереңдетет. Балдарды тарбиялоо 
процессин жүзөгө ашырууга ата-энелердин кесипкөй жөндөмсүздүгү 
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(зарыл болгон психологиялык жана педагогикалык билимдердин жок-
тугу) баланын инсанынын өнүгүшүн анын өзгөчөлүгүнө зыян келтирип, 
ал жөнүндө өз түшүнүгүн таңуулоо менен баш ийдирүүгө умтулганды-
гынан өзгөчө даана көрүнөт.
Педагогикалык адабиятта туура эмес тарбия берүүнүн бир нече түрү 
бөлүнүп көрсөтүлөт:

•	 өз бетинче калган балдар убакытты көңүл ачуу менен өткөрүүгө 
жана көчө топтору менен укукка каршы топтордун таасирине туш 
болушуна алып келген көзөмөлсүздүк жана контролдун жоктугу;
•	 тарбиялоочулар тарабынан баланын жүрүм-турумун туруктуу 
көзөмөлдөөдөн, көп сандаган тыюу салуулардан жана катуу буйрук 
берүүлөрдөн көрүнгөн артыкбаш көзөмөл;
•	 күлала тибинде, б.а. кайдыгер, тоң, мээримсиз тарбиялоо;
•	 баланы болор-болбос күнөөсү үчүн жазалаган жана ал жаза-
лардан туруктуу коркуп өскөн катаал тарбиялоо;
•	 жогорулатылган моралдык жоопкерчиликтин шарттарында 
тарбиялоо – бала ата-энесинин бир канча көптү күткөн үмүтүн ак-
тоого тийиш деген ойго кичинекей кезинен ынандырылат же ага 
балдарга жат, күчү келбеген камкордуктар жүктөлөт.32

Мына ошентип, педагогикалык компетенттүүлүктүн жетишсиздиги ата-
энелердин жашы жетпегендердин жүрүм-турумунда бала болгон жаг-
дайдын эмес, өздөрүнө жаккан курактын жүйөлөрүн сактап калууга ум-
тулуусу, мунун өзү балдарда оппозициянын (каршылык көрсөтүүнүн) 
жообун пайда кылышы мыйзам ченемдүү көрүнүш экендигинен бай-
калышы мүмкүн. Андан тышкары үй-бүлөдөгү тарбиялык мадани-
яттын жетишсиздиги жашы жетпегенге ата-энеге кыйла алгылыктуу, 
беделдүү жана келечектүү болуп сезилген жүрүм-турумдун стандар-
тын таңуулоодон көрүнүшү мүмкүн.
Көбүнчө криминалдык кесепеттери бар балдарга карата педагогикалык 
көз караштын негизинде жаткан өспүрүмдүн инсанын жетишсиз сый-
лоо балдарга карата ата-энелердин олуттуу катасы болуп саналат.33.
Эрезеге жеткендердин балдарга карата мындай мамилеси, эреже ка-
тары, балдардын кыжырлануусун, укпай коюусун, түнттүгүн, оройлу-
гун, улууларга карата жактырбай мамиле жасоосун жана сыйлабоосун 
пайда кыларын белгилей кетүү керек.

32 Кар. Вопросы изучения и предупреждения правонарушений несовершенно-
летних. Сб.тр. 1-бөл. – Москва, 1981. 47-б.
33 Игнатенко В.И. Ошондо эле. 86-б.
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Үй-бүлөлүк ойдогудай эместиктин факторлорунун ичинде ата-
энелердин балдарга карата катаал мамилеси өзгөчө орун ээлейт.
Мына ошентип, үй-бүлөлүк ойдогудай эместик жашы жетпегендердин 
кылмыштуулугун алдын ала аныктоочу негизги факторлордун бири 
катары чыгат. Мындай типтеги үй-бүлөлөр, инсандын социалдашуу-
сун бузуунун институту болуп саналуу менен, биринчиден, балдар 
менен өспүрүмдөрдө тарбиялоонун кыйындыгынын пайда болушунун 
алгачкы булагы, экинчиден, жашы жетпеген кылмышкердин инсанын 
түздөн-түз калыптандыруучу чакан топ, үчүнчүдөн, бул үй-бүлөдөгү, 
ошондой эле аны менен кандайдыр бир байланышы бар башка бал-
дар менен өспүрүмдөргө криминалдык таасир көрсөтүүчү чакан чөйрө 
катары кызмат кылат. 
Балдардын көзөмөлсүз калуусу жашы жетпегендердин кылмыштуу-
лугуна көмөктөшүүчү олуттуу проблема болот.34. Социалдык институт 
катары үй-бүлө балдарды тарбиялоодогу өз маанисин төмөндөтүп жи-
берди. Билим берүү жөнүндө мыйзамдардын өзгөрүшү менен мектеп 
да тарбия берүүгө азыраак көңүл бура баштады. Социалдык жетимдик 
проблемалары курчуду. Балдар үйлөрү, жатак үйлөр, башпаанек жай-
лар толуп кетти. Ал эми социалдык жетимдердин, көзөмөлсүз калган 
балдардын саны көбөйгөндөн көбөйүп бара жатат. Балдар өз бетинче 
жана көчөдө калып, ал эми ата-энелер, эгерде аракеч, наркоман бол-
босо же түрмөдө отурбаса, өз турмушунун оорчулугунун камын көрүү 
менен балдарына күчү жана убактысы жетпей калууда.
Өз балдарына карата ата-энелердин көңүл коштугу, кол шилтегендиги 
жана катаалдыгы таң калтырат. Энелер өз балдарын бала өз нанын, 
андан калса ата-энесине бир бөтөлкө ичимдик табышы үчүн кайырчы-
лык кылууга көчөгө чыгарып салууда. Аракечтиктин, наркоманиянын 
таралышы элдин адеп-ахлактык жана генетикалык саламаттыгына 
коркунуч туудуруп, коомдун жаш мүчөлөрүнүн инсанын калыптанды-
рууга кедерги болууда.
Жашы жетпегендердин социалдык көнүгүшүн ар кыл нервдик-
психикалык оорулар жана сыркоолор кыйындатышы мүмкүн. Ошондук-
тан педагогикалык түзөтүү чаралары жетишсиз болгон учурда тарбия-
лык мүнөздөгү чаралар менен катар медициналык түзөтүүнү жүзөгө 
ашыруучу, ошондой эле педагогдор менен ата-энелер үчүн социалдык 
консультацияларды өткөрүүчү психиатрлардын, невропатологдордун, 
психотерапевттердин кийлигишүүсү жана жардамы зарыл.
Жашы жетпегендерге таасир көрсөтүп, кылмыштарды жасоого 
34 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и рассле-
дование преступлений. – Москва, 1996. 43-б.
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көмөктөшкөн себептер алардын таасирине каршылык көрсөтүүгө 
жөндөмсүз болгон айрымдарды гана укукка каршы аракеттерди жа-
соого мажбурлайт. Жалпысынан бирдей шарттарда болуу менен 
укукка каршы жүрүм-турумдун жеке себептери бар экендигине байла-
ныштуу ар бир өспүрүм кылмыш жасай бербейт. Бул баарынан мур-
да чөйрө жана жакынкы айланасындагылар тарабынан жуктурулуучу 
өспүрүмдүн баалуулук багытынын өзгөчөлүгү.
Мына ошентип, өспүрүм үчүн эң жакын чөйрө – үй-бүлө экендиги та-
лашсыз. Үй-бүлөлүк ички мамилелердин абалы өспүрүмдүн жүрүм-
турумун көп жагынан аныктайт. Жадагалса көз карандысыздык үчүн 
ата-энелери менен күрөшүп жатып, өспүрүм алардан үйрөнгөндөрдүн 
баарын жасайт. Жашы жетпеген үчүн окуу жана иштеген иши күчүн 
жумшоонун жана өз дараметин түшүнүүнүн эң маанилүү чөйрөсү бо-
луп саналат. Бул жерде жашы жетпеген эң оор турмуштук кыйынчы-
лыктарга туш болуп, анын ички абалы аларды жеңүүгө көз каранды 
болот. Эмгекте жана окууда ийгиликке жетишүү өзүнүн толук баалуу 
экендигин сезүү үчүн маанилүү. Өспүрүмдүн социалдык корголбо-
гондугу окуу жана эмгек чөйрөсүндөгү ачууга алдыруунун жана чыр-
чатактын себеби болот, анын жүрүм-турумунун чатактыгына, кандай 
гана болбосун ыкма менен канааттанбоонун ордун бастырууну каа-
лоого таасир этиши мүмкүн. 
Белгилүү бир биологиялык шыктарга ээ логон бала коомдогу жашоо-
турмуш үчүн өзүнө керектүү сапаттарды алуу процессине катышуу 
менен35 үй-бүлө тарбия берүүнүн мамлекеттик тутумунун жеке адам-
га тийгизген социалдаштыруу таасирин кемитпейт, аларга мамлекет-
тик институттар – мектепке чейинки мекемелер, күндүзгү, кечки жана 
акы төлөнүүчү мектептер, менеджердик мектептер, ар кыл багыттагы 
атайын мектептер, кесиптик окуу жайлар (КТО, ТО, окуу-өндүрүштүк 
комбинаттар, гимназиялар, колледждер, жождор), мектептен тышкар-
кы мекемелер, балдардын жана өспүрүмдөрдүн жайкы бирикмелери 
(эс алуу лагерлери), балдар үйлөрү, жатак мектептер, шыктуу балдар 
жана ар кандай кемчилдиктери менен чектөөлөрү бар балдар үчүн 
атайын окуу-тарбиялык мекемелер ж.б. кирет. 
Мектеп тарбиясы – бул татаал, көп эмгекти талап кылган процесс, буга 
өсүп келе жаткан муундун адеп-ахлактык жана кесиптик деңгээли көз 
каранды болот. Ал социалдаштыруунун башка субъекттери менен өз 
ара аракетте орто билим берүү даярдыгынын, көз караштын, адеп-
ахлактын, маданияттын, азыркы муундун, ошондой эле келечектеги му-
ундардын эмгекке карата даярдыгынын коомдук зарыл деңгээлин кам-

35 Кар.: Философская энциклопедия, 5-т. 66-б.
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сыз кылууга көмөктөшөт. Коомдук жашоонун практикасы, өспүрүмдүн 
инсан катары калыптанышы мектепте өтөт.
Ар бир окуучу аларда өзүнүн жеке мүмкүнчүлүктөрүн ачышы, курбал-
даштарынын арасында өзүн көрсөтүшү, инсандар ортосундагы бекем 
байланыштарды түзүшү мүмкүн болгон иши боюнча ар кыл түзүмчөлөр 
менен катар (окутуп-үйрөтүү процесси, ийримдер, спорт секцияла-
ры ж.у.с.) мектептин окуу-тарбиялоо жамаатынын түзүмүндө педа-
гогдордун бардык расмий жана расмий эмес мамилелерди ийкемдүү 
жетектөөнүн уюштурулган мүмкүнчүлүгүнүн шарттарында бардык оку-
учуларды туура социалдаштырууну жүзөгө ашыруу үчүн бардык шарт-
тар түзүлгөндөй болуп көрүнөт. Бирок мектептердин ишинин практи-
кадагы тажрыйбасы окуу-тарбиялоо жамааттын түзүмүндө камтылган 
мүмкүнчүлүктөр дайыма эле толугу менен пайдаланылбагандыгын 
көрсөтүүдө.
Бул, калыбы, азыркы мектепте социалдашуу процессин жөнгө салуу-
да олуттуу башаламандык элементинин болгондугу менен шартталган 
көрүнөт. 
Мектепте социалдаштыруунун башкарылуучу жөнгө салуу процесси-
нин учурунда, ар бир окуучунун өзүнүн алгачкы мектепке карата да-
ярдыгына жана ага социалдык чакан чөйрө капыстан көрсөткөн таа-
сирлерге карабастан, өз алдынча жашоого кирүүдө керектүү болгон 
билимдер менен көндүмдөрдүн эң азын социалдаштыруунун дал ушул 
институтунда алууга тийиш.
Ошондуктан бардык окуучулардын тиешелүү социалдашуу процес-
син жүзөгө ашыруу үчүн өз чакан чөйрөсүндө жетиштүү социалдык-оң 
тажрыйба албагандарга, анда алар оң социалдаштырууга түздөн-түз 
кирген жана иш жүзүндө мындай милдети бар жалгыз гана коомдук 
институт мектеп болгондор үчүн негизги көңүл бурулушу зарыл. 
Мектептеги социалдаштырууну башкаруу окуучуларга алардын жеке 
каалоолоруна жана жөндөмдөрүнө ылайык көп баскычтуу кесиптик ба-
гыт берүүнү да болжолдойт.
Мектеп институтунун иштешин башкарууда башаламандык артыкчы-
лык кылып кеткен учурда билимдер менен көндүмдөрдүн жалпы за-
рыл эң аз өлчөмү бардык эле окуучулар тарабынан өздөштүрүлбөйт. 
Мектептин жагымсыз чакан чөйрөгө каршы турууга дарамети жетпей 
калат.36

Бирок дал алдын алуунун негизги субъекттеринен болуп саналган окуу 
жайлардын ишинде кемчиликтер көп. Педагогикалык илимде мектеп-

36 Миньковский Г.М. Личность преступника. – Москва, 1975. 86-б.
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тик тарбиянын өксүктөрүнө чоң көңүл бурулат. 37

Тарбиялоо тутуму ар тараптуу өнүккөн инсанды эмес, орточо стати-
стикалык кадыресе өспүрүмдү тарбиялоону максат кылып койгон. Биз-
дин билим жана тарбия берүү тутумубуз максатсыз администрация-
лык көзөмөлгө, ар бир өспүрүмдү бучкактап турууга, көрсөткүчтөрдү 
жасалма жогорулатуунун артынан түшүүгө багытталууну улантууда, 
мунун өзү окуучулардын арасында пассивдүүлүктү, жоопкерсиздикти 
жаратып, аларды коомдук пайдалуу иштин чөйрөсүнөн социалдыкка 
каршы чөйрөгө өтүшүнө, укукка каршы жүрүм-туруму бар топтордун 
толукталышына алып барарын В.Д.Ермаков баса көрсөткөн.38

Көпчүлүк окуучулар окуунун маанисин түшүнбөйт жана аны таңууланган 
зарылдык катары кабыл алат, ал эми бул тартипти кыянаттык менен 
бузуулардан, окуудан качуулардан ж.у.с. көрүнгөн активдүү каршылык 
көрсөтүүгө алып келет. Мугалимдер жана тарбиячылар өспүрүмдөр 
кыйла агрессивдүү жана таш боор боло баштагандыгын белгилейт. 
С.А.Завражин жана М.П.Староверов мурдагы билимдер сарайы – 
мектеп таш боорлуктун жана зомбулуктун аренасы болуп калганды-
гын көрсөткөн.39 Мектептерде кылмыштуулуктун, анын ичинде зом-
булук, вандализм, мүлктүк кылмыштар, наркомания көрүнүштөрүнүн 
өсүшүнө байланыштуу социалдык жана психологиялык кызматтардын 
ишин жакшыртууга карата аракеттер жасалууда... Мектептердин педа-
гогикалык жамааттарына укук бузуулардын алдын алуу боюнча ади-
стерди киргизүү сунуш кылынууда.40

Жалпыга бирдей милдеттүү орто билим 70-жылдардын ортосунан 
башталган жана мектеп курагындагы балдарды камтуунун пайызы 
100гө жакындаган. ЮНИСЕФ тарабынан берилген докладдагы маалы-
маттарга ылайык Кыргызстанда орто билим менен камтуунун коэффи-
циенти 1997-2000-жылдарда 86%ды түзгөн. Расмий маалыматтар бо-
юнча 1995-1999-жылдардын мезгилинин ичинде башталгыч мектепке 
киргендердин 89%ы гана 5-класска чейин окуган.41

37 Кар.: мис.: Зюбин Л.Л. Учебно-воспитательная работа с трудновоспитуемыми. 
– Москва, 1982; Профилактика правонарушений среди учащихся. – Киев, 1983; Игошев 
К.Е., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа. – Москва, 1989; Трудные судьбы подрост-
ков – кто виноват? – Москва, 1991; Скворцова Е. Профилактика употребления алкоголя 
школьниками. // Воспитание школьников. 1991. № 4 ж.б.
38 Ермаков В.Д. Выступление на заседании «круглого стола» // Криминологи о 
неформальных объединениях молодежи. – Москва, 1995. 240-б.
39 Завражин С.А., Староверов М.П. Жестокость и подросток // Сцоиологические 
исследования. 1993. № 12. 86-б.
40 Завражин С.А., Староверов М.П. Жестокость и подросток // Сцоиологические 
исследования. 1993. № 12. 86-б.
41 Игнатенко В.И. Основы предупреждения антиобщественного образа жизни и 
рецидива преступлений несовершеннолетних. – Рязань, 1996. 99-100-б.
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Мугалимдердин пикири боюнча мектептин кризистик абалынын себеп-
терине үй-бүлөнүн балдарды тарбиялоодон өзүнөн өзү четте калышы 
(59,9%), билим берүүнүн беделинин түшүшү (50,2%), билим берүүнү 
башкаруу тутумундагы бюрократтык (47,7%), мектеп окуучуларынын 
билимдерди өздөштүрүүгө кызыкпагандыгы (47,5%), мугалимдик ке-
сиптин беделинин төмөндүгү (46,5%); мектеп программасынын жа-
шоодон ажыратылгандыгы, жакшы окуу китептеринин жоктугу (45,6%), 
эркек мугалимдердин мектептерден кетиши (27,4%), окуу процессинин 
илимий-усулдук камсыз болуусунун начарлыгы жана кадрларды даяр-
доо (26,7%) кирет.42

Жашаган жеринде бош убакытты канааттандырарлык эмес уюштуруу 
да жашы жетпеген укук бузуучулардын инсанын жагымсыз калыптан-
дырат.
Жашы жетпеген кылмышкерлердин бош убактысын талдоо алардын 
жашоо ыңгайын бузуунун себеби катары чыккан бул чөйрөдөгү бар-
дык кемчиликтерди эки топко - объективдүү жана субъективдүү топ-
торго бөлүүгө болорун көрсөттү. Материалдык базанын начарлыгын, 
бош убакыт чөйрөсүндө ишти уюштурууну билбөөнү, уюмдардын 
ишиндеги координациянын жоктугун объективдүү, ал эми коомго жат 
элементтердин таасири астында бузулууну, жашы жетпеген укук бу-
зуучуларда кандайдыр бир ишке туруктуу кызыгуунун жоктугун, кы-
зыкчылыктардын чаржайыттыгын жана өтө жөнөкөйлүгүн, иштин оң 
түрлөрүн өздөштүрүүнү кыйындаткан эрктик сапаттардын солгундугун 
субъективдүү себептердин арасында белгилей кетебиз.43

Бош убакытты акылга сыярлык пайдалануу үчүн жашаган жеринде 
жакшы жолго коюлган иш чоң мааниге ээ болот. Анткени ойноо үчүн 
аянтчадан, клубдардан, оюндар үчүн материалдардан жана башка 
шарттардан ажыраган өспүрүм дал ошол бош убактагы сааттарда 
кылмыш жолуна өтө оңой түшөт.44

Н.И.Ветров белгилегендей, эгерде кайсы бир жерде маданий бор-
борлор, балдар мекемелери жетишсиз курулса жана адамдардын со-
циалдык жашоосунун шарттары солгун жакшырса, бул адамдардын, 
өзгөчө жаштардын өздөрүнүн бош убактысында бир нерсеге алаксы-
багандыгына байланыштуу коомго каршы жүрүм-турумга алып келиши 
мүмкүн.45

42 Положение детей в СССР: состяние, проблемы, преспективы. – Москва, 1990.  
71-б.
43 Положение детей в мире. 2004. 118-119-б.
44  Положение детей в СССР: состяние, проблемы, преспективы. – Москва, 1990.  
71-б.
45  Игнатенко В.И. Основы предупреждения антиобщественного образа жизни и 
рецидива престулений несовершеннолетних. – Рязань, 1996. 123-б.
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Тутумдун, анын руханий багытынын жоктугу, мазмунун жакырлыгы, 
көчүлүк иш-чаралардын көңүл ачуу мүнөзү бош убакыттын олуттуу 
кемчилиги болуп саналат. Мындай учурларда жадагалса жакшы ма-
териалдык базанын болгондугу кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн 
натыйжалуулугуна кепилдик бере албайт. Салтка айланган бош уба-
кыттын түрлөрү кескин төмөндөгөндө заманбап жаштардын бош убак-
тысынын коммерцияга айланып кетиши жаштардын кыйла учурда мый-
замдын чегинен өтүп кеткен формалдуу эмес ымаласынын чөйрөсүн 
кеңейткендигин криминологдор белгилеген. 46

Спорттук жайларга өтө муктаждыкты башынан кечирүү менен айрым 
уюмдар колунда бар пайдалуу аянтты да пайдаланбайт. Төмөнкү 
карама-каршылыкты белгилей кетели: короолор жашылдандырылуу 
менен көрктөндүрүлүүдө жана ошону менен бир эле убакта спорт 
жана оюн аянтчалары бузулуп, алардын ордуна гараждар пайда бо-
луп калууда.
Тилекке каршы, баалардын өсүшүнө байланыштуу жашы жетпегендер 
эң зарыл товарларды сатып алмак мындай турсун спорт секцияларын-
да машыга, кинотеатрларга бара албай калды.47

Бош убакыт чөйрөсүндөгү ымала өспүрүмдөр үчүн чоң мааниге 
ээ. Эмоциялык ымаланын муктаждыгын алар курбалдаштырынын 
чөйрөсүндө канааттандырууга умтулат. 
Мугалимдердин, мектептин, коомдук уюмдардын жана иштеген же-
ринин таасирине караганда курбалдаштар тобунун таасири мурда 
да, азыр да кыйла күчтүү. Бул азыркы мезгилде үй-бүлөнүн саны кы-
скарып, жалпыга маалымдоо каражаттары өнүгүп, окуунун мөөнөтү 
көбөйүп бара жатканда балдардын ата-энелеринен чоң көз каран-
дысыздыгы, жаш муунга бири-бирине көз каранды болбогон таасир 
көрсөтүү булактарынын көп санда пайда болушу анын коомдон окчун-
доосунун өсүшүнө алып келди.
Өспүрүмдөр жана уландар тобунун көпчүлүк саны ар кайсы курактагы-
лардан турат, муну өзү жүрүм-турумдун айрым аспекттерин балдарга 
жуктуруу үчүн, жашы кичүү балдарды тышкы коркунучтардан сактоо 
үчүн (улуу балдар кичүү балдарды кароо боюнча ата-энелердин ор-
дун басуучулары катары) жана өсүп келе жаткан муундун эрезеге жет-
кендердин жашоосуна киришин камсыз кылуу үчүн аларды милдеттик 
жактан зарыл кылат. 

46  Грибоедов А.С. На пути к преступлнию (трудновоспитуемые люди). – Ленин-
град, 1928. 53-б.
47 Ветров Н.И. Профилактика правонарушений среди молодежи. – Москва, 1980. 
34-б.
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И.С.Кон бош убакыттын топторун социалдыкка жаткан (социалдык 
жактан оң), социалдыкка жатпаган (негизги социалдык проблемалар-
дан окчун турган) жана социалдыкка каршы (социалдык жактан терс) 
топторго бөлгөн. 48

Өспүрүмдүн курбалдаштары менен мамилелери кайра түзүлгөнүнөн 
да өспүрүмдүк курактын кризистүүлүгү көрүнөт. Ал үчүн бул мезгилде 
курбалдаштары менен ымалалашуунун муктаждыгынын жогорулугу, 
алардын чөйрөсүндө өзүн өзү бекемдөөгө умтулуу, курбалдаштары-
нын пикирине сезимтал жооп кайтаруу мүнөздүү.
Ымалалашуу муктаждыгы жагымдуу шарттарда ишке ашырылуу-
га тийиш, ал эми мындай болбосо, өзүн өзү бекемдөө формалдуу 
эмес өспүрүмдүк топтордо, көчө топторунда социалдыкка жатпаган 
көрүнүштөр (ичимдик ичүү, баңгизаттарды колдонуу, бейбаштык ж.б.) 
түрүндө жүзөгө ашырылып, ал коркунучтуу криминалдашуу фактору 
болуп калышы мүмкүн.
Жашы жетпегендердин укук бузууларын иликтөө өспүрүм көбүнчө 
курбалдаштарынын же эрезеге жеткен адамдардын түздөн-түз таа-
сири астында топтун кысымына баш ийип кылмыш жасашы мүмкүн 
экендигин көрсөттү. Кылмышты топто жасоо көпчүлүк кылмыштар бир 
өспүрүм үчүн аткарылбай тургандыгы, анын үстүнө топто аракеттенүү 
менен айрым өспүрүмдөр коркунучту унутуп, тартынбай калгандыгы, 
анткени ал топтук бедели бар тарабынан колдоого алынгандыгы ме-
нен түшүндүрүлөт.
Социалдашуу институттарынын бири катары жалпыга маалымдоо 
коммуникацияларынын ролу жана мааниси тез өсүүдө, анткени ал ка-
ражаттарды борбордоштурулган пландаштырууга жана контролдоого 
оңой болот.
Балдардын жана өспүрүмдөрдүн аң-сезиминин өзгөрүшүндө газета-
лар, телекөрсөтүү чоң роль ойноп, өзгөчө “кинематографтын сиңирген 
эмгеги” жогору.49

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын каналдарында таш боордукту 
жана зомбулукту көрсөтүүнүн криминалдык кесепеттери, социология-
лык изилдөөлөр көрсөткөндөй, балдардын, өспүрүмдөрдүн жана жаш-
тардын өзгөчө жагып калгандарды тууроого психологиялык жакынды-
гы менен тыгыз байланышкан. Жети жашка караган бала экрандан бир 

48 Быков Б.Б. Индикация социально-экономических проблм в формировании ба-
зовых характеристик и динамики правонарушений в молодежно-подростковой среде. 
// Социальная профилакика правонарушений среди несовершеннолетних. – Москва, 
1990. 45-б.
49 Игнатенко В.И. Көрсөтүлгөн эмгеги. 125-б.
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нече миң киши өлтүрүүлөрдү көрүүгө үлгүрөрү окумуштуулар тарабы-
нан белгиленген. Эч кандай мушташуулардан жана токмоктоолордон 
коркпогон ашынган баатырларды үзгүлтүксүз карай берүү көбүнчө 
турмуштук ийгиликке күчтүн жардамы менен гана жетүүгө болот деген 
ынанымды түзгөндүгү сейрек эмес. Андан калса, кыздар катаалдык-
ты көрсөтүүдө уландардан анча кем калбайт. Граждандык согуштун 
убагынан бери өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугунун проблемасы мын-
чалык актуалдуу жана курч болгондугу юристтерди тынчсызданды-
рууда. Азыр балдар жана өспүрүмдөр жабыр тартуучу же кылмышкер 
болуу керекпи деген тандоонун алдында турган учурлар кыйла. Ай-
рымдары экинчи жолду тандап алат. Же аларды эрезеге жеткендер 
мажбурлайт.50

Жалпыга маалымдоо каражаттары (кино, телекөрсөтүү, радио) ар-
кылуу өспүрүмдөр ар башка өлкөлөрдөгү адамдар, жашоо ыңгайы, 
чөйрө, үй-бүлөлөр жөнүндө өтө ар кыл карама-каршы маалыматтарды 
алып, балдардын өнүгүшү, атап айтканда, алардын сөз байлыгынын 
көбөйүшү, маалыматтын кеңири чөйрөсүн өздөштүрүүсү үчүн шарт 
түзүлөт. Бирок ошол эле убакта алар угуучуну, көрүүчүнү калыптан-
дырып, балдардын китеп окууга кызыгуусунун төмөндөшүнө, өзүнүн 
бош убактысын уюштуруудагы өзүнүн өз алдынчалуулугун жоготууга 
көмөктөшөт, ал эми кыймыл-аракеттин азайышы ден соолуктун начар-
лашына алып келет.
Коомдун өнүгүүсүнүн азыркы мезгилинде космостук телекөрсөтүү, 
видео, компьютерлер релаксациялык милдетти да аткарат (релак-
сация – чыңалуунун азайышы), анткени жаштардын бош убактысын 
өткөрүүсүн көп жагынан аныктап, барган сайын жапырт болуп, өсүп 
келе жаткан адамга, инсандын калыптанышына иш жүзүндө контрол-
донбогон булактар болуп калууда.
Мына ошентип, азыркы жаштар көпчүлүк мурдагы баалуулуктар ыды-
раган жана жаңы социалдык мамилелер телчиге баштаган өтө тата-
ал шарттарда өз телчигүүсүнөн өтүүдө. Дендароо болуу, пессимизм, 
азыркыга жана келечекке ишенбөө, мурдагы муундардын тажрыйба-
сын четке кагуу мына ушундан келип чыгууда.51

Жашы жетпегенге жашоодон өз ордун табууга жардам берүү, кылмыш 
жасоону болтурбоо – биздин коомдун алдында турган башкы милдет.

50 Криминология ХХ век. Под ред. В.Н.Бурлакова, В.П.Сальникова. – Санкт-
Петербург, 2000. 533-б.
51 Ошондо эле, 513-б.
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2. Жашы жетпегендердин коомго жат жүрүм-турумун калыптан-
дырууга көмөктөшүүчү социалдык-психологиялык механизм 
жана шарттар

Кылмыштын себеби катары каралуучу инсандын коомго жат багыт-
талышы – бул тигил же бул даражада бузулган көз караштардын, 
элестетүүлөрдүн тутуму, социалдык жана моралдык баалуулуктарга 
терс мамиле, керектөөлөрдүн белгилүү бир мүнөзү жана аларды кана-
аттандыруунун өспүрүм өз көз караштарына ылайык тандап алган ык-
малары. Коомго жат багыт алган жашы жетпегендердин аң-сезиминде 
коомдук оң багыттар иштелип чыкпаган. Алардын инстинкттери, кызы-
гуулары жана рефлекстери тиешелүү коомго жат жүрүм-турумга алып 
келиши мүмкүн. 
Өспүрүмдөрдүн арасында чектен чыккан жүрүм-турум түрлөрүнүн 
сакталып калышы жана көпкө созулуусу – бул баарынан мурда ма-
териалдык, идеологиялык, маданий-тарбиялык жана социалдык-
психологиялык мүнөздөгү терс себептер менен шарттардын таасири-
нин кесепети.
Жашы жетпегендин инсанынын коомго жат багыты алардын таасири 
астында калыптанышы мүмкүн болгон себептер өтө ар түрдүүлүгү ме-
нен айырмаланат. Аларды табуу үчүн ар бир айкын учурда өспүрүмдүн 
жашоо жана тарбия алуу шарттарын, айланадагылар менен өз ара ма-
милесин, кадимкидей өнүгүүдөн мүмкүн болгон четтөөлөрүн белгилөө 
зарыл.
Инсандын адеп-ахлактык калыптанышында үй-бүлө алдыңкы орунду 
ээлей тургандыгы белгилүү. Ал баланын өмүрүнүн биринчи күнүнөн 
тартып анын ден соолугу жана тарбиясы жөнүндө камкордукту өзүнө 
алат. Инсандын эрте социалдашуусу үй-бүлөнүн негизги милдети бо-
лууга тийиш. Инсандын социалдык маанилүү сапаттары гана эмес, ага 
тиешелүү баа берүү чен-өлчөмдөрү үй-бүлөдө калыптана тургандыгы 
үй-бүлөлүк тарбиянын маанилүүлүгүндө болуп саналат. Бошоң адеп-
ахлактык жана идеялык ынанымдар жана чыныгы адамдык-моралдык 
баалуулуктарды этибарга албоо бул проблема менен тыгыз байла-
нышкан. Эрте социалдашуу үчүн инсандын үй-бүлөдө калыптанышы 
зор мааниге ээ экендиги шексиз.52

Ошол мезгилде бала эрезеге жеткендердин жүрүм-турум эрежелери 
менен өзүн алып жүрүүсүн (көбүнчө аңдап-сезбестен), тигил же бул 
проблемаларга мүнөздүү жоопторун өздөштүрөт. Ата-энесинин үй-
бүлөсүндөгү эрте социалдашуунун кемчиликтери криминалдык маани-
52 Трудные судьбы подростов – кто виноват? Юридическая литература. – Мо-
сква, 1991. 217-б.
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ге ээ болушу мүмкүн. Сезимтал, мээримдүү мамиле, балдарга сыйлап 
мамиле жасоо өкүм сүргөн үй-бүлөлөрдө балдарда көбүнчө жамаатчыл-
дык, мээримдүүлүк, кайгыны тең бөлүшүүгө жөндөмдүүлүк, өз алдын-
чалык, демилгечилдик, чыр-чатактарды күч колдонбой чече билүүчүлүк 
ж.б. сапаттар калыптангандыгын байкоолор менен изилдөөлөр 
көрсөтүүдө. Анын тескерисинче, ата-эненин баладан психологиялык 
четтөөсү, ал жөнүндө кам көрүүнүн, мамилелердеги мээримдүүлүктүн, 
жумшактыктын жоктугу криминалдык жүрүм-турумдун себеби болушу 
мүмкүн. Башка себептерге ата-энелердин адеп-ахлактык жана укук-
тук тыюу салууларга этибар албай мамиле жасоосун, алардын укукка 
каршы жүрүм-турумун (бейбаштык, уурдоо, алкоголизм ж.б.) таандык 
кылууга болот. Баланын материалдык керектөөлөрүн анын руханий 
өнүгүшүнө зыян келтирүү менен канааттандыруунун басымдуулук кы-
лышы криминогендик кесепеттерге алып келиши мүмкүн.
Өспүрүмдүн ымалалашуу жана өзүн өзү бекемдөө муктаждыгы үй-
бүлөнүн жана окуу мекемесиндеги курбалдаштарынын топторунун жа-
гымдуу шарттарында ишке ашырылууга тийиш. Эгерде бул кандайдыр 
бир себептер менен болбой калса, анда өзүн өзү бекемдөө формал-
дуу эмес өспүрүмдүк топтордо (көчө, короо ж.у.с.) социалдыкка жатпа-
ган көрүнүштөр (ичимдик ичүү, наркомания, тамеки тартуу, бейбаштык 
ж.у.с.) түрүндө жүзөгө ашырылат. 
Натыйжалуу тарбиялык-алдын алуу таасир көрсөтүү максатында 
ойдогудай эмес үй-бүлөлөрдү ар башка чен-өлчөмдөр менен жиктөө 
максатка ылайык. Мисалы, Л.И.Герасимова төмөнкүдөй жиктөөнү 
сунуш кылат: а) үй-бүлөнүн эрезеге жеткен мүчөлөрүнүн кримино-
гендик болушу мүмкүн болгон факторлорго карата субъективдүү ма-
милеси боюнча; б) үй-бүлөдө тарбиялоо чөйрөсүндөгү криминоген-
дик факторлордун мазмундук мүнөздөмөсү боюнча; в) үй-бүлөлүк 
ойдогудай эместиктин көрүнүшүнүн даражасы боюнча; г) үй-бүлөлүк 
ойдогудай эместиктин (тышкы жана ички) булактары боюнча;  
д) тарбиялоодогу башаламандыктын элементтеринин даражасы 
боюнча.53 Е.С.Жигарев ойдогудай эмес үй-бүлөлөрдү жиктөөнү жашоо 
ыңгайынын бузулушунун даражасы боюнча берет жана моралга жат 
үй-бүлөлөрдү социалдыкка жатпагандардан айырмалайт.54

В.И.Игнатенко үй-бүлөлөрдү гана эмес, коомго жат жашоо 
ыңгайын жүргүзгөн ата-энелердин өздөрүн да жиктөөнү су-
53 Герасимова Л.И. Воспитательно-профилактические и правовые меры борьбы 
с правонарушениями несовершеннолетних, находяшихся в неблагополучной семейно-
бытовой сфере: автореф. дис… канд.юрид.наук. – Москва, 1982. 16-17-б.
54 Жигарев Е.С. Криминологическая характеристика несовершеннолетних и ор-
ганизация их правового воспитания. Москва, 1990. 35-б.
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нуш кылат. Ал мындай ата-энелердин үч түрүн бөлүп көрсөтөт:  
д1) моралга жатпаган жашоо ыңгайын жүргүзгөндөр (өз ара чатак-
ташуу жана чуу көтөрүү, балдарды кемсинтүү же аларды эркелетүү, 
натыйжада өспүрүмдөрдүн мүнөзү кызуу кандуу, өзүмчүл болот); 2) 
социалдыкка жатпаган жашоо ыңгайын жүргүзгөндөр (өз ара жана 
коңшулары менен чатакташуу жана чуу көтөрүү, аракечтик, балдарды 
уруп-сабоо, майда уурулук жана майда бейбаштык жасоо), балдардын 
көзөмөлсүз калуусуна жол бергендер; 3) криминалдык жашоо ыңгайын 
жүргүзгөндөр (соттуулугу бар, балдарды аракечтикке же башка коомго 
жат жашоо ыңгайына тартуу)55. Ата-энелери коомго жат жашоо ыңгайын 
жүргүзгөн балдарда жүрүм-турумдагы олуттуу чектен чыгуулар байка-
лып, пайда көздөгөн же күч колдонгон бекем багыт алуу көрүнөт.56

Көпчүлүк ата-энелер өспүрүмдөрдү кемсинтип, ар кандай ыкмалар 
менен аларды угууга мажбурлайт. Алардын айрымдары кур менен ба-
ласынын башынан “келжиректикти кууп чыгууга” болот деп эсептейт. 
Үй-бүлөлөрдүн 93%ы жазалоолорду, анын үстүнө 60%ы күч колдонуп, 
анын ичинде 86%ы сабоо менен, 9%ы буурчак, туз, кыш төгүлгөн бурч-
ка чөгөлөтүп тургузуу, 5%ы бетке, башка чабууну пайдалангандыгына 
изилдөөлөр күбө болот.57

Катаалдык 46% учурда дайыма сабоодон, 13%ы колу-бутун таңуудан, 
караңгы жайга камоодон, 11%ы тамак бербөөдөн, аба ырайы муздак 
кезде турак жайдан кууп чыгуудан ж.б. көрүнөрүн айрым изилдөөлөр 
көрсөтүүдө, андан калса, катаал мамиле жасоонун ар бир онунчу учу-
ру балдардын жаракат алышы, ал эми ар бир үчүнчүсү – ден соолугу 
үчүн башка кесепеттер менен бүтөт. Катаал мамиле жасоонун учур-
ларынын 38%ы ата-энелердин аракечтиги, 9%ы алардын психикалык 
четтөөлөрү, 13%ы балдарды жек көрүү менен байланышкан.58

Катаал усулдар алыстоону, кыжырданууну жана алдоону жаратат. 
А.С.Макаренко ындыны өчкөн жана эрки жок балдардан кийин шала-
акы, эч нерсеге жарабаган адамдар же болбосо басынткан балалык 
үчүн өмүр бою өч алган зөөкүрлөр чыгат деп эскерткен.59 Жазалоодон 

55 По примерным оценкам, такие семьи (состоящие из пьяниц и алкоголиков, 
наркоманов и токсикоманов, проституток, лиц, ведущих преступный и иной паразитиче-
ский образ жизни, психически больных и т.п.) составляют в общем числе семей, имею-
щих детей, от 5 до 10%. Их вклад в преступность несовершеннолетних составляет 30-
55%. (Игошев К.Е., Миньковский Г.М. Семьи, дети, школа. – Москва, 1989. 296-б.)
56 Игнатенко В.И. Основы предупреждения антиобщественного образа жизни и 
рецидива преступлений несовершеннолетних. – Рязань, 1996. 86-87-б.
57 Жигарев Е.С. Некоторые вопросы профилактики административных правона-
рушений. // Сб. науч.тр. ВНИИ МВД СССР. 1982. № 66. 34-35-б.
58 Игошев К.Е., Миньковский Г.М. Семья, дети, школа. – Москва, 1989. 421-б.
59 Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. – Минск, 1978. 22-б.
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коркуу өспүрүмдө алдамчылыктын жана ыңгайланышуунун калыпта-
нуусуна көмөктөшөт. Жаза алуудан качуу үчүн алар көбүнчө үйүнөн 
качып кетет. Г.И.Фильченко жашы жетпегендердин качып кетүүлөрүнүн 
себеби негизинен ата-энелеринин мастыктан дайыма уруп-сабоосу 
жана катаал мамиле жасоосу болуп саналарын көрсөткөн.60

20 жылдын ичинде балдардын өз жанын кыюусу 73%га көбөйгөн. Өз 
жанын кыюу балдар менен өспүрүмдөрдүн өлүмүнүн себептеринин 
арасында кургак учук жана жаракат алуудан кийин үчүнчү орунда ту-
рат, ал эми балдардын жаракат алуусунун 70%ы үй-бүлөдөн болот.61

Белгилүү бир шарттарда өспүрүмдөрдүн качып кетүүсү - туура эмес 
тарбиянын мыйзам ченемдүү натыйжасы. Демек, өспүрүмдүн жашоо 
ыңгайы канчалык күчтүү бузулса, ал ата-энеси менен байланышуудан 
качууга ошончолук умтулат жана үйүнөн качып кетүүгө оойт.
Жашоо ыңгайынын бузулушуна жана кылмыш жасоого көзөмөлсүздүк 
көмөктөшөт. Тарбиялык таасирдин жетишсиздиги жана өспүрүмдүн 
жашоо ыңгайы менен жүрүм-турумуна социалдык контролдун жок-
тугу көзөмөлсүздүк деп түшүнүлөт. Балдары кылмыш жасаган ата-
энелердин болжол менен 60%ы алардын жүрүм-турумун контролдогон 
эмес, андан калса балдардын 27,5%ы дегеле өз бетинче калган. Ата-
энелеринин экөө тең жумуш иштеген азыркы убакта көзөмөлсүздүктү 
ата-энелик гана эмес, социалдык контролдун жоктугу менен да байла-
ныштыруу керек.62

Ошентип, укук бузган өспүрүмдүн инсанынын коомго жат багытынын 
калыптанышынын себептеринин бири - ага ата-энелеринин жана жа-
кындарынын тийгизген терс таасирлери.
Мектептин кыйла талашсыз жетишкендиктери бар. Бирок анын ишинде 
кемчиликтер да кездешет. Педагогдор көбүнчө бейбаш өспүрүмдөрдөн 
кутулууга умтулат. Мындай мугалимдер өз окуучуларынын үйдөгү, 
мектептен тышкаркы жүрүм-турумуна анчейин кызыкпайт, өз милдет-
терин алар балдарга атайын билимдерди берүү менен чектейт. Окуу 
процесси начар уюштурулган мектептер бар, ал эми бул мектеп окуу-
чуларынын окууга кызыгуусун жоготушуна алып келип, мунун өзү акы-
ры келип көчпөй калууга жана мектептен чыгып калууга алып келет. 
Башка жагымсыз шарттар болгондо мындай өспүрүмдөр кыйла учурда 
окууну таштоо менен укук бузууларды жасайт. Жашы жетпеген укук 
60 Фильченко Г.И. Проблемы профилактики пьянства и правонарушений несо-
вершеннолетних. //Вопросы теории и практики борьбы с пьянством и алкоголизмом. – 
Москва, 1981. 132-б.
61 Кар.: Проблемы семьи и детства в современной России. 2-бөл.– Москва, 1992.  
80-б.
62 Кар.: Игнатенко В.. Көрсөтүлгөн эмгеги. 92-93-б.
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бузуучулардын көпчүлүгү өздөрүнүн билим деңгээли боюнча курбал-
даштарынан эки-үч жылга артта калгандыгы белгилүү.63

Мектепте болгон жылдар өспүрүмдөрдө өз көз караштарын 
телчиктирүүнү калыптандырууга, идеялык туруктуулукту, ар нерсени 
билүүгө умтулууну, терең ынангандыкты, өз күчүнө ишенүүнү түзүүгө 
көмөктөшүүгө тийиш.
Мектептин тигил же бул чакан чөйрөсү баарынан мурда окуткандар ме-
нен окугандардын ортосундагы мамилелеринин стилинен, мүнөзүнөн 
көрүнөт. Улан курак бул жердеги кичинекей эле жасалмалуулукту, бур-
малоону, кайталоону өзгөчө сезет. Тарбиялануучулар менен байла-
ныш табууну билбөө жана ошондуктан окуу жана класстан тышкаркы 
иште администрациялык усулдарды колдонгон педагогдор, тилекке 
каршы, алигече мектепте сейрек эмес.64

Мектепти аяктагандан кийин өспүрүмгө жашоодогу өз ордун аныктап, 
кайсы кесипти тандап аларын чечүү керек. Мектептин парзы – кесипти 
аң-сезимдүү тандап алууга жардам берүү, ал үчүн өспүрүм өзүнүн ке-
лечектеги адистигин кыйла даана элестетүүсү зарыл. Ошондой болсо 
да мектептерде, эреже катары, кыйла таралган кесиптер менен ал-
дын ала тааныштыруу жүргүзүлбөйт. Бул өспүрүмдөр туура эмес тан-
дап алган институтту же техникумду окууга киргенден кийин таштап 
кетүүсүнүн фактыларына алып келет. Институтка кайрадан өтүү оңой 
иш эмес жана натыйжада жаш адам баарынан кол жууп калат.65

КТОлордун окуучуларынын жашы жетпеген кылмышкерлердин ара-
сындагы олуттуу салыштырма салмагы ал окуу жайларга алуунун 
өзгөчөлүгүнө (негизинен башка жактан келген жаштар) жана, албетте, 
тарбия ишиндеги айрым кемчиликтерге байланыштуу. Жумушчу ади-
стигин алууга умтулган өспүрүмдөр менен катар КТОлорго көбүнчө 
жетишүүсү начар жана «бейбаш» деп аталып, мектепте окууну каала-
баган жашы жетпегендер окууга кирет. КТОлордун окуучуларынын ичи-
нен чыккан кылмышкерлердин 60%дан ашыгы башка жактардан келип, 
менчик квартираларда жашагандар экендигин өткөрүлгөн изилдөөлөр 
көрсөткөн. Мындай окуучулар чынында өз үй-бүлөлөрүнүн таасиринен 
сырткары калгандар. Изилденгендердин көпчүлүгү квартираларда жа-
шаган убакта туш болгон айкын турмуштук кырдаалдары кыйла ойдо-
гудай эмес болуп чыкты. 66

63 Карев Д. Борьба с правонарушениями несовершеннолетних. – Москва, 1971. 
9-б.
64 Невельштейн В.С. Каков он, современный подросток?– Ленинград, 1973. 9-б.
65 Голубева Л.М. Предупреждение правонарушений подростков. – Фрунзе, 1970. 
37-б.
66 Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних.– Киев, 1982.  
24-б.



113

Азыркы убакта жаштардын онунчу класстардын окуучуларына жана 
КТОнун окуучуларына; жакшы акы төлөнгөн кызыктуу жумушу барлар-
га жана акысы төмөн квалификациялуу эмес иш иштегендерге; мурда 
«орто» окуп, бирок беделдүү жогорку окуу жайларынын студенттерине 
жана мурда «эң жакшы» окуп, бирок эмгекке орноштуруу боюнча жай-
ларда кезек күтүп тургандарга; мотоцикли жана жадагалса машинасы 
барлар менен велосипеди да жокторго; видеотехникасы барларга жана 
радиоприемниги жокторго ж.у.с. бөлүнүүсү күчөдү. Чөйрөнүн башка 
терс факторлору менен күчөтүлгөн адилетсиз бөлүнүү көрүнүшү көңүл 
калууну, окчундоону туудурат жана жаштардын белгилүү бир бөлүгүн 
артта калгандардын кемсинген абалына туш кылат.67

Артта калуучулукту өз муктаждыктарын канааттандыруунун 
мүмкүнчүлүгү чектелүү социалдык-психологиялык чындык катары 
аныктоого болот, ал өспүрүмдөрдү жакындатат жана багыты коомго 
жат формалдуу эмес топторду түзүү жолу менен бири-бирине тартат.
Өспүрүмдөрдүн башаламан топторунун түзүлүшү окчун калуу процес-
си жана анын терс кесепеттери менен байланышкан. Окчун калуучу-
лукту топтордун түзүлүшүнүн себеби деп атоого болбойт, ал көбүрөөк 
жагынан анын шарты. Ал аз келгенсип, башка тең шарттар болгон-
до окчун калгандын артта калуучу болуу жана анын натыйжасы ка-
тары социалдык туңгуюкка туш келүү менен социалдык четте калуу 
мүмкүнчүлүгү чоң.68

Окчун калуу чөйрөсү (латын тилинен margо, marginis – чет) - бул со-
циумдан тигил же бул себептер боюнча чыгып калган жеке адамдар 
тарабынан түзүлүүчү коомдун чегинен тышкары жашаган чөйрө, 
аларды дүйнөдө четтетилген коом деп аташат. Окчун калгандар - 
жашоо-турмуштун бардын чөйрөлөрүнө тиешелүү жана жашоонун 
өтө өнүкпөгөн материалдык шарттарынан, негизги керектөөлөрдү 
канааттандыруунун эң аз деңгээлинен, турмуш-тиричилик жана бош 
убакыт чөйрөлөрүндөгү инсандар ортосундагы мамилелердин эң 
жөнөкөй мүнөзүнөн, ичимдик ичүүдөн, баңгизат колдонуудан, жашоо 
булагы катары тилемчиликти, таштыларды тинтүүнү, майда уурулукту, 
бөтөлкө чогултууну, дайыма көмүскө туш келди жумуштарды пайдала-
нуудан көрүнгөн жеке жашоо ыңгайынын өтө уюштурулбаган баскычы-
нын чагылдырылышы. Көзөмөлсүз калып, жашы жетпеген социалдык 
вакуумга түшкөндөй болот, ал кадимкидей чөйрө менен иш жүзүндө 
баардык байланышты үзөт. Ал үчүн кадимки жарандарга арналган 
мыйзамдар жок. Көпчүлүк көзөмөлсүз калган өспүрүмдөр жалпы ка-
67 Криминологи о неформальных молодежных объединениях. – Москва, 1990. 
49-б.
68 Кар.: Ошондо.
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был алынган ченемдер менен эрежелерди жек көрүп, адам коомуна 
чоочун нерселердин баары колдоого алынган, таанылган, өз моралы, 
өз чындыгы, көбүнчө чексиз бийликке өз беделдүүлөрү бар, жазылба-
ган мыйзамдар боюнча жашаган коомдордо жашайт. Мына ошентип, 
окчун калуу чөйрөсүнүн өзү эле социалдыкка жатпаган (социалдыктан 
тышкары) чөйрө. ХХ кылымдын 20-жылдарында эле П.И.Люблинский 
көзөмөлсүздүк жөнүндө айтуу менен бул өз өнүгүшүнүн бир нече ста-
дияларынан же фазаларынан өтүүчү узакка созулган илдет деп бел-
гилеген. Бул социалдык бузулуунун баштапкы фазасы көзөмөлдүн 
жоктугу, ал эми акыркысы өнөкөткө айланган кайра кайтпоонун чегин-
де турган (marginal – англ. – жеткен чеги) жашы жетпегендин өзүнүн 
абалын, аны өз каалоосу боюнча же кандайдыр бир жагдайларга туш 
болуусунун айынан өзү тандап алган өзүнчө социалдык статусун анык-
тоочу көзөмөлсүздүктүн өзү болуп калат.69

«Көзөмөлсүз» жана «көзөмөлү жок калган» деген терминдердин төп 
келбөөсү жөнүндө айтуу менен А.М.Нечаева алардын ортосунда 
сөзсүз бекем байланыш бар, анткени жалпы эреже боюнча көзөмөлдүн 
жоктугу көзөмөлсүздүк үчүн ыңгайлуу негиз болуп кызмат кылат деп 
белгилеген.70

Өз кезегинде «көзөмөлсүз өспүрүм» жана «окчун калган өспүрүм» тер-
миндери жөнүндө айтуу менен, биздин пикирибиз боюнча, иш жүзүндө 
толук синонимдүү болсо да, алардын ортосунда айрым айырмачы-
лыктар баары бир бар. Алсак, өспүрүмдү көзөмөлсүз деп эсептөөгө 
мүмкүнчүлүк берүүчү айырмалуу белги үй-бүлөсү (ата-энелери же 
аларды алмаштыруучу туугандары) менен ар кандай байланыштарды 
токтотуу болуп саналат. Андан айырмаланып окчун калган өспүрүмдөр 
окчун калган чөйрөдө өз үй-бүлөсү менен болушу мүмкүн, мисалы, ти-
лемчи селсаяк өз балдары менен «кыдырып» жүргөндө.
Көзөмөлсүз өспүрүмдөрдүн жана окчун калган өспүрүмдөрдүн төмөнкү 
башка белгилери төп келет:

–өз турак жайынын жоктугу, мында көзөмөлсүз (окчун) калгандар 
ар кандай себептер боюнча – тоңуп калбоо үчүн, коопсуздуктун ай-
ынан, тамак-аш көп жерге ж.у.с. бир жерден экинчи жерге оңой эле 
барат (кыдырып жүрүүчү селсаяктар);
–адамдын жашоосуна арналбаган жерлерде жашоо, б.а. адам жа-
шай албаган жерлерде: таштандыларда, канализация трубаларын-

69 Люблинский П.И. Борьба с преступностью в детском и юношеском возрате. 
(Социально-правовые очерки). – Москва, 1923.
70 Нечаева А.М. Детская беспризорность – опасное социальное явление// Госу-
дарство и право, 2001, № 6. 57-59-б.
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да, киши барбаган чатырларда жана жертөлөөлөрдө, вокзал жай-
ларында ж.б.;
–жашоо каражаттарын коомдо таанылбаган ыкмалар менен табуу 
(тилемчилик, уурулук ж.б.);
–көзөмөлсүздөрдүн арасында таанылган белдүү тарабынан айтыл-
ган жазылбаган мыйзамдарга баш ийүү.71

Окчун калган өспүрүмдөрдүн жүрүм-туруму башынан эле өз маңызы 
боюнча санкциясыз жүргөн жеринен жана жашаган жеринин белги-
сиздигинен, иштеген ишинин белгисиздигинен, жашоонун мыйзамдуу 
булактарынын жоктугунан тартып жана ошол жашоо каражаттарын та-
буу ыкмаларына чейин социалдыкка жатпайт, четте калгандын жашоо 
каражаттары ачык болушу мүмкүн эмес, анткени көзөмөлсүздөрдү же 
селсаяктарды эч ким мыйзамдуу жумушка албайт. 
Андан тышкары акыркы жылдарда окчун калган чөйрөдөн чыккан 
өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугуна, ошондой эле бүтүндөй алган-
да алардын окчун калган чөйрөдөгү кылмыштуулугунун криминал-
дык мүнөздөмөсүнө жана кылмыштардын айрым түрлөрүн жасаган 
күнөөлүү өспүрүмдөрдүн инсанына, жашы жетпегендердин ченемден 
чыккан жүрүм-турумунун жана жашы жетпегендердин кылмыштуулу-
гунун проблемаларына окумуштуулардын жана практиктердин көңүлү 
улам көбүрөөк бурулууда.
Комплекстүү проблема катары окчун калган өспүрүмдөрдүн арасын-
дагы кылмыштуулук өтө жетишсиз изилденген.72 Жашы жетпеген ок-
чун калгандардын айрым инсандары, ошондой эле алар тарабынан 
кылмыш жасоонун себептеринин айрым аспекттери гана каралган. 
Мына ошого байланыштуу жашы жетпеген окчун калгандардын кыл-
мыштуулугунун көпчүлүк аспекттери ушул убакка чейин жетишсиз же 
таптакыр изилденбеген боюнча калууда, мунун өзү акыры келип бул 
көрүнүш менен күрөшүүгө жана, атап айтканда, алдын алуу иштерин 
уюштурууга терс таасирин тийгизбей коймок эмес.
Анын жашы жетпегендердин кылмыштуулугундагы да, жалпы кылмыш-
туулуктагы да салыштырмалуу төмөндүгү, ошондой эле өтө көмүскөдө 
жаткандыгы менен түшүндүрүлөт. Бирок акыркы убакта бул пробле-
ма чоң актуалдуулукка ээ болду, анткени балдардын көзөмөлсүздүгү 
өлкөбүздө жапырт көрүнүшкө айланды. Окчун калган балдардын саны 
жана алардын криминалдашуусу коркунучтуу масштабга жетти.

71 Васильев Ю. Чертовы матери: откуда берутся брошенные дети// Человек и 
закон, 2001, № 5. 68-73-б.
72 Сидорова Т. Беспризорные дети // РФ сегодня, 2002. № 17. 59-60-б.
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Бирок кеп бир гана сандарда эмес, кеп анын «коомдогу мамилелердин, 
ошондой эле өкмөттүк саясаттын терең маңызына жеткен”, “адамзат-
тык мааниде өсүп келе жаткан муунду улам көбүрөөк тартып бара жат-
кан” социалдык илдет жөнүндө болуп жатат. Кылмышкерлер дүйнөсү 
көчө балдарын өз максаттарына колдонуу менен аларды бузуп, кичи-
некей кылмышкерлерге айландырып, өлтүрүп коюуда.
Адамдардын жапырт жакырчылыгын жоюуга, көнүүгө көнүкпөгөн жа-
рандарды, өзгөчө балдар менен өспүрүмдөрдү социумдан чыгарып 
салууга каршы аракеттенүүгө коом даяр эмес болуп чыкты. Окчун 
калган өспүрүмдөрдүн социалдыкка жатпаган жүрүм-туруму кримино-
гендик фактор жана жалпы кылмыштуулуктун өнүгүшү үчүн сиңимдүү 
база болуп калды.
Практика көрсөткөндөй, социалдыкка жатпаган, криминалдуу бул 
көрүнүш менен күрөшүүдө колдонулуп жаткан администрациялык, күч 
колдонуу жана репрессивдүү усулдар демейде алсыз болуп жатат. 
Билим берүү жана саламаттык сактоо тутумдары, илимий мекемелер 
начар каржылангандыктан, атайын адистердин жоктугунан, мекеме-
лердин материалдык-техникалык базасынын өнүкпөгөндүгүнөн улам 
окчун калган чөйрөнүн балдарын жана өспүрүмдөрүн алдын алуунун, 
дарылоонун диагнозун жана реабилитациялоонун усулдары менен ка-
ражаттарын тез иштеп чыга жана жайылта алган жок. Дүйнөлүк прак-
тикада белгилүү болгон жашы жетпегендердин уюшкан кылмыштуу-
лукка кошулуусун алдын алуудагы, оңдоодогу, өспүрүмдүн турмуштук 
багытын түзөтүүдөгү кыйынчылыктар биздин шарттарда бул багытта-
гы атайын алдын алуу иштеринин тажрыйбасынын толук жоктугунан 
улам тереңдеп бара жатат.
Коомдо болуп жаткан социалдык, экономикалык жана саясий кайра 
түзүүлөрдүн шарттарында окчун калган өспүрүмдөрдүн арасындагы 
кылмыштуулук акыркы жылдарда сандык да, сапаттык да жактан терс 
мүнөздө өзгөрүп, бул окчун калган чөйрөдө болуп жаткан процесстер-
ди комплекстүү изилдөө проблемаларын актуалдуу кылууда.
Жашы жетпегендердин инсанынын калыптанышында коомдук 
өндүрүшкө түздөн-түз катышуу маанилүү ролду ойнойт. Өндүрүштүн 
шарттарында адамдар ортосунда коомдук мамилелердин өндүрүштүк 
(технологиялык), укуктук, саясий, идеологиялык, социалдык-
психологиялык мамилелердин түрү пайда болот. Эмгек жамаатында 
иш жүзүндө болгон коомдук мамилелердин бүткүл жыйындысы ин-
сандын калыптанышынын объективдүү өбөлгөсү болуп кызмат кы-
лып, ал эми ал жыйындыга кирүү инсандын социалдашуу процесси-
нин дал өзү болот. Эмгек жамааты бул учурда социалдашуу институту 
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катары чыгат.
Мунун баары жамаатты коомго жат жүрүм-турумдун социалдык ал-
дын алуунун күчтүү фактору катары кароого мүмкүнчүлүк берет. Анда 
болгон социалдык мамилелердин тутуму инсанды өз жүрүм-турумун 
коомдун талаптарына ылайыктап кабыл алууга жана “ыңгайлашууга” 
мажбур кылгандыгы эмгек жамаатынын түздөн-түз алдын алуу таа-
сири экендигинде болуп саналат. Инсан мына ушинтип өнүгөт жана 
зарыл болгон социалдык сапаттарга ээ болот. Толук социалдашуунун 
мүмкүнчүлүгү мына ушуну менен шартталып, ага иштин белгилүү бир 
чөйрөсүнө аралашуунун кыйла татаал социалдык муктаждыгынын ба-
засында инсандын тигил же бул чөйрөдөгү социалдык активдүүлүккө 
багыт алуусун калыптандыруу да кошулууга тийиш. 
Эмгек тарбиясынын маңызы эмгек жамааты эмгек ишинде тиешелүү 
мамилелерди калыптандыргандыгында. Эмгек жамаатынын таасири-
нин натыйжалуулугу эмгек тарбиясында тиешелүү тартипти, натый-
жалуу башкарууну, эмгекти илимий уюштурууда оң психологиялык 
жагдайды башкарууга, түзүүгө эмгек жамааттын мүчөлөрүнүн баары 
активдүү катышканда жогорулайт.73

Жамааттагы социалдык-психологиялык жагымдуу жагдай инсандын 
дене-бой жана руханий өнүгүшүнө, адамдын билим жана маданий 
деңгээлинин өсүшүнө көмөктөшөт.
Эмгектин солгун тартиби, айрым кызматкерлердин оройлугу, аракечти-
ги, жумушка себепсиз келбей коюулары, моралга жатпаган жана укук-
ка каршы жүрүм-туруму, жамааттагы укук бузуучуларды жалпы жектөө 
жагдайынын жоктугу жана башка кемчиликтер жашы жетпегендин ин-
санын түзүүгө терс таасирин тийгизиши мүмкүн.
Эмгек жамаатынын тарбиялоочу-алдын алуучу таасири туруктуу, 
тутумдуу болуу менен укук бузуучунун социалдык багытында олут-
туу өзгөрүүлөр жүрдү, адам кадимкидей эмгектенип жана турмуш-
тиричиликте өзүн кадимкидей алып жүрө баштады деген бекем ише-
нимге жетишилгенге чейин болууга тийиш.74

Демек, коомдук пайдалуу ишке аралашуу өспүрүмдөрдүн укук бузуу-
ларга баруусун алдын алууда чоң роль ойнойт. Эмгекке орноштуруу 
бекерчилик жагдайында жүргөн өспүрүмдүн ишсиз калуусун жоюуга 
сөзсүз көмөк болот. 

73 Кузьминский Е.Ф. Трудовой коллектив как инстиут социализации. Теорети-
ческие вопросы изучения причинного комплекса преступности жыйнагында. – Москва, 
1981. 94-95-б.
74 Ветров Н.И. Индивидуальное профилактическое воздействие на молодых  
правонарушителей. – Москва, 1980. 59-б.
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Өспүрүмдүн ишке берилиши өзүнөн өзү келип чыкпайт, ал эмгек ишине 
активдүү тартуу менен тарбияланат. Өспүрүмдүн өзүнө жагып калган, 
кызыккан эмгекчелик ага эч нерсе таасир эте албайт.75

Экономикалык реформалардын жана жаштардын айылдардан ша-
арларга жапырт миграциясынын шарттарындагы азыркы кезде-
ги мезгилде жаштарды эмгекке орношуу проблемасы кыйындады. 
Өспүрүмдөрдү эмгекке орноштуруунун үстүндө ар кандай органдар 
жана кызмат адамдары менен жеке адамдар, жергиликтүү админи-
страциялар, ата-энелер жана алардын тааныштары алектенүүдө. Иш 
менен камсыз кылуунун мамлекеттик саясатын ишке ашыруу дал ошо-
лорго жүктөлгөн иш менен камсыз кылуу органдары эмгекке орношту-
руунун үстүндө баарынан аз алектенүүдө.
Администрация аларды ишке алууну каалабагандыгы менен барган 
сайын көбүрөөк кездешүүгө туура келүүдө. Бул жашы жетпегендердин 
жумуш күнүнүн кыскалыгы, кошумча өргүүсү жана башка жеңилдиктери, 
мисалы, убакыттан ашык жана түнкү убакта иштөөгө тыюу салуу бар 
экендиги менен түшүндүрүлөт. Андан калса, жашы жетпегендерди ке-
сипке үйрөтүү жана тарбиялык иш-чараларды өткөрүү зарыл. 
Жашы жетпегендердин өндүрүштүк ишти иштөөгө жана акчаны өзү 
иштеп табууга мүмкүнчүлүктүн жоктугу көп учурларда жашы жетпеген-
дердин укукка каршы жүрүм-турумуна же болбосо анын тескерисинче 
коомдук турмушка катышуудан баш тартуусуна, социалдык кайдыгер-
лигине, керектөө кызыкчылыгынын жоктугуна алып келет.
Кээде формалдуу эмес байланыштар жана коомго жат багыты бар 
топтор жашы жетпегендерге терс таасирин тийгизет, анткени алар 
убакыттын узак мезгилинин ичинде коомго жат көз караштар менен 
ченемдерди көрсөтүүнүн чөйрөсү болуп калышы мүмкүн.
Укук бузган жашы жетпегендердин топторунун түзүлүшүнө белгилүү 
объективдүү шарттар менен себептер, ошондой эле алардын пай-
да болушунун субъективдүү өбөлгөлөлөрү көмөктөшөт. Үй-бүлөлүк, 
мектептик, коомдук тарбиядагы кемчиликтер объективдүү себеп-
тер болуп саналып, ал эми субъективдүү өбөлгөлөрдүн ролу катары 
өспүрүмдөрдүн жеке өзгөчөлүктөрү жана алардын социалдык чакан 
чөйрө менен өз ара аракети чыгат. Өспүрүмдөр көбүнчө топторго укук 
бузууларды жасоо үчүн чогулбайт, алар ымалалашууга, достошууга 
умтулуп, ал эми капыстан болгон кездешүүлөр аларда демейде ал-
гачкы социалдык топтордон - үй-бүлөдөн, класстык же өндүрүштүк жа-
мааттан, коомдук уюмдардан окчундоодон башталат. Мындай эрезеге 
75 Голубева Л.М. Предупреждение правонарушений подростков. – Фрунзе, 1970. 
46-б.
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жеткендер жана курбалдаштары менен инсандар аралык мамилелер-
дин жоктугу, өзүн кадимкидей сезбегендик өспүрүмдөрдө өзү жөнүндө 
элестин туура эмес түзүлүшүнө алып келген социалдашуунун негизги 
механизмдерин бузат. Терс умтулуулар, ынанымдар, ченемдер жана 
багыттар иштелип чыгуучу терс чакан чөйрө менен өзүн окшоштуруу 
жүрөт. Инсандын социалдыкка жатпаган калыптануу процесси жүрүү 
менен социалдыкка жат топтордун пайда болушу үчүн өбөлгөлөрдүн 
башаты түзүлөт.76

Кийин укукка каршы жүрүм-туруму бар топтордун түзүлүшүнө көпчүлүк 
кадимки факторлор көмөктөшөт. Алар мектептеги, КТОдогу, техникум-
дагы бирге окуган сабактары, чогуу иштеген иши же жашаган жеринде-
ги таанышуулар. Аталгандар башка көпчүлүк ымала жагдайларындай 
эле өз ара кыйла бекем же бош байланышкан жашы жетпегендердин 
топторунун түзүлүшүнө алып келет. Мындай формалдуу эмес топтор-
дун мүчөлөрү чогуу убакыт өткөрүү жана көңүл ачуу максатында кый-
ла тез жолугушат. Бирок эрезеге жеткен укук бузуучулардын же мо-
ралдын чегинен чыгып кеткен жашы жетпегендердин таасири астында 
түзүлгөн топтордун катышуучулары бара-бара өздөрүн жаалдуу алып 
жүрө баштап, көбүнчө майда жосундар менен укук бузууларды, андан 
кийин кылмыштарды көбүрөөк жасай баштайт.77

Коомго жат багыты бар формалдуу эмес топтор анын ар бир мүчөсүнө 
чоң таасир тийгизет. Өспүрүмдүн мындай топторго киришинин факты-
сы анын инсанынын андан ары бузулушунун чечүүчү шартына айла-
нат. Алсак, белгилүү психолог Б.Ф.Поршнев мындай топту өзүнчө бир 
тигил же бул ыкташууга бир нече эсе “дем берген”, аны көбөйткөн, зор 
күчкө чейин алоолонткон “күчөткүчтүн” ролун таандык кылат.78

Өспүрүмдүн инсанынын криминалдык бузулушу топко мурда соттол-
гон адамдардын кириши менен күчөйт. Кылмышкер кыздар кылмыш-
кер балдарга караганда соттуулугу бар адамдарга көп тартылгандагы 
белгиленген. Бул фактыны беделдүүлүк проблемасы дайыма дал кыз-
дар чөйрөсүндө курч тургандыгы менен түшүндүрсө болот. Уландарга 
бул анча мүнөздүү эмес. Ошондуктан өзүн укук бузуучу катары алып 
жүргөн, өз абалынын көз карандысыз “беделдүүлүгүнө” ээ болгон улан-
дар тарабынан көңүл буруунун өзүнө тартуу күчү жашы жетпеген укук 
бузуучу кыздар үчүн зор. Андан калса, мурда соттолгон адамдар ме-
нен байланыш түзүү мурда соттолгон адамдар бар топторго кирбеген 
76 Башкатов И.П. Пихология групп несовершеннолетних правонарушителей. – 
Москва, 1993. 62-62-б.
77 Борьба с групповыми правонарушениями несовершеннолетних. – Киев, 1982.  
11-12-б.
78 Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. – Москва, 1966. 105-б.
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курбалдаштарынын көзүнчө кыздын өзүнүн беделин көтөрөт жана ага 
кандайдыр бир психологиялык жагымдуулук абалын камсыз кылат.79

Өспүрүмдөр тарабынан укук бузууларды жасоонун топтук мүнөзү да 
бир катар криминалдык маанилүү факторлор менен шартталган. Ми-
салы, тоноочулук, каракчылык, күч менен тартып алуу, уурулук жасоо 
үчүн белгилүү бир шамдагайлык, күч, көнүмүштөр, белгилүү бир план-
ды алдын-ала даярдоо жана иштеп чыгуу талап кылынат, ал эми топто 
аракеттенүү ал милдеттерди аткарууну жеңилдетет, ошондой эле ким 
жасагандыгын жалган билгизбөөнү жана жаза албоону камсыз кылып, 
коркунуч жана жеке жоопкерчилик сезимин төмөндөтөт.80

Өспүрүмдүк топторго эрезеге жеткендердин катышуусу аларды кый-
ла туруктуу кылып, максатка жетүүдө көбүрөөк өжөрлүккө көмөктөшөт 
ж.у.с. Демейде дал эрезеге жеткендер өспүрүмдөрдү кылмыш жасоого 
аралаштырып, алар үчүн өзүнчө бир «мугалимдер» жана «агартуучу-
лар» болуп калат.81

Эрезеге жеткендердин курагына жараша өспүрүмдөрдүн топторунун 
криминалдашуусуна эрезеге жеткендердин таасиринин мүнөзү ар кыл 
болору эчактан белгилүү. Тажрыйбалуу эрезеге жеткен кылмышкер-
дин болгондугу укукка каршы иш үчүн кызыктыргыч болуп саналып, 
мүмкүн болуучу оңунан чыкпай калууга кепилдик болгонсуйт. Мындай 
жол башчы бардык өспүрүмдөрдү өз эркине багындырып, өз максат-
тарына ылайык - түшкөн олжонун көбүрөөк үлүшүн ыйгарып алууга, 
көмүскөдө калуу менен жоопкерчиликтен качууга ж.у.с. тарбиялайт. 
Ошондуктан өспүрүмдөр топторунун 18-20 жаштагы мүчөлөрү катар-
дагы катышуучу, ошондой эле уюштуруучу же шыкактоочу, көбүнчө 
кылмыштарды кошо аткаруучу да болуп саналат. Курагы боюнча ан-
чейин айырма болгондо эрезеге жеткендердин курагы өзүнөн өзү топ-
тогу алардын ролун аныктоодо анчейин мааниге ээ болбойт. Топтун 
катышуучуларынын калганынан курагы боюнча бир кыйла айырмала-
ган эрезеге жеткендер кылмыштардын уюштуруучулары же шыкакчы-
лары катары чыгат.82

Бүгүнкү күндө мамлекет болгондон берки жылдардын ичиндегиге кара-
ганда жашы жетпегендердин кылмыштуулугу коом үчүн кыйла корку-
79 Ильяшенко А.Н. Преступность несовершеннолетних женского пола: состоя-
ние, причины, предупреждение. – Воронеж, 2000. 104-105-б.
80 Косевич Н.Р. Профилактика преступности несовершеннолетних в малых и 
средних городах. – Москва, 2003. 126-б.
81 Кузьминский Е.Ф. Трудовой коллектив как инстиут социализации. Теорети-
ческие вопросы изучения причинного комплекса преступности жыйнагында. – Москва, 
1981. 94-95-б.
82 Ветров Н.И. Индивидуальное профилактическое воздействие на молодых 
правонарушителей. – Москва, 1980. 59-б.
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нучтуу мүнөздө болууда. Криминологиялык изилдөөлөрдүн натыйжа-
лары социалдык саясаттагы жана жашы жетпегендерди тарбиялоочу-
алдын алуучу иштеги терең өксүктөргө күбө болот. Социалдык 
бузулуунун көрүнүштөрү коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүнө да 
кирди. Алардын татаалдыгы коомго ыкташа албаган адамдарга тар-
биялык таасир көрсөтүүнүн тутумдарынын жетишсиз натыйжалуулугу 
менен шартталган.
Калктын олуттуу бөлүгүнүн жашоо деңгээлинин төмөндөшүнө алып 
келген социалдык-экономикалык жана саясий кайра түзүүлөр, 
көнүмүшкө айланган жашоо ыңгайынын жана адеп-ахлактык, баалуу-
лук багыттарынын өзгөрүшү, үй-бүлөдөгү психологиялык жагдайдын 
начарлашы жана анын тарбиялык мүмкүнчүлүктөрүнүн солгундашы, 
балдарга карата агрессиянын күчөшү балдардын социалдык жетим-
дигинин жана көзөмөлсүздүгүнүн өсүшүн, жаштардын окчун калган 
чөйрөсүнүн кеңейишин жана жашы жетпегендердин кылмыштуулугу-
нун өсүшүн шарттаган себептер болуп саналат.

3. Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот процессин 
социалдык-психологиялык камсыз кылуу
Жазык ишин соттук териштирүүгө дайындоо жөнүндө маселени 
чечүүдө жашы жетпегенге жана анын болуу чөйрөсүнө, жашы жетпе-
генди тарбиялоо шарттарына, үй-бүлөдөгү турмуш-тиричилик шарт-
тарына, жашы жетпегенди окутуу процессине жана бош убакытты 
өткөрүү ыкмасына, анын айлана-чөйрөсүндөгүлөр менен байланыш-
тарына, ата-энелеринин (көзөмөлчүлөрүнүн, камкорчуларынын) ага 
жасаган мамилесине, ошондой эле ден соолук абалына тиешелүү ма-
алыматтарды белгилөө максатында ювеналдык судья үй-бүлөнү жана 
балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн кызматкерине жашы жетпеген 
болгон чөйрөдө социалдык изилдөө өткөрүүнү тапшырат.
Өзгөчө учурларда социалдык изилдөө өткөрүү төмөнкүлөргө тапшы-
рылышы мүмкүн:

1) уставдары жашы жетпегендерди тарбиялоонун милдеттерин 
же аларды кайра социалдаштыруу процессине жардам көрсөтүүнү 
камтыган мамлекеттик эмес коммерциялык эмес уюмдардын 
өкүлдөрүнө, ошондой эле эгерде аларга жашы жетпегендин жүрүм-
турумун көзөмөлдөө аларга тапшырылса - ишеним көрсөтүлгөн 
адамдарга;
2) жашы жетпегендин жашаган же жүргөн жериндеги тиешелүү 
юрисдикциясы бар ички иштер органдарына.

3-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН СОЦИАЛДЫК-
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Жүргүзүлгөн социалдык изилдөөнүн жүрүшүндө маалымат берген 
адамдар жөнүндө маалыматтар купуя болуп саналат жана ювеналдык 
сотко гана кабарланат.
Жүргүзүлгөн социалдык изилдөөнүн жүрүшүндө соттун чечими үчүн 
олуттуу мааниге ээ болушу мүмкүн болгон маалыматты берген адам-
дар зарыл учурда сот тарабынан күбө катары суралышы мүмкүн.
Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн кызматкеринин 
кайрылуусу боюнча ички иштер органдары ага социалдык изилдөө 
жүргүзүү менен байланышкан милдеттерди аткарууда жардам берүүгө 
милдеттүү.
Жашы жетпегендерде тиешелүү социалдык изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн 
тартиби жашы жетпегендин жана анын үй-бүлөсүнүн жеке турмушунун 
чөйрөсүн сыйлоону эске алып, мыйзамдар менен белгиленет.
Педагогикалык, психологиялык же медициналык билимдердин, ошон-
дой эле жашы жетпегенге тарбиялык таасир көрсөтүүнүн натыйжалуу-
лугун аныктоонун негизинде жашы жетпегендин инсанына ар тарап-
туу баа берүү максатында жашы жетпегенге пикирди же мүнөздөмөнү 
кароодо ювеналдык сот жашы жетпегенге пикир же мүнөздөмө берүү 
жөнүндө тиешелүү уюмдарга суроо-талап менен кайрылат. Сот тара-
бынан алынган жашы жетпегенге пикир же мүнөздөмө ишке тиркелет 
жана иш боюнча чечим кабыл алууда сот тарабынан эске алынат. 

Жашы жетпегенди медициналык изилдөө жана экспертизадан 
өткөрүү

Жашы жетпегендин ден соолугунун абалы жөнүндө пикир же справ-
ка алуу зарыл болгон учурда сот тиешелүү багыттагы адис врачтар-
га жашы жетпегенди медициналык изилдөөнү дайындайт. Алардын 
өтүнүчтөрү боюнча сот медициналык изилдөөгө катышуу үчүн адисти-
ги башка врачтарды кошумча киргизиши мүмкүн. 
Медициналык изилдөөнү жүзөгө ашырып жаткан врачтардын же ишке 
катышкан адамдардын өтүнүчү боюнча сот жашы жетпегенди стацио-
нардык медициналык экспертизадан өткөрүү жөнүндө тескеме чыга-
рышы мүмкүн. 

Ювеналдык соттогу сот өндүрүшүнүн тараптары

Жашы жетпегендин укук бузуусу жөнүндө иштер боюнча ювеналдык 
сотто төмөнкүлөр сот өндүрүшүнүн тараптары болуп саналат:
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1) жашы жетпеген соттолуучу, анын мыйзамдуу өкүлү, жашы жет-
пегендин коргоочусу;
2) прокурор – мамлекеттик айыптоочу.

Соттук териштирүүгө жабырлануучу адам катышууга укуктуу. Бул учур-
да жабырлануучу сот процессинин тарабы катары укуктарга ээ жана 
жоопкерчилик тартат.
Ювеналдык сот коомдук уюмдун өкүлүнө коомдук жактоочу катары 
өндүрүшкө катышууга уруксат бериши мүмкүн.
Соттук заседаниеге катышуу үчүн сот үй-бүлөнү жана балдарды кол-
доо боюнча бөлүмдүн кызматкерин, социалдык кызматкерди, түзөтүү 
мекемесинин, жашы жетпеген жүргөн окуу-тарбия жайынын же сала-
маттык сактоо мекемесинин кызматкерлерин, жашы жетпеген окуган 
окуу жайдын өкүлүн, жашы жетпеген иштеген жердин өкүлүн чакыры-
шы мүмкүн.
Мына ошентип, жашы жетпегендерге карата сот адилеттигинин тутуму 
кең мааниде жашы жетпегендердин укуктарын, эркиндиктерин жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоонун тутуму, жашы жетпегендер-
дин көзөмөлсүздүгүнүн, укук бузууларынын алдын алуу жаатындагы 
ишти жүзөгө ашыруучу ар кыл органдардын, кызматтар менен меке-
мелердин, ошондой эле өспүрүмдөрдүн социалдык кайра интеграция-
ланышынын тутуму катары түшүнүлөт.
Жашы жетпегендердин иштери боюнча соттор (ювеналдык соттор) – 
бул эки багыттагы иштерди кароочу соттор:

–зомбулуктун тигил же бул түрүнө туш болгон же алардын өмүрүнө 
жана ден соолугуна коркунуч түшкөн, же болбосо аларга ата-
энелери (алардын ордун баскан адамдар) тиешелүү камкордук 
көрбөгөн балдарга карата;
–мыйзам менен чатакта болгон балдарга карата.

Биздин коомдун ар бир мүчөсү тиешелүү органдарга (милицияга, үй-
бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмгө, айыл өкмөтүнө) ата-
энеси (алардын ордун баскан адамдар) баланы тарбиялоо боюнча 
тиешелүү чараларды көрбөгөндүгү жөнүндө билдире алат. Мындан 
тышкары, ювеналдык соттор өспүрүмдөрдү атайын тарбиялоо ме-
кемелерине жиберүү жана үй-бүлө менен балдарды колдоо боюнча 
бөлүмдүн корутундусу боюнча аларга тарбиялык таасир көрсөтүүнүн 
башка чараларын колдонуу жөнүндө иштерди карайт. 
Жашы жетпегендер үчүн соттордогу соттук процесс бир катар 
өзгөчөлүктөрү менен айырмаланат. Жашы жетпегендин кызыкчылык-

3-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН СОЦИАЛДЫК-
ПСИХОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕРИ 
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тарын коргоо максатында сот заседаниеси жабык болушу мүмкүн. За-
седаниенин жүрүшүндө сот алдындагы өспүрүмгө түшүнүктүү жөнөкөй 
тил пайдаланылат. Демейде жашы жетпегендер сот өндүрүшүнүн 
бардык этаптарына катышат, бирок өзгөчө учурларда судья жашы 
жетпегенди заседаниелер залынан чыгарып жиберүү жөнүндө чечим 
кабыл алышы мүмкүн (балага зыян келтирүү мүмкүн болгон учурда, 
мисалы, анын асырап алынгандыгынын фактысынын ачылышы ж.б.). 
Жашы жетпегендер үчүн соттордогу сот заседаниелерине өспүрүмдүн 
ата-энесинин же алардын ордун баскан адамдардын, үй-бүлөнү жана 
балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн кызматкеринин, же болбосо үй-
бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм тарабынан берилген 
ишеним кат боюнча аракеттенүүчү социалдык кызматкердин катышу-
усу милдеттүү болот. Үй-бүлө жана балдарды колдоо боюнча бөлүм 
жашы жетпегендердин укуктарын жана мыйзам менен корголуучу кы-
зыкчылыктарын коргоо милдети жүктөлгөн мамлекеттик уюмдардын 
ичине кирет. Ата-энелер сотко өтүнүчтөр менен кайрылышы, күбөлөргө 
суроо бериши, каршы пикир айтышы жана өз балдарынын атынан же 
алар менен бирге көрсөтүү бериши мүмкүн. Үй-бүлөнү жана балдарды 
колдоо боюнча бөлүм сотто жашы жетпегенди мыйзам менен чатакка 
алып келген себептер менен шарттарды ачуучу кырдаалга мүнөздөмө 
берүү менен сотто кыскача сөз сүйлөйт, мунун өзү бул айкын кырдаал-
да түзүлгөн жагдайдын баарын эске алууга, өспүрүмдүн кызыкчылык-
тарын тиешелүү түрдө коргоого мүмкүнчүлүк берет.
Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот процессин социалдык-
психологиялык камсыз кылуу сот процессине юрист эмес адистер-
ди катышууга тартууну жана сот тарабынан ар кандай социалдык-
психологиялык кызматтардын жардамын пайдаланууну карайт. Бул 
милдетти балдардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын 
коргоо жаатындагы адистешкен орган – үй-бүлөнү жана балдарды кол-
доо боюнча бөлүм чечет, ал бул максат үчүн жашы жетпегендердин 
иштери боюнча жазык процессин камсыз кылуу үчүн атайын түзүлгөн 
социалдык кызматтарды тартууга укуктуу. Мындан тышкары, ишти ка-
роодо бала адвокат менен милдеттүү тартипте камсыз кылынат.
Жашы жетпегендердин иштерин кароочу соттун алдына мыйзам соци-
алдык мазмундагы милдеттерди коёт. Сот өспүрүмдүн жашоо шартын 
жана тарбиясын эске алууга милдеттүү, мунун өзүн бир гана юридика-
лык билимдердин жардамы менен жасоого болбойт.
Жашы жетпегенге жазаны дайындоодо сот тарабынан жашы жетпе-
гендин курагы жана жашоосу менен тарбиясынын шарттары, психика-
лык өнүгүшүнүн деңгээли, ошондой эле ага курагы боюнча улуу адам-
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дардын таасири менен шартталган инсанынын өзгөчөлүктөрүнүн эске 
алынышы милдеттүү шарт болуп эсептелет. Жашы жетпегендердин 
иштерин кароодо судья иштин бардык жагдайларын иликтейт жана 
негиздер болгондо эркиндигинен ажыратуу жазасына альтернативдүү 
жазаларды же тарбиялык таасир көрсөтүү чараларын артыкчылык-
туу дайындашы мүмкүн, мунун өзү ювеналдык юстициянын максат-
тарына – жашы жетпегендин укуктары менен кызыкчыларын кор-
гоого, өспүрүмдү түзөтүүнүн максатына жазалоочу санкцияларды 
колдонбостон жетишүүгө, анын андан ары кайра интеграцияланышы-
на көмөктөшөт.
Мына ошентип, ювеналдык соттор соттук, ошондой эле камкорчулук 
милдеттерин аткарууга чакырылган. Алар жашы жетпеген укук бузуу-
чулар менен гана иштебестен, “тобокелдик тобундагы” балдар, ошон-
дой эле өмүрү менен ден соолугуна коркунуч келген балдар менен да 
иштейт.
Жашы жетпегендер үчүн соттогу процесстин мүмкүн болушунча же-
келештирилиши сот бийлигинин жеке жашы жетпегенге, ошондой эле 
бүтүндөй коомго да карата кыйла айкын кылат. 
Зарыл болгон социалдык кызматтарды тартуу менен үй-бүлөнү 
жана балдарды колдоо боюнча бөлүм тарабынан иштелип чыккан 
түзөтүүчүлүк жана кайра интеграциялоочу программалардын соттук 
жол-жоболорунун байланышы баланын социалдашуу процессин опти-
малдаштырат жана коомдун мыйзамды сыйлаган мүчөсү катары анын 
келечегин камсыз кылат. 

Иликтөө (скрининг) процесси

Ата-энелер менен көзөмөлчүлөрдү бат табуу жана тартуу бошо-
туунун натыйжалуу саясатына ачкыч болорун долбоорду жана де-
милгелерди жүзөгө ашыруунун тажрыйбасы көрсөттү, ал балдарды 
алардын кароосуна өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мына ошого 
байланыштуу эрте кийлигишүү, анын ичинде жашы жетпеген укук бу-
зуучуларды социалдык иликтөө (скрининг) жана кабыл алуу өзгөчө 
мааниге ээ болот.
Иликтөө (же скрининг) – бул балага, анын үйдөгү жана үй-бүлөдөгү 
жагдайларына, укук бузууга алып келген жагдайларга, ошондой эле 
баланын укук бузуу үчүн жоопкерчиликти таанышына же тааныбашына 
баа берүү процесси. Мындан тышкары, ишти соттук териштирүүгө же 
болбосо соттон тышкары чараларга, же калыбына келтирүүчү сот ади-
леттигинин башка программаларына өткөрүп берүүнүн мүмкүнчүлүгү 

3-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН СОЦИАЛДЫК-
ПСИХОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕРИ 
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иликтенет. Иликтөө баланы камакка алуудан кийин же биринчи жолу 
сотко келеринин алдында жүргүзүлүшү мүмкүн.
Жашы жетпеген укук бузуучуларды кармагандан кийин жазык куугун-
тугу жападан жалгыз альтернатива болуп саналарына «скрининг» – же 
«иликтөө» жүргүзүү зарыл. Скрининг бала жөнүндө маалымат алууга 
багытталып, ал ишти сот адилеттигинин тутумунан чыгарып кетүүгө, 
баланы үйүнө ата-энесине же көзөмөлчүлөрүнө жиберүү же баланы 
убактылуу кайда жайгаштыруу мүмкүн экендиги жөнүндө корутунду 
же чечим чыгарууда текшерүү кызматынын кызматкери же социалдык 
кызматкер тарабынан пайдаланылат.
Ата-энесин, көзөмөлчүлөрүн же башка адамдарды издөө жана алар-
га кабарлоо боюнча негизги жоопкерчилик укук коргоо органдарында 
жатат. Текшерүү кызматына жана социалдык кызматтарга маалымдоо-
нун кошумча жоопкерчилиги да аларга жүктөлгөн. Жашы жетпегендер-
ди социалдык териштирүү, кабыл алуу же кайра багыттоо борборлору 
бар жерлерде укук коргоо органдары баланы мындай борборго мүмкүн 
болушунча тезирээк жеткирүүгө тийиш.
Ал өтө зарыл болбосо да, көпчүлүк учурларда иликтөө процесси үчүн 
өзүнчө офис пайдаланылат, ал эми иликтөө формалдуу эмес жагдай-
да, мисалы, жергиликтүү мектепте жана жадагалса баланын үйүндө 
өтүшү мүмкүн. Башкача айтканда, өзүнчө имараттын же офистин жок-
тугу айыл жергесинде иликтөө жүргүзүүгө тоскоолдук кылбайт.
Скринингдин эки практикалык модели бар: бир моделдин алкагында 
иликтөө үчүн укук коргоо органдарындагы кабинет колдонулат, экин-
чи моделде бул максаттар үчүн ювеналдык соттун имаратындагы жай 
пайдаланылат. Милиция участогу демейде балдардын сүймөнчүктүү 
жери эместиги жана бала текшерүү кызматкеринин же социалдык кыз-
маткердин сурап-билүүсү милициянын сурагынан айырмаланарына 
ишенбегендиги бул моделдин кемчилдиги болуп саналат. Бул өз кезе-
гинде социалдык кызматкерге же текшерүү кызматкерине болгон ише-
нимди, баланын өз үй-бүлөсү жана үйүнүн дареги жөнүндө кеңири ай-
тып берүүнү, ошондой эле соттон тышкары чаралардын максаты үчүн 
жоопкерчиликти кабыл алууну каалагандыгын ыдыратат. Милиция 
дайыма эле баланы сотко өзү милдеттүү болгондой тез жеткирбейт 
жана бала жыйынтыгында териштирүүдөн өтпөстөн соттун алдына 
келгендиги экинчи моделдин негизги кемчилиги катары белгиленген.

Изилдөөнүн максаттары:
-укук бузууну жасоого алып келген анын мүнөзүн жана жагдайла-
рын аныктоо.
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-түрмөнүн/милициянын камерасында болгондо – балдарды ата-
энелеринин көзөмөлүнө берүүнү камсыз кылуу.
-милициянын/түрмө кызматкерлеринин камалган балдарга жасаган 
мамилесине көз салуу.
-жазык өндүрүшүнүн соттон тышкары чараларына тиешелүү су-
нуштамаларды прокурорго же сотко берүү;
-камалган жашы жетпегендердин иштеринин маалыматтык базасы 
үчүн маалымат топтоо.

Шарттар:
Иликтөөнү (скринингди) баланын ата-энесинин же көзөмөлчүсүнүн 
көзүнчө өткөрүү керек. Алар болбогондо тиешелүү органдын кызмат-
керлери же ыктыярдуулар аларды табууга тийиш. 
Эгерде ата-энеси же көзөмөлчүсү табылбаса, анда бала кармалышы 
жана жашы жетпегендер үчүн камерага жайгаштырылышы мүмкүн. Иш 
кийинкиге калтырылып, ал эми иликтөө ата-энелер табылганга чейин 
калтырылат.
Эгерде бала өзүнүн күнөөсүздүгүн билдирсе, ага коргоочу берилиши, 
ал эми иш сотко өткөрүлүшү мүмкүн.
Кайтарууда болгон балдар судья менен алгачкы жолугушкандан кийин 
кайтарууга кайрылбаш үчүн бүт күч-аракеттерди жасоо зарыл.
Эгерде иш боюнча өндүрүш токтотулушу мүмкүн болсо, иликтөөнү 
жүргүзгөн кызматкер бала менен соттон тышкары чаралардын ар кыл 
варианттарын талкуулайт жана баланын макулдугун алат.
Соттон тышкары чараларды колдонууга тиешелүү бардык сунуштама-
лар боюнча прокурор сунуштамаларды кабыл алуу же болбосо четке 
кагуу чечимин кабыл алат. Эгерде жабырлануучу менен ортомчулук 
процесси өтүп жатса, прокурорго биротоло сунуштамалар ортомчулук-
тун натыйжасына жараша берилет.
Соттон тышкары чаралар кабыл алынган учурда иш соттон тышкары 
чараны аткаруу үчүн каралган убакытка токтотулуп турат. Токтото ту-
руу шарттуу – иш балага соттон тышкары чараларды аткаруу үчүн уба-
кыт берүүгө токтотула турат.
Эгерде бала соттон тышкары чараларды аткарбаса, баланын отчет 
берүү үчүн келүү күнүндө иш кайрадан жаңыртылышы мүмкүн.

3-ТЕМА. ЮВЕНАЛДЫК ЮСТИЦИЯНЫН СОЦИАЛДЫК-
ПСИХОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТТЕРИ 



128

Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

Артыкчылыктары:
Иликтөө (скрининг) жазык сот адилеттигинин тутумунан ишти чыгарып 
кетүү үчүн эң маанилүү мүмкүнчүлүк болот.
Натыйжалуу скрининг кайтарууга албоо керек болгон балдарды анык-
тоого жардам берет, анткени алар коомго коркунуч туудурбайт.
Иликтөө ювеналдык юстициянын тутумуна таптакыр тиешеси жок бал-
дарды аныктайт, анткени алар зомбулуктун, көзөмөлсүздүктүн курман-
дыктары, же психикалык оорулардан жабыр тарткандар.
Иликтөө ишти пландаштырууга, ошондой эле прокурор жана/же сот 
үчүн жиберилүүчү сунуштамаларга таасирин тийгизет.

4-ТЕМА. ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ИШТЕРИ БОЮНЧА СОТ АДИ-
ЛЕТТИГИН ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА БАШКА 
КӨМӨКЧҮ ОРГАНДАР

Сабактын темасы боюнча даярдануу үчүн суроолор:

1. Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө 
ашыруудагы мамлекеттик органдар.
2. Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө 
ашыруудагы башка көмөкчү органдар.

Сунуш кылынган адабияттар:

1. 2006-жылдын 7-августундагы Кыргыз Республикасынын Бал-
дар жөнүндө кодекси
2. 2008-жылдын 10-июнундагы № 285 «Кыргыз Республикасы-
нын райондорунун мамлекеттик администрацияларында жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органда-
рында үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөрдү түзүү 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому

1. Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин 
жүзөгө ашыруудагы мамлекеттик органдар

Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашы-
рууда ювеналдык юстициянын мамлекеттик муниципалдык органда-
рына жана мекемелерине төмөнкүлөр таандык болот:

•	 Балдардын иштери боюнча комиссия (мындан ары – БИК);
•	 Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөр (мындан 
ары – ҮБКБ);
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•	 юстициянын, ички иштердин, саламаттык сактоонун, билим 
берүүнүн, маданияттын, социалдык коргоонун, социалдык 
тейлөөнүн, иш менен камсыз кылуу кызматынын адистешкен 
органдары жана мекемелери.

Коом ювеналдык юстициянын тутумунда жергиликтүү бийлик органда-
ры жана коомдук уюмдар аркылуу чыгат. Мамлекеттик бийликтин жана 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органдары 
ювеналдык юстициянын алкагында үй-бүлөнү жана балдарды колдоо 
боюнча бөлүмдөрдүн, асырап алган үй-бүлөлөрдүн, муниципалдык 
социалдык, диагноздук, кризистик жана реабилитациялык борборлор 
менен мекемелердин ишин камсыз кылат. 
Балдардын иштери боюнча комиссиялар (БИК) – балдардын укук-
тарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын, анын ичинде жашы жетпе-
гендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашыруудагы укук-
тарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча адистешкен 
орган болуп саналат.
Балдардын иштери боюнча комиссиялар төмөнкүлөрдүн алдында 
түзүлөт:

•	 тиешелүү райондордо - райондук администрациялардын;
•	 жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү 
органдарынын (шаарлардын мэрияларынын).

БИК туруктуу иштөөчү жумушчу орган болуп саналбайт жана өз ишин 
мезгилдүү негизде жүзөгө ашырат.
БИКтин жобосу жана курамы райондун мамлекеттик администрация-
нын же болбосо алдында көрсөтүлгөн комиссия түзүлгөн шаардын мэ-
риясынын токтому менен бекитилет.
БИКтин курамы райондун мамлекеттик администрациясынын же 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органыны-
нын, ички иштер органынын, билим берүү органынын, саламаттык 
сактоо органынын, эмгек жана социалдык коргоо боюнча органдын 
өкүлдөрүнөн, ошондой эле жарандык коомдун 4 өкүлүнөн түзүлөт.
Төмөнкүлөр БИКтин милдеттери болуп саналат:

•	 ҮБКБнын баланы үй-бүлөдө калтыруу, асырап алуучу үй-
бүлөгө берүү, ачык же жабык мекемеге жайгаштыруу бөлүгүндө 
анын андан аркы тагдырын аныктоого тиешелүү болгон чечимдерин 
жактыруу; 
•	 үй-бүлөлүк камкордуктун түрүн тандап алууга карата ҮБКБнын 
чечимдерин бекитүү;

4-ТЕМА. ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ИШТЕРИ БОЮНЧА СОТ АДИЛЕТТИГИН 
ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА БАШКА КӨМӨКЧҮ ОРГАНДАР
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•	 бала ачык же жабык мекемеге укукка жатпаган жол менен 
жайгаштырылган учурда аны бошотууну камсыз кылуу;
•	 арыздар менен даттанууларды, анын ичинде балдардын 
арыздары менен даттанууларын кароо.

БИКтин чечими сот тартибинде даттанылышы мүмкүн.
БИК өзүнүн ишин мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана башка уюмдар менен 
өз ара аракеттенүү менен жүзөгө ашырат.
БИКтин чечими мамлекеттик администрациянын же жергиликтүү өз 
алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органынын токтому түрүндө 
жол-жоболоштурулат жана тиешелүү мамлекеттик, муниципалдык 
органдар, менчиктин түрүнө карабастан юридикалык жактар, кызмат 
адамдары жана жарандар тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү болуп 
саналат. 

Балдардын иштери боюнча комиссия тарабынан иштерди кароонун 
тартиби
Жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн БИК алар келип түшкөн учурдан 
тартып 10 күндөн ашпаган мөөнөттө ҮБКБ тарабынан берилген мате-
риалдарды карайт. 
Ишти мөөнөтүндө карап чыгуу мүмкүн болбогон өзгөчө сейрек учур-
ларда БИК белгиленген мөөнөттү узартуу, бирок 7 күндөн ашпаган 
мөөнөткө узартуу жөнүндө чечим чыгарышы мүмкүн.
ҮБКБ тарабынан берилген материалдарды кароодо БИК зарыл болгон 
учурда керектүү маалыматтар менен документтерди талап кылып ал-
дырат, ошондой эле иштин материалдары боюнча түшүндүрмөлөрдү 
алуу үчүн кызмат адамдарын жана жарандарды чакыртат.
БИКтин жыйналышы анын курамынын кеминде жарымы болгондо 
укуктуу болуп саналат.
Балдардын, ата-энелердин же алардын ордун баскан адамдардын 
даттануулары боюнча БИКтин жыйналышына иши каралып жаткан 
баланын, ошондой эле ишке тиешеси бар бардык адамдардын каты-
шуусу милдеттүү болот.
БИКтин жыйналышында жыйналыштын датасын жана ордун, 
ишти маңызы боюнча кароону, ишти кароого катышкан адамдар-
дын келгендиги жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү жана алардын 
түшүндүрмөлөрүн, ишке тиешеси бар башка маалыматтарды, ошон-
дой эле кабыл алынган чечимди жарыялоо жана ага даттануунун тар-
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тиби менен мөөнөттөрүн түшүндүрүү жөнүндө маалыматтарды кыска-
ча жазуу менен протокол түзүлөт.
Протоколго БИКтин төрагасы жана катчысы кол коёт.
БИКтин чечими жыйналышка катышкан комиссиянын мүчөлөрүнүн 
добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат. Протокол, чечим 
райондун мамлекеттик администрациянын же болбосо жергиликтүү өз 
алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органынын токтому түрүндө 
жол-жоболоштурулушу мүмкүн.
Чечимдин көчүрмөсү тиешелүү органдарга, балага, анын ата-энесине 
же алардын ордун баскан адамдарга берилет.
БИК мыйзам менен чатакта болгон жашы жетпегенге карата ювенал-
дык юстициянын тутумуна кирет. 
Мыйзам менен чатакта болгон жашы жетпегендерге карата БИКтин 
иши жашы жетпегендин өз ар-намысынын сезимин өстүрүүгө, анын ко-
омдун турмушундагы конструктивдүү ролун ишке ашыруу керектөөсүн 
эске алууга жана жашы жетпегенди кайра интеграциялоо процессине 
көмөктөшүүгө тийиш.

БИКтин жазык жоопкерчилигине жатпаган жашы жетпеген укук бу-
зуучуну коргоону уюштуруудагы ролу
Балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо 
жаатындагы адистешкен органдар тарабынан жашы жетпегендерге 
карата сот адилеттигинин жүргүзүлүшү, ошондой эле ага социалдык 
кызматтардын катышуусу төмөнкү бүтүндөй бир катар проблемалар-
ды чечүүгө көмөктөшүүгө чакырылган:

•	 жашы жетпегендердин өнүгүшүнө оң таасир тийгизүүгө жана 
жагымсыз тенденциялардын көрүнүшүн чектөө;
•	 өспүрүмдүн инсанын калыптандырууга комплекстүү таасир 
көрсөтүү;
•	 жашы жетпегендердин чектен чыгып бара жаткан жүрүм-
турумунун мүмкүн болуучу кесепеттерин божомолдоо жана укуктук 
мажбурлоо чараларына түздөн-түз кайрылбастан тарбиялоонун 
социалдык программаларын колдонуу;
•	 ага ылайык адам, анын өмүрү, укуктары жана эркиндиктери 
жогорку баалуулук болгон белгиленген стратегиялык социалдык-
укуктук жана педагогикалык максаттарга жетүү.

4-ТЕМА. ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ИШТЕРИ БОЮНЧА СОТ АДИЛЕТТИГИН 
ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА БАШКА КӨМӨКЧҮ ОРГАНДАР
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Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашы-
руу шарттуу түрдө үч фазага бөлүнүшү мүмкүн.
Биринчи фаза жашы жетпегендердин арасында укук бузуулардын 
алдын алууну болжолдойт. Бул фазага балдарга жана “тобокелдик 
тобундагы” үй-бүлөлөргө, укук бузуу тобокелдигинин астында турган 
жашы жетпегендерди жеке көзөмөлдөөгө чейинки социалдык жана пе-
дагогикалык жардам берүү кирет. 
Экинчи фаза жашы жетпеген өспүрүм шек саналуучу деп табылган 
учурдан тартып башталат жана жаза дайындалганга же ага карата 
таасир көрсөтүү чарасы колдонулган мезгилде бүтөт. 
Үчүнчү фазага жашы жетпеген түзөтүү мекемесинде болгон же андан 
бошотулган учурдан тартып ал кайра интеграцияланганга чейинки 
процесс кирет.
Ювеналдык юстиция айкын балдардын айкын турмуштук кырдаалдар-
дагы проблемасын чечет деп саналат, мунун өзү акыры жыйынтыгын-
да келип жалпы эле балдардын проблемаларын чечүүгө мүмкүнчүлүк 
берет.
Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары 
жана коомдук уюмдар менен өз ара аракеттерди камсыз кылуучу БИК-
тер өз ишинде алардын ар биринин милдеттерин эске алууга тийиш. 
Башка органдар менен өнөктүктө жашы жетпегендердин иштери бо-
юнча сот адилеттигин жүзөгө ашыруудагы мамлекеттик органдардын 
милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

•	 укук бузуунун натыйжасында бузулган социалдык мамилелерди 
зыяндын ордун толтурууга, жабырлануучуну жана укук бузуучуну 
реабилитациялоого багытталган элдештирүү программалары 
аркылуу калыбына келтирүү. Жергиликтүү жамааттардын 
ресурстарын криминалдык кырдаалдардан чыгуу боюнча жумушка 
тартуу;
•	 жашы жетпегендерди кайра интеграциялоо;
•	 алдын алуучулук-реабилитациялык жумушта жергиликтүү 
жамааттардын камкорчулук дараметин күчөтүү;
•	 формалдуу эмес социалдык контролго катышууга карата 
жергиликтүү жамааттардын мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүнүн 
эсебинен жазалоо технологияларынын аракетин чектөө;
•	 жүрүм-турумдун өзгөрүү процессине дем берүү, өз жүрүм-
туруму үчүн жоопкерчиликти аңдап-сезүүдө жана ал башкаларга 
кандай таасир тийгизерин түшүнүүдө балага жардам берүү;
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•	 баланын коомдон окчундоосуна эмес, социалдык 
интеграцияланышына көмөктөшүү; 
•	 расмий сот өндүрүшүнөн жана эң негизгиси эркиндигинен 
ажыратуу сыяктуу накта жазалоо санкцияларын колдонуудан 
коомдук таасир көрсөтүүнүн конструктивдүү чараларынын 
пайдасына мүмкүн болушунча качуу.

Жазык жоопкерчилигине жете элек жашы жетпегендин укук бузуу жа-
сагандыгынын фактысын белгилөөдө Балдардын иштери боюнча ко-
миссия төмөнкү жагдайларды белгилейт:

•	 бул жосунду жасоого көмөк болгон шарттарды;
•	 жасалган жосундун социалдык коркунучтуулугунун 
даражасын;
•	 жашы жетпеген тарбияланган чөйрөнү;
•	 жашы жетпеген тарабынан жазык мыйзамдары менен каралган 
укук бузуунун кайталап жасалышынын тобокелдигин.

Бул жагдайларды аныктоо үчүн БИКтин жооптуу катчысы үй-бүлөнү 
жана балдарды колдоо боюнча бөлүм жашы жетпегенге берген мате-
риалдарды алдын ала иликтейт. Эгерде бардык жагдайларды тактоо 
үчүн берилген материалдар жетишсиз болсо, БИК аларды тиешелүү 
уюмдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-
тескөөчү органдарынан суратып алышы мүмкүн. Ошондой эле жашы 
жетпеген, анын ата-энеси же болбосо мыйзамдуу өкүлдөрү менен ал-
дын ала маектешүү өткөрүү зарыл.
Балдардын иштери боюнча комиссиялардын иши коомчулуктун, 
өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдардын кеңири катышуусу менен 
жүзөгө ашырылат. Комиссиялардын ишине мектеп алдындагы ата-
энелер комитеттеринин, балдар үйлөрүнүн жана жатак мектептердин 
камкорчулук кеңештеринин, коомдук түзүлүштөрдүн, көчө, кварталдык, 
үй комитеттеринин өкүлдөрү жана коомчулуктун башка өкүлдөрү тар-
тылат. Ишке тартылган активдин ичинен комиссиялар жашы жетпеген-
дер менен иштөө үчүн коомдук инспекторлорду жана коомдук тарбия-
чыларды бөлүп берет. Бул учурда өнөктөштүк үчүн мүмкүнчүлүктөрдү 
түзүү максатында бардык мамлекеттик органдарды жана коомдук би-
рикмелерди бириктирүү жана топтоштуруу зарыл. 

Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөр 

Жергиликтүү деңгээлде балдарды коргоо тутумун өнүктүрүү макса-
тында 2003-жылы тажрыйбалык негизде үй-бүлөнү жана балдарды 
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колдоо боюнча бөлүмдөр (ҮБКБ) жергиликтүү деңгээлде балдардын 
укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, кризистик тур-
муштук кырдаалда калган үй-бүлө менен баланы колдоонун натый-
жалуу тутумун түзүү чөйрөсүндө башкаруунун механизмдерин жана 
максаттуу каржылоону иштеп чыгуу, текшерүү жана жайылтуу үчүн 
түзүлгөн. Азыркы учурда ҮБКБлар республиканын 56 райондору ме-
нен шаарларында иштейт.
Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөр төмөнкү максат-
тарды көздөйт:

•	 үй-бүлөлөрдүн жана балдардын проблемаларын чечүүгө 
тутумдуу мамилени аларды эсепке алуунун негизинде уюштуруу 
жана райондун социалдык-экономикалык өнүгүү планына 
киргизүү;
•	 үй-бүлөнүн экономикалык абалын жогорулатуу;
•	 үй-бүлөнү бөлүп кароо, жиктөө, көз салуу жана колдоо;
•	 балдардын арасындагы көзөмөлсүздүктүн жана укук 
бузуулардын алдын алуу;
•	 жетим жана ата-эненин камкордугусуз калган балдар үчүн 
асырап алуучу үй-бүлөлөрдү уюштуруу;
•	 жергиликтүү деңгээлде социалдык кызматтарды өнүктүрүү.

Жашы жетпегендердин арасында укук бузуулардын проблемасынын 
алдын алуу жана аларды чечүү максатында ювеналдык юстициянын 
алкагында ҮБКБ балада ар-намыстын жана адам укуктарын сыйлоо-
нун сезиминин өнүгүшүнө көмөктөшүүчү принциптерди жетекчиликке 
алат. Баланын курагын эске алуу менен адилеттүү соттук териштирүүгө 
кепилдиктердин сакталышын камсыз кылуучу жана анын социалдык 
кайра интеграцияланышы менен ал коомдо пайдалуу ролду аткары-
шына көмөктөшүүчү жалпы принцип болуп балдарды кодулабоо жана 
алардын укуктары менен мыкты кызыкчылыктарын сактоо принциби 
саналат.
ҮБКБлар өз ишинде мыйзам менен чатакта болгон балдар өздөрүнүн 
адамдык ар-намысын кемсинтпеген кайрылууга укуктуу экендигин 
эске алууга тийиш, башкача айтканда: 

•	 баланын ар-намыс жана маанилүүлүк сезимин эске алган 
кайрылууга;
•	 балада адам укуктарын жана башкалардын негизги 
эркиндиктерин сыйлоону чыңдоочу кайрылууга (бул калыс соттук 
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териштирүүгө кепилдиктердин так сакталышын билдирет);
•	 баланын курактык өзгөчөлүгүн жана социалдык кайра 
интеграцияланууга жөндөмдүүлүгү менен коомдогу конструктивдүү 
ролун эске алуу менен кайрылууга;
•	 мыйзам менен чатакта болгон жашы жетпегендерге карата 
сот адилеттигин жүргүзүүдө зомбулуктун бардык түрлөрүнө тыюу 
салууну жана аларды болтурбоону караган баланын жеке ар-намыс 
сезимин сыйлоого.

Өз ишинде ҮБКБлар төмөнкү жетектөөчү принциптерди жетекчилик-
ке алат:

•	 баланын мыкты кызыкчылыктарын сактоо, жашы жетпеген укук 
бузуучуга карата ар кандай аракеттер укук бузуу жагдайларына 
жана коомдун муктаждыктарына шайкеш болууга тийиш;
•	 бир да бала мыйзамсыз же ага жетиштүү негизсиз эркиндигинен 
ажыратылбоого тийиш. Жашы жетпегенди камакка жана кайтарууга 
алуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлүүгө 
тийиш;
•	 жашы жетпегендерге карата соттук иштер эч бир 
создуктурулуусуз өз убагында териштирилүүгө тийиш;
•	 менчикке каршы, чоң коркунуч келтирбеген же анча оор 
эмес кылмыштарды жасаган жашы жетпегендерге карата мүмкүн 
болушунча альтернативдүү чаралар колдонулууга тийиш;
•	 эркиндигинен ажыратуу акыркы чара катары гана жана мүмкүн 
болушунча эң аз мөөнөткө гана колдонулууга тийиш. Алдын ала 
кайтарууга алууну кошуп алганда эркиндигинен ажыратылган 
учурда бала андан ары реабилитациялоо жана социалдык 
интеграциялоо үчүн тарбиялык, психологиялык жана эгерде зарыл 
болсо, медициналык жардам алууга тийиш;
•	 эркиндигинен ажыратуу өзгөчө сейрек жагдайларда 
гана тандалып алынууга тийиш. Эркиндигинен ажыратууга 
альтернативдүү жазалар колдонулушу зарыл;
•	 эркиндигинен ажыратылган ар бир жашы жетпегенге баланын 
курагына ылайык келген керектөөлөрдү эске алуу менен анын 
ар-намысын сыйлап мамиле жасалууга тийиш. Атап айтканда, 
эркиндигинен ажыратылган ар бир жашы жетпеген эрезеге жеткен 
камалгандардан өзүнчө болууга, кат алышуу жана көрүшүү жолу 
менен өз үй-бүлөсү менен үзгүлтүксүз байланышып турууга 
укуктуу;
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•	 бир да бала кыйноого, катаал, адамкерчиликсиз же 
басмырлоочу кайрылууга же жазага дуушар болбоого тийиш;
•	 жазык сот өндүрүшүнүн бардык этаптарында жашы жетпеген 
укук бузуу жасаган же аларды жасады деп шек саналган эрезеге 
жеткендер менен байланышты болтурбагандай бардык чаралар 
көрүлүүгө тийиш;
•	 эркиндигинен ажыратылган ар бир жашы жетпеген юридикалык 
же башка жардамга, анын ичинде өзүн эркиндигинен ажыратуунун 
мыйзамдуулугун соттук угуулар башталганга чейин талашууга 
токтоосуз жетүү укугуна ээ болууга тийиш;
•	 соттук угууларга катышкан жашы жетпегендердин ар биринин 
өз көз карашын эркин айтууга мүмкүнчүлүгү болууга тийиш;
•	 сот өндүрүшүнүн бардык этаптарында жашы жетпегендин 
иштин майда-чүйдө жактарын жарыялап айтпоо укугу сыйланууга 
тийиш.

Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн негизги милдет-
тери:

•	 жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик үй-бүлө саясатын ишке 
ашыруу чөйрөсүндө тармактар аралык координациялоону жүзөгө 
ашыруу;
•	 үй-бүлөлөрдүн жана балдардын абалын изилдөө, кризистик 
турмуштук кырдаалдагы үй-бүлөлөр жана балдарды талдоо жана 
маалыматтар базасын түзүү;
•	 негизги маселелерди туюндуруп жазуу;
•	 үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча иш-чараларды 
каржылык камсыз кылууну негиздөө;
•	 проблемаларды эске алуу менен үй-бүлөнү жана балдарды 
колдоо боюнча ишти пландаштыруу;
•	 жергиликтүү деңгээлде үй-бүлөнү жана балдарды колдоо 
боюнча иш-чараларды уюштурууга көмөк көрсөтүү;
•	 социалдык жетимдиктин алдын алуу боюнча чараларды жүзөгө 
ашыруу.

Ювеналдык юстиция боюнча ҮБКБнын милдеттерине төмөнкүлөр та-
андык кылынат:

•	 жашы жетпегендер тарабынан укук бузуулардын алдын алуу, 
ошондой эле бул багытта алдын ала эскертүүчү чараларды кабыл 
алуу;
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•	 ата-энесинин камкордугусуз калган балдарды жана ата-
энелери тиешелүү багуу менен тарбияны камсыз кылбаган 
балдарды табуу;
•	 кризистик кырдаалда калган балдардын абалын иликтөө жана 
ага баа берүү;
•	 алдын ала эскертүүчү кызматтарды, реабилитациялоону 
жана социалдык кайра ингтеграциялоону кошуп алганда кризистик 
кырдаалда калган балдардын укуктарын жана мыйзамдуу 
кызыкчылыктарын коргоо боюнча ар тараптуу комплекстүү 
кызматтарды көрсөтүү.

Демек, жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин (юве-
налдык юстиция) жүзөгө ашыруу боюнча чаралардын бүтүндөй туту-
мунда мыйзам менен чатакта болгон, ошондой эле өз укуктарын сот 
тартибинде коргоого муктаж болгон жашы жетпегендердин укуктары 
менен эркиндиктерин мүмкүн болушунча камсыз кылууга багытталган 
медициналык-социалдык, психологиялык-педагогикалык жардам, реа-
билитациялык жол-жоболор жана программалар кирген социалдык-
психологиялык реабилитациялык ишке багытталууга тийиш болгон 
жашы жетпегендердин арасында укук бузуулардын алдын алуу боюн-
ча натыйжалуу тутумду уюштуруу ҮБКБнын негизги милдеттери болуп 
саналат. 
ҮБКБнын милдеттерине төмөнкүлөр таандык кылынат:

•	 “тобокелдик тобундагы” үй-бүлөлөрдүн эсебин камсыз кылуу;
•	 үй-бүлөлөрдүн эң төмөнкү муктаждыктарына баа берүү жана 
аларды кризистен чыгарууну пландаштыруу;
•	 кризистик турмуштук кырдаалда калган үй-бүлөлөрдөгү 
балдарды убактылуу жайгаштырууну камсыз кылуу;
•	 үй-бүлөлөрдү социалдык коргоонун натыйжалуулугуна жана 
калкты социалдык паспорттоштуруунун социалдык коргоо тутумуна 
тийгизген таасирине баа берүү;
•	 кризистик турмуштук кырдаалда калган балдардын жана үй-
бүлөлөрдүн кепилдик берилген коргоого болгон укугун камсыз 
кылуу;
•	 кризистик турмуштук кырдаалда калган үй-бүлөлөргө иш 
жүзүндө колдоо көрсөтүү;
•	 калкты зарыл социалдык-экономикалык кызматтар менен 
камсыз кылуу жана кызыкчылыгы бар тараптардын үй-бүлөнүн 
кризисинен чыгуу, атап айтканда, экономикалык камсыз кылуу, 
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социалдык-укуктук колдоо, медициналык-социалдык кызматтарды 
уюштуруу, билим алуунун кол жетерлиги жана сапаты, жергиликтүү 
деңгээлде социалдык тейлөөнү өнүктүрүү, жамааттын жарандык 
көз карашын жана дараметин күчөтүү;
•	 кризистик турмуштук кырдаалда калган үй-бүлөлөргө жана 
балдарга социалдык кызматтарды стационарда, үйдө, күндүз 
болуу шарттарында көрсөтүү, убактылуу башпаанек жай берүү, 
материалдык жардам, консультациялык жардам көрсөтүү, 
социалдык ребилитациялоо, социалдык патронаж аркылуу 
социалдык кызматтарды көрсөтүүнү уюштуруу.

Жашы жетпегендердин арасында укук бузуулардын алдын алууну 
уюштурууда ҮБКБга “тобокелдик тобундагы” балдарга, башкача айт-
канда жакынкы чөйрөсүнүн - мектептин, үй-бүлөнүн, балдар бакча-
сынын ж.у.с. күтүүлөрү менен талаптарына ылайык келбеген жүрүм-
турумдан көрүнгөн психикалык жана социалдык көнүүдөн тышкары ар 
кыл түрлөрү бар балдарга өзгөчө көңүл буруу зарыл.
“Үй-бүлөлүк тобокелдик тобун” бөлүү да зарыл, анда тарбиялоодогу 
жагымсыз факторлор өспүрүмдөрдүн укук бузууларынын себеби бо-
луп калышы ыктымал. Ал ата-энелери балдарынын курагына ылай-
ык өнүгүшүнө камкордук көрбөгөн, өзгөчө балдары дене-боюнун жана 
акыл-эсинин өнүгүшүндө проблемалары же жүрүм-турумунда четтен 
чыгуулары бар үй-бүлөлөр. Бул ошондой эле балдардын турак жай-
лык жана социалдык укуктары бузулган же ата-энелери ичкиликти же 
баңгизатты ашыкча колдонгон, моралдык жактан кедери кеткен жана 
өз балдарын кара күч же сексуалдык зомбулук менен кордогон үй-
бүлөлөр.
“Тобокелдик тобуна” же “үй-бүлөлүк тобокелдик тобуна” таандык бол-
гон балдар көбүнчө эртедир-кечтир мыйзам менен чатакта болгон бал-
дардын категориясына өтөт.
ҮБКБ жашы жетпегендердин арасында укук бузуулардын санынын 
өсүшүнө көмөктөшүүчү себептердин ичинде баланын айлана-чөйрөгө 
начар көнүүсүн, мектептердин толтура болушун, мыйзамдардын 
декларативдүүлүгүн, калктын жашоо деңгээлинин төмөндүгүн, жумуш-
суздукту, андай болгондо балдар көзөмөлсүз калган эрезеге жеткен 
калктын эмгек миграциясын ж.б. эске алуу керек. 
Укук бузуулар көбүнчө ата-энелери, көзөмөлчүлөрү, тарбиячылары 
камкордук көрбөгөн же алардын тарбиясына кол шилтеп мамиле жа-
саган балдар тарабынан жасалат. Үй-бүлөлүк шарттарда балага туура 
эмес тарбия берүү, балада эрте жаштан эле укукка каршы шыктардын 
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өнүгүшүнө алып келип, аларды жоюу кийин оңойго турбайт.
Жалпы орто билим берүүчү мектептерде окуучулардын арасында өзүн 
мектепте алып жүрүүнүн эрежелерин, күндөлүк тартипти бузуу, тамеки 
тартуу, сөгүнүү, бейбаштык жүрүм-турум, сабакка барбай коюу кеңири 
таралган. Башка жагынан алганда, балдардын, өспүрүмдөрдүн жана 
жаштардын бош убактысы менен тарбиясын уюштуруунун үстүндө иш-
теген мамлекеттик органдар менен мекемелер тарабынан тарбиялоо-
алдын алуу ишинде олуттуу кемчиликтерге жол берилгендиги байка-
лууда.
Мыйзам менен чатакта болгон жашы жетпегендерде көпчүлүк учур-
ларда укукка каршы жүрүм-турум инсандык бузулуулар менен түздөн-
түз байланышкан. Кызыкчылыктардын, муктаждыктардын, мами-
лелердин өзгөчөлүктөрүнүн айынан өспүрүм мезгилдеги балдарда 
окуу жамааты менен байланыштар толук жоголуп, алардын укуктук 
жана адеп-ахлактык баа берүүлөрдү толук этибарга албоосу жүрөт. 
Мындай мамиле аларды түзөтүү жана кайра тарбиялоо процессин-
де өспүрүмдөрдү социалдаштырууну, ошондой эле кийин кайра ин-
теграциялоону олуттуу кыйындатат. Негизинен убакытты максатсыз 
өткөрүү тиешелүү терс кызыкчылыкты калыптандырат. Ал адаттарда 
бекемделип, өз кезегинде социалдык-терс муктаждыктардын калып-
танышына алып келет. Ага ылайык жүрүм-турум деңгээлинде бузулган 
муктаждыктардын өнүгүшүнө алып келип, аларды канааттандыруунун 
коомдук коркунучтуу, укукка каршы ыкмаларынын адаттары иштелип 
чыгат. 
Демек, ҮБКБга кырдаалды талдоодо өспүрүмдүн инсанын тарбиялоо-
нун милдеттерин чечүүгө үй-бүлөнүн жана мектептин жөндөмсүздүгү 
өспүрүмдү коомдогу ар кыл кыйынчылыктар менен карама-
каршылыктардын алдында көз каранды жана алсыз абалга туш кыла-
ры, социалдык чындыктагы багыт алуудан баш айланууну шарттаган 
кырдаалга алып келери жөнүндө тыянак жасоо керек. 
Ошондой эле ҮБКБларга укук бузуулардын алдын алуу боюнча ишинде 
мыйзам менен чатакта болгон балдардын социалдык мүнөздөмөсүн 
эске алуу керек. 
Дээрлик көпчүлүк учурларда жашы жетпеген укук бузуучу – бул коомго 
жат жүрүм-турумдун адаттары, оомалыгы жана туруктуу стереотибине 
ээ болгон адам. Алардын бирин-серини укук бузууларды капыстан жа-
сайт, калгандары үчүн төмөнкүлөр мүнөздүү:

•	 жүрүм-турумдун жалпы кабыл алынган ченемдерин этибарга 
албоону дайыма көрсөтүү (сөгүнүү, мас абалында жүрүү, коомдук 
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мүлктү бүлүнтүү ж.б.);
•	 спирт ичимдиктерине, баңгизаттарга берилүү, кумар оюндарын 
ойноо;
•	 селсаяктык, үйдөн, окутуу-тарбиялоо жана башка мекемелерден 
такай качуу;
•	 чыр-чатаксыз кырдаалдарда да каарданууну, өч алууну, 
оройлукту, зомбулук жүрүм-турумду такай көрсөтүү;
•	 чыр-чатактуу кырдаалдарды атайлап түзүү, үй-бүлөдө туруктуу 
араздашуулар;
•	 окуудагы ийгилиги, тартиптүү жүрүм-туруму менен 
айырмаланган жашы жетпегендерге кастык көрсөтүү;
•	 алсыздардан жазасыз тартып алууга мүмкүн болгондордун 
баарын ыйгарып алуу адаты.

Укук бузуу жасаган өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү аны объективдүү жагдай-
лар, коомдо социалдыкка жатпаган жүрүм–турумдун таркап кеткенди-
ги, ошондой эле жаза алуунун ыктымалдыгынын төмөндүгү менен ак-
тап, жазык мыйзамынын ченемдерин бузууга кайталап жол берет.
Укук бузууларга оогон жана мыйзам менен чатакта болгон балдар 
менен иштөөдө жогоруда саналып өткөн проблемаларды чечүү үчүн 
“тобокелдик топторундагы” балдар менен иштөөгө чакырылган мам-
лекеттик жана муниципалдык органдар жашы жетпегендер жөнүндө 
мыйзамдарды сактоону, алардын укуктарын жана кызыкчылыктарын 
коргоону камсыз кылууга тийиш. Атап айтканда, Балдар иштери боюн-
ча комиссиялар жашы жетпегендердин укукка каршы жүрүм-турумун 
козутуучу факторлорду четтетүү боюнча органдар менен мекемелер-
дин ишин координациялоону жүзөгө ашырат. 
Бала жана анын үй-бүлөсү менен иштөөнү уюштуруучу жана түздөн-
түз жүзөгө ашыруучу адистешкен кызмат катары ҮБКБ балдарды кор-
гоо жана өнүктүрүү, энеликти жана балалыкты коргоо проблемала-
рын чечүүнүн артыкчылыктыгын камсыз кылат. Мында ҮБКБ балдары 
көчөдө калган же көчөдө калуу коркунучунда турган эрезеге жеткендер 
менен иштеп, аларда акчанын күчүнө ишенүүнүн ордуна келүүгө тийиш 
болгон гумандуу баалуулуктарды жана багыттарды калыптандырат.
Мамлекет баарынын жана биринчи кезекте кыйынчылыкка туш бол-
гон кичинекей жарандарынын алдында коомдун татыктуу мүчөлөрү 
болуп өсүшүнө мүмкүнчүлүк берүүгө милдеттүү экендигин эстен чы-
гарбоо керек.
Ювеналдык юстиция жашы жетпегендердин укуктарынын жана кы-
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зыкчылыктарынын бузулушу менен алардын укукка каршы жүрүм-
турумуна мамлекет менен коомдун жооп кылуусунун жалпы тутумунун 
бир тутумчасы болуп эсептелет жана бул тутумдун иштөө мыйзам-
дарына баш иет. Мындай тутумдук баш ийүү ювеналдык юстициянын 
алдына эки негизги максатты - жашы жетпегендерди коргоо ма-
селелерин чечүүнү жана жашы жетпегендердин жоопкерчилигинин 
маселелерин чечүүнү коёт.
ҮБКБлар ювеналдык юстиция тутумуна соттон тышкары, жадагалса 
юридикалык эмес органдардын бүткүл комплексин тартат, алар бала-
га карата сот адилеттигин жүргүзүүдө көмөк көрсөтүүчү көмөкчү ор-
гандардын ролун аткарат. Жашы жетпегендерге социалдык жардам 
көрсөтүү кызматтарынын иши жашы жетпегендердин иштери боюнча 
соттун чечимдерине баш иет. 
ҮБКБнын кызматкерлеринин, социалдык кызматкерлердин иши жашы 
жетпегендин инсанын изилдөөдө, өспүрүмдүн жашоо шарттары жөнүндө 
бүткүл зарыл маалыматты жыйноодо, жашы жетпегенге карата сот та-
рабынан белгилүү бир тарбиялык таасир көрсөтүү чараларын колдонуу 
жөнүндө сунуштарды даярдоодо, мыйзам менен чатакта болгон жашы 
жетпегенди реабилитациялоонун жана социалдык көнүктүрүүнүн про-
граммаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жөнүндө сунуштарды 
даярдоодо судьяга жардам берүүгө багытталган.
Ювеналдык юстициянын тутумунда иштеген ҮБКБнын кызмат-
керлерине жана социалдык кызматкерлерге төмөнкү милдеттер 
жүктөлгөн:

•	 тергөөчүдөн же судьядан жашы жетпеген укук бузуучу жана ал 
жасаган укук бузуу жөнүндө алгачкы маалыматты алуу;
•	 жашы жетпегендин, анын үй-бүлөсүнүн, чөйрөсүнүн, жашоо 
шарттарынын психологиялык өзгөчөлүктөрүн иликтөө, социалдык 
проблемаларды табуу;
•	 жашы жетпеген менен психологиялык байланыш түзүү;
•	 ата-энелер тарабынан баланы тарбиялоо жана багуу боюнча 
милдеттер аткарылбаганда же ага терс таасир көрсөткөндө, ага 
катаал мамиле жасаганда ата-энелерге же алардын ордун баскан 
адамдарга карата жеке алдын алуу иштерин жүргүзүү;
•	 жашы жетпеген укук бузуучу менен жабырлануучунун 
элдешүүсүнө көмөктөшүү;
•	 өспүрүмгө анын чөйрөсүндөгү адамдар менен өз ара оң 
мамилерди түзүүдө жардам көрсөтүү;
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•	 окуу жайларга өтүүсүнө, эмгекке орношуусуна көмөк көрсөтүү, 
бош убактысын өткөрүү үчүн иш-чараларды иштеп чыгуу;
•	 медициналык мекемеге жиберилишине көмөк көрсөтүү;
•	 сотко укук бузуунун жасалышына көмөктөшкөн себептер 
менен шарттарды, аларды четтетүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү 
менен социалдык-психологиялык изилдөөнүн натыйжалары 
боюнча кортундуну жана жашы жетпегенди кайра интеграциялоо 
программасын берүү;
•	 шарттуу жазалоо чарасына соттолгон жашы жетпегендерге 
карата социалдык патронажды жүзөгө ашырууну уюштуруу.

ҮБКБлар өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда өз статусуна ылайык 
балдарды тарбиялоо жана аларга билим берүү, ошондой эле мүмкүн 
болгон жардамды көрсөтүүнүн үстүндө иштөөгө милдеттүү болгон 
мамлекеттик органдар жана коомдук уюмдар менен тыгыз байланыш-
та өз ара аракеттенет.

Юстициянын, ички иштердин, саламаттык сактоонун, билим 
берүүнүн, маданияттын, социалдык коргоонун, социалдык 
тейлөөнүн, иш менен камсыз кылуу кызматынын адистешкен ор-
гандары жана мекемелери
Ички иштер органдарынын кызматкерлери ювеналдык юстициянын 
тутумунда адистешкен жана ашынган тартиптик мамилени пайдала-
нуу үчүн тиешелүү даярдыгы болууга жана мажбурлаган же ишеним-
сиз моюнга алуулар менен көрсөтүүлөрдү алууга алып келген тергөө 
ыкмаларын жана усулдарын пайдалануудан качууга тийиш.
Ювеналдык юстициянын тутуму балдарга курагына жана жетилүү да-
ражасына ылайык мамиле жасаган алкактагы ювеналдык юстиция-
нын адистешкен кызматкерлерин алдыга жылдырууга багытталууга 
тийиш.
Териштирүүнүн бардык стадияларында баланын жеке жашоосун то-
лук сыйлоо укугу баланын жеке жашоосун коргоо укугун чагылдырат. 
«Териштирүүнүн бардык стадияларында» деген туюндурма укук кор-
гоо органдары менен алгачкы байланыштан тартып (мисалы, маалы-
мат берүү жана инсанды белгилөө өтүнүчүнөн тартып), компетенттүү 
органдын биротоло чечимине же көзөмөл, камкорчулук же эркиндиги-
нен ажыратуу токтотулганга чейинки мезгилди камтыйт. Бул контек-
стте максат ачыкка чыгаруунун айынан зыян келитрүүнүн же терс кулк-
мүнөздү түзүүнүн мүмкүнчүлүгүнөн качууда турат. Укук бузган баланын 
инсанын белгилөө менен байланышкан эч кандай маалымат жарыя-
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ланбоого тийиш, анткени бул беделди ыдыратууга алып келиши жана 
билим берүүгө, жумушка, турак жайга жетүү мүмкүнчүлүгүнө же кооп-
суздукта калуусуна таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бул балдар тарабынан 
жасалды деп болжолдонгон кылмыштар боюнча пресс-релиздерди 
жарыялоодон ар кандай токтолуу жана алардын өзгөчө учурлары ме-
нен гана чектелүү керек дегендикти билдирет. Мыйзам менен чатакта 
болгон баланын жеке жашоого болгон укугун бузган журналисттерге 
карата дисциплиналык, ал эми зарыл болгондо (мисалы, бир нече 
жолку бузуулардын учурунда) жазыктык-укуктук санкцияларды да кол-
донуу керек.
Жашы жетпегенди эркиндигинен ажыратуу учурунда юстициянын, 
ички иштердин, саламаттык сактоонун, билим берүүнүн, маданияттын, 
социалдык коргоонун, социалдык тейлөөнүн, иш менен камсыз кылуу 
кызматынын адистешкен органдарына жана мекемелерине, атап айт-
канда, төмөнкү принциптерди жана эрежелерди сактоо зарыл:

•	 балдар үчүн атайын адистештерилген мекемеге 
жайгаштыруунун реабилитациялык максаттарына дене-бой 
жагынан ылайык келгендей жайгаштыруунун шарттарын түзүү 
керек, андан калса алардын жалгыз болуу муктаждыктарына, 
эмоциялык кызыгууларына, курбалдаштары менен ымалалашуунун 
жана спорт, дене тарбиясы, чыгармачылык иш менен алектенүүгө 
жана бош убакытты өткөрүүгө катышуу мүмкүнчүлүгүнө тиешелүү 
көңүл бурулууга тийиш;
•	 мектепте окууга милдеттүү курактагы ар бир бала өз 
муктаждыктарына жана жөндөмүнө ылайык жана максаты анын 
коомго кайтып келүүсүнө карата даярдык болгон билим алууга 
укуктуу, андан тышкары, ар бир бала тиешелүү учурларда болочокто 
эмгекке орношуу үчүн пайдасы тийиши мүмкүн болгон адистиктер 
боюнча кесиптик даярдык алууга тийиш;
•	 ар бир бала кайтарууда кармоо үчүн мекемеге (тарбиялык 
мекеме) келип түшөр замат врач тарабынан каралууга укуктуу жана 
өзү мекемеде болуусунун бүткүл убактысынын ичинде тиешелүү 
медициналык тейлөө алууга тийиш, эгерде бул мүмкүн болсо, 
ал саламаттык сактоо мекемелери жана кызматтары тарабынан 
көрсөтүлүүгө тийиш;
•	 мекеменин кызматкерлери баланын үй-бүлөсү, достору жана 
ишенимдүү бедели бар уюмдардын башка адамдары же өкүлдөрү 
менен ымалалашууну кошуп алганда тышкы дүйнө менен тез 
байланышып туруусун жана үйүнө баруусун жана үй-бүлөсү менен 

4-ТЕМА. ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ИШТЕРИ БОЮНЧА СОТ АДИЛЕТТИГИН 
ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА БАШКА КӨМӨКЧҮ ОРГАНДАР
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жолугушуусу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү колдоого жана жеңилдетүүгө 
тийиш;
•	 жооткотуу жана күч колдонуу каражаттары бала өзүнө жана 
башкаларга зыян келтирүүнүн түздөн-түз коркунучу түзүлгөн 
учурларда жана контролдоонун башка бардык чаралары түгөнгөндө 
гана пайдаланылышы мүмкүн. Жооткотуу же кара күч, механикалык 
күчтүн чараларын жана жооткотуунун медициналык каражаттарын 
колдонууну врачтын жана (же) психологдун катуу көңүл бурган 
жана түздөн-түз контролу астында жүзөгө ашыруу керек. Алар эч 
качан жазалоонун каражаттары катары пайдаланылууга тийиш 
эмес. Мекеменин кызматкерлери жооткотуучу чараларды колдонуу 
боюнча тиешелүү даярдыктан өтүүгө тийиш, ал эми кызматкерлер 
тарабынан белгиленген эрежелер менен ченемдер бузулган учурда 
алар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылууга тийиш;
•	 ар кандай дисциплиналык чара жашы жетпегендердин ажыратып 
алгыс ар-намысын сактоого жана түзөтүү мекемелериндеги 
кармоонун негизги максаттарына ылайык келүүгө тийиш; 
тиешелүү баланын дене-боюна же психикалык саламаттыгына, же 
бейгамдыгына зыян келтириши мүмкүн болгон дене жазаларын, 
карцерге жайгаштырууну, же ар кандай башка жазаны кошуп 
алганда дисциплиналык чараларга катуу тыюу салынууга тийиш;
•	 ар бир бала администрацияга, сот органына же башка тиешелүү 
көз карандысыз органга мазмуну цензура тарабынан өзгөртүлүшү 
мүмкүн болбогон өтүнүч же даттануу менен кайрылууга жана 
алардын чечими жөнүндө токтоосуз маалымат алууга укугу болууга 
тийиш; балдар бул механизмдер жөнүндө билүүгө жана аларга 
тоскоолдуксуз жетүүгө тийиш;
•	 көз карандысыз жана квалификациялуу инспекторлорго 
үзгүлтүксүз негизде жана өз демилгеси боюнча пландаштырылбаган 
инспекция жүргүзүү укугу берилүүгө тийиш, алар абактардагы 
балдар менен жеке маектешүүлөрдү өткөрүүгө өзгөчө көңүл 
буруулары керек.

2. Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө 
ашыруудагы башка көмөкчү органдар

Балдарга мамлекет тарабынан, ошондой эле бүткүл коом тарабынан 
да камкордук көрүлүүсү зарыл. Жашы жетпегендердин укук бузуула-
рынын себептери социалдашуу чөйрөсүндөгү бузулуулар болуп сана-
лып, алар өз кезегинде социалдык институттардын милдет аткарбай 
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калуусу менен аныкталат. 
Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашы-
руудагы башка көмөкчү органдарга ювеналдык юстициянын тутумун-
дагы жарандык коомдун төмөнкүт институттарынын иши таандык кы-
лынат:

•	 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;
•	 аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарынын;
•	 коомдук уюмдардын;
•	 жашы жетпегендер үчүн реабилитациялык борборлордун жана 
башпаанек жайлардын.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жашы жетпегендердин 
укуктарын сактоо жана кызыкчылыктарын коргоо жаатына өз салым-
дарын кошууда. Өсүп келе жаткан муунду кадимкидей тарбиялоо жана 
өстүрүү үчүн шарттарды түзүү маселеси алардын ишинин эң артыкчы-
лыктууларынын бири катары чыгат. 
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жашы жетпегендер-
дин укуктарын камсыз кылуу жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча 
ишине төмөнкү багыттар кирет:

•	 коомчулуктун жардамы менен «тобокелдик тобундагы» 
бала жашаган жагдайды жакшыртуу. Жашоо ыңгайын өзгөртүүгө 
жардам берүү, биргелешкен маданий жана спорттук иш-чаралар 
өспүрүмдөрдүн социалдыкка жатпаган жүрүм-турумун алдын 
алуунун жана эскертүүнүн эң жакшы түрү болуп саналат. Жашы 
жетпегенди айлана-чөйрөнү жакшыртуу ишине тартуу, ошондой 
эле анын оң байланыштарын кеңейтүү бул чаралардын максаты 
болуп саналат;
•	 өспүрүмдөрдүн бош убактысын максатка багыттап уюштуруу;
•	 социалдыкка жатпаган жүрүм-туруму бар өспүрүмдөрдүн 
социалдык пайдалуу ишин жамаатта активдештирүү;
•	 «тобокелдик тобундагы» баланын жүрүм-турумунун түрүн 
өзгөртүү;
•	 өспүрүмдүн анда жаңы сапаттар бекемделүүчү жана 
өнүктүрүлүүчү жаңы жашоо ыңгайын уюштуруу;
•	 өзүндө болгон кемчиликтерди жана терс касиеттерди жеңүү 
процессине инсандын өзүн түздөн-түз киргизүү.

4-ТЕМА. ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ИШТЕРИ БОЮНЧА СОТ АДИЛЕТТИГИН 
ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА БАШКА КӨМӨКЧҮ ОРГАНДАР
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Кээде катуу жазалоо, жалпы жектөө, коомдон окчундатуу, жашы жет-
пегендин инсанындагы терс факторлордун өнүгүшүн күчөтүшү мүмкүн. 
Бирок мында көпчүлүк учурларда анын жашоо ыңгайы аз өзгөрөт. 
Эгерде тарбиялануучу ошол эле шарттарда кала берсе, анда ал со-
циалдыкка жатпаган жүрүм-турумга оошу мүмкүн.
Жогоруда көрсөтүлгөн чаралар натыйжалуу жүзөгө ашырылганда бул 
таасир жашы жетпегендин инсанына жемиштүү таасир тийгизет. Бул 
этапта тарбиялоочулардын ар кандай себептер боюнча педагогикалык 
жактан жетиштүү каралбай калган өспүрүмдөрдүн дарегине бүтпөгөн 
жеме, акыл, наалат айтууларына чечкиндүү бөгөт коюу керек. Педаго-
гикалык жактан жетиштүү каралбай калган өспүрүмдөр менен иштөөдө 
окутуучулардын атайын маселелер жаатындагы педагогикалык квали-
фикациясын тутумдуу жогорулатып турууну камсыз кылуу маанилүү. 
Бейбаш өспүрүмгө талап коюп жатып, тарбиялоочу өзүнө карата эң 
жогорку талап коюуга милдеттүү.

Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары

Балдар менен натыйжалуу иштөө үчүн аймактык коомдук өз алдын-
ча башкаруу органдарынын күчөтүлгөн иши чоң мааниге ээ экендигин 
белгилей кетүү керек. Бул органдар өз аймагында коомдук тартипти 
сактоо, балдар аянтчаларын түзүү, кызыкчылыктар боюнча клубдар-
ды, ийримдерди жана чыгармачылык клубдарды уюштуруу, балдар 
менен өспүрүмдөр арасында тарбиялык иштерди жүргүзүү, ата-энесиз 
калган балдарга жардам көрсөтүү боюнча милдеттерди жана милдет-
тенмелерди өзүнө алышы мүмкүн.
Ата-энелердин өз балдарынын тарбиясы үчүн жоопкерчилигин 
түшүнүүсү өтө маанилүү жана андан калса ата-энелерге (же балдарга 
көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу башка адамдарга) өздөрүнүн ата-энелик 
милдеттерин аткарууда жардам көрсөтүү зарыл.
Жардам көрсөтүү боюнча чаралар терс кырдаалдардын алдын алуу-
га гана эмес, ата-энелердин социалдык дараметин кыйла толук ишке 
ашырууга көмөктөшүүгө (андан калса көбүрөөк мерчемде) багытталу-
уга тийиш. Ата-энелерди окутуп-үйрөтүүнү кароо, баланын эрте жашы-
нан тартып башталышы мүмкүн болгон үйүнө баруу программалары 
аркылуу ата-эне менен баланын ортосундагы өз ара аракеттенүүнү 
күчөтүү зарыл. Андан тышкары, баланы жаш курагынан тарбиялоодо 
келечекте зомбулуктун жана кылмыштуулуктун деңгээли төмөн бол-
гон түзөтүү байкалат. Жамааттык деңгээлде анын негизинде тобокел-
диктин алдын алууга багытталган стратегия жаткан «Жамааттын күчү 
менен камкорчулук» сыяктуу программаларды жүзөгө ашырууда оң 
натыйжаларга жетишүү мүмкүн болот.
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Коомдук уюмдар

«Тобокелдик тобундагы» балдар менен иштөөдө укук бузууларды ал-
дын алуу боюнча иш-чараларды, көзөмөлсүз калган көчө балдары, аз 
камсыз болгон үй-бүлөлөр менен тарбиялоо иштерин жүргүзгөн, сот 
адилеттигин жүргүзүүдө жашы жетпегендердин укуктарын коргоо бо-
юнча жана тарбиялоо абагынан чыккандан кийин баланы кайра со-
циалдаштыруу боюнча ишти жүзөгө ашырган коомдук уюмдар кыйла 
маанилүү роль ойнойт.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен коомдук уюмдар 
жашы жетпегендердин иштери боюнча инспекциялардын ишине да ка-
тышып, алар менен биргелешип төмөнкү иштерди жүргүзөт:

•	 өспүрүмдөр менен алардын жүрүм-турумунун себептери 
жөнүндө жеке маектешет жана мыйзамдын көз карашынан анын 
мүмкүн болуучу кесепеттери тууралуу эскертет, өспүрүмдөрдүн 
эмгекке орношуусуна жардам берет жана алардын мектептеги 
окуусун контролдойт;
•	 ички иштер органдары тарабынан эсепке алынган «тобокелдик 
тобундагы» балдарга карата көрүлгөн чаралар жөнүндө мектептин 
администрациясына жана үй-бүлөгө маалымдайт;
•	 ата-энелердин, өспүрүмгө терс таасирин тийгизген адамдардын 
коомго жат жүрүм-турумунун фактыларын табат, балдардын иштери 
боюнча комиссия үчүн бул фактылар боюнча материал даярдайт, 
ал эми зарыл болгондо расмий эскертүү берет;
•	 бейбаш өспүрүмдөргө жеке таасир көрсөтүүнүн чараларын, 
спирт ичимдиктери менен баңгизаттарды ашыкча колдонгон 
адамдар жана ата-энелер тарабынан жашы жетпегендерге таасир 
көрсөтүүнү чектөө боюнча чараларды аныктайт.

Укук бузууларды алдын алуу жана мыйзам менен чатакта болгон бал-
дарды коргоо боюнча өз ишинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары жана коомдук уюмдар үй-бүлөнү жана балдарды колдоо 
боюнча бөлүм менен тыгыз кызматташат. 

Борборлор менен башпаанек жайлардын укук бузуулардын ал-
дын алуудагы жана мыйзам менен чатакта болгон балдарды со-
циалдык кайра интеграциялоодогу ролу

Реабилитациялык борборлор, башпаанек жайлар билим берүү, 
саламаттык сактоо, ички иштер органдарынын кызматтарына 
жана бөлүкчөлөрүнө, башка мамлекеттик жана коомдук уюмдарга 

4-ТЕМА. ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ИШТЕРИ БОЮНЧА СОТ АДИЛЕТТИГИН 
ЖҮЗӨГӨ АШЫРУУДАГЫ МАМЛЕКЕТТИК ЖАНА БАШКА КӨМӨКЧҮ ОРГАНДАР
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өспүрүмдөр менен алдын алуу иштеринде көмөк көрсөтөт. Алар жашы 
жетпегендерге социалдык, психологиялык, педагогикалык, укуктук 
жана адеп-ахлактык маселелерди чечүүдө, инсанды тарбиялоо жана 
калыптандырууда, ойдогудай эмес үй-бүлөлөрдөгү жагдайды жакшыр-
тууда көмөк көрсөтөт. Төмөнкүлөр мындай борборлордун милдеттери 
болуп саналат:

•	 балдардын жана өспүрүмдөрдүн көзөмөлсүздүгүнүн алдын 
алуу;
•	 кооптуу социалдык абалга туш болгон балдарга медициналык 
жана психологиялык жардамды уюштуруу;
•	 оң социалдык жүрүм-турумду калыптандыруу;
•	 психологиялык жана педагогикалык колдоо;
•	 үй-бүлөгө кайтып келүүгө көмөктөшүү;

•	 билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу.
Андан тышкары ювеналдык юстиция тутумуна төмөнкүлөр да таандык:

•	 мамлекеттик эмес социалдык, диагноздук, кризистик, 
реабилитациялык борборлор, кызматтар жана мекемелер, анын 
ичинде кароосуз жана көзөмөлсүз калган балдар күнү-түнү болуучу 
уюмдар (башпаанек жайлар);
•	 балдардын кызыкчылыгында иштеген жана алардын укуктарын, 
эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуунун 
жана коргоонун үстүндө иштеген коомдук бирикмелер жана башка 
өкмөттүк эмес коммерциялык эмес уюмдар.

Мамлекеттик эмес уюмдардын, коомдук бирикмелердин жана башка 
өкмөттүк эмес коммерциялык эмес уюмдардын иши лицензиялоо-
нун жана милдеттүү мамлекеттик аккредитациянын негизинде жүзөгө 
ашырылат.

5-ТЕМА. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫ 
БОЮНЧА ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

Сабактын темасы боюнча даярдануу үчүн суроолор:

1. Жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин түшүнүгү
2. Жашы жетпегендерге колдонулуучу жазалардын түрлөрү
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1. Жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилиги түшүнүгү
Жашы жетпегендердин кылмыштарынын өзгөчөлүгү алардын инсан-
дык касиеттерине, дене-бой, психологиялык, этикалык жана укуктук 
багыт алышына байланыштуу. Жашы жетпегендердин кылмыштары-
нын айырмалап көрсөтүүчү өзгөчөлүктөрүнүн бири жазык мыйзамы 
менен корголуучу коомдук мамилелерге ар кыл ургаалдыкта жана 
тереңдикте таасир көрсөткөндүгүнөн көрүнөт.
Жазык жоопкерчилигинин жана жазанын юридикалык чегин аныктоо-
до жашы жетпегендердин жаш өзгөчөлүктөрү эске алынат. 
Жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин социалдык-
психологиялык аспекти калыптанып бара жаткан инсан өзүнүн 
өсүүсүнүн кайсы этабында жазык мыйзамынын көз карашынан алган-
да жоопкерчиликтин ал түрүн алып жүрүүгө жөндөмдүү болорун так-
тоону болжолдойт. Психологиялык көз караштан алганда жазык жооп-
керчилиги жеке аң-сезимдин, инсандын психологиялык жетилүүсүнүн 
белгилүү бир деңгээлин чагылдырат жана ошондуктан инсандын жо-
опкерчилигин тарбиялоонун курамдык бөлүгү болуп саналат.
Кылмыш жасаган жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилиги, жа-
залоо азыркы шарттарда өсүп келе жаткан муундун чөйрөсүндө кыл-
мыштуулук менен күрөшүүнүн зарыл звенолорунун бири болот. Бул 
күрөштө жазыктык-укуктук чаралардын маанисин алдын алууда кээде 
орун алып жүргөндөй бири бирине каршы коюп ашырууга да, кемитүүгө 
да болбойт. Кылмыш жасоого чейин алдын алуу кылмыштуулук менен 
күрөшүүдө башкы болуп саналат, бирок ал жасалгандан кийин жашы 
жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин жана жазанын сөзсүз бо-
лорлугун жана адилеттүүлүгүн камсыз кылуу биринчи орунга чыгат.83

Жазык жоопкерчилиги – жазык укугунун негизги түшүнүгүнүн бири 
катары - кылмыш, жаза, кылмыш курамы сыяктуу анын эң маанилүү 
түшүнүктөрү менен тыгыз байланышкан. Жазык жоопкерчилигин юри-
дикалык жоопкерчиликтин бир түрү болуп саналат жана ага таандык 
бардык белгилерге ээ болуп, ошол эле убакта өзүнүн өзгөчөлүктөрү 
бар: жазык жоопкерчилиги кылмыш жасагандык үчүн гана келип чыгат; 
мындай жоопкерчилик мамлекеттин атынан сот тарабынан жүктөлөт; 
ал, эреже катары, жаза же жазыктык-укуктук мүнөздөгү башка чара-
ларды колдонуу менен коштолот.84

Жазык жоопкерчилиги түшүнүгүнүн аныктамасы мыйзамдарда жок. 
83 Миньковский Г.М., Тузов А.П. Профилактика правонарушений среди несовер-
шеннолетних. – Киев, 1987. 139-140-б.
84 См.: Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. Курс лекций под 
общ. ред. И.Ш.Борчашвили. – Алматы, 2006. 555-б.
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Кылмыш–жаза кодекси жазык жоопкерчилигинин негиздерин гана ка-
райт. КРнын КЖКсынын 4-беренесине ылайык жазык мыйзамы менен 
каралган кылмыш курамынын белгилерин камтыган коомдук коркунуч-
туу жосун жасоо жазык жоопкерчилигинин негизи болуп саналат.
Жазык жоопкерчилиги – бул адамдын жасаган кылмышы үчүн жазык 
укугунун ченемдерине ылайык жооп берүү милдети гана эмес, ошондой 
эле мамлекеттин айыпкерге карата мажбурлоо таасирин көрсөтүүнү 
колдонуу укугу болуп саналат.
Жазык жоопкерчилиги мамлекеттин алдында белгилүү бир юридика-
лык милдет катары укук бузгандык үчүн укуктук жоопкерчиликтин баш-
ка түрлөрүнүн баарында ал жасалган учурдан тартып пайда болгон-
дой эле кылмыш жасалган учурдан тартып пайда болот. Бул белгилүү 
бир укуктук мамилелерди жаратуучу факт катары юридикалык факт 
жөнүндө укуктун жалпы теориясынын түшүнүгүнө туура келет. Мындай 
укуктук мамилелер юридикалык фактынын өзүнүн пайда болуу учуру-
нан тартып келип чыгат.
Башка укуктук мамилер сыяктуу эле жазык укуктук мамилелердин маз-
муну алардын катышуучуларынын субъективдүү укуктарында жана 
милдеттеринде ишке ашырылат. Мындан укуктук мамилелердеги жа-
зык жоопкерчилиги кылмыш жасаган адамдын милдети катары чыга-
ры келип чыгат. Жазык жоопкерчилигин аны жазыктык-укуктук мами-
лелердин алкагында караган авторлор дал ушундай түшүнүп, ал эми 
субъекттердин укуктары менен милдеттерин жазыктык-укуктук мами-
лелердин мазмуну деп түшүнөт.
Буга байланыштуу жазык жоопкерчилигинин мазмунун түзгөн мам-
лекеттик мажбурлоо чараларын тактоо зарылчылыгы келип чыгат. 
Жазык жоопкерчилигинин мазмуну жөнүндө маселеге өтөрдөн мурда 
анын мазмуну жоопкерчиликтин пайда болгон жана аяктаган учурлары 
менен төп келбегендигин түшүнүү керек. «Жазык жоопкерчилигинин 
пайда болушу» жана «жазык жоопкерчилигин ишке ашыруу» термин-
дерин айырмалай билүү керек. Эгерде жазык жоопкерчилигинин пай-
да болушу жазыктык-укуктук мамилердин пайда болуу жана аны өтөө 
милдети менен байланыштырылса, анда жазык жоопкерчилигин ишке 
ашыруу адамга мамлекеттик мажбурлоо чараларын колдонуунун баш-
талышы менен байланыштырылат. Жазык жоопкерчилигинин мазмуну 
жазыктык-укуктук мамилелердин эки стадиясында тең бирдей. Укуктук 
мамилелердин биринчи стадиясында жазык жоопкерчилигинин маз-
муну - бул анын милдеттеринин мазмуну, ал эми экинчи стадиясын-
да күнөөлүүгө колдонулган жана мурда милдеттин мазмунун түзгөн 

5-ТЕМА. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫ БО-
ЮНЧА ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
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айкын мажбурлоо чаралары ачык эле көрүнгөнү менен айырмаланып 
турат.85

Жазык жоопкерчилигин иш жүзүнө ашыруу чынында эле жаза колдо-
нуудан турат, бирок жазык жоопкерчилигинин бар экендиги аны иш 
жүзүнө ашыруудан бошотуу менен таанылышы толук ыктымал. Ошон-
дуктан жазык жоопкерчилиги түшүнүгү иш жүзүндө жаза колдонуу ме-
нен төп келбейт.86

Жазык жоопкерчилигин жаза менен теңештирүүгө болбойт. Бул 
түшүнүктөр бири-бирине жакын болсо да окшош эмес. Жазык жооп-
керчилиги көп учурларда жаза дайындоо менен аяктайт. Жазык жооп-
керчилиги жазанын өбөлгөсү болуп саналып, бирок ал жазаны дайын-
доосуз болушу мүмкүн, мисалы, жазасыз айыптоо өкүмү чыгарылган 
кезде.87

Кыргыз Республикасынын Кылмыш–жаза кодексинин «Жашы жетпе-
гендердин жазык жоопкерчилигинин өзгөчөлүктөрү» өзүнчө 14-главага 
бөлүп көрсөтүлүшү жашы жетпегендердин кылмыштуулугуна анын 
салыштырмалуу өз алдынчалыгын камсыз кылуучу бир катар өзүнө 
тиешелүү белгилери таандык болгондугу менен шартталат: туруктуу-
лук, көп түрдүүлүк, топтук жана өнөкөт мүнөз, жалпы кылмыштуулук 
менен өзгөчө байланыш. Андан тышкары жашы жетпегендердин жа-
зык жоопкерчилигинин көп өзгөчөлүктөрү бар, алар КРнын КЖКсынын 
Жалпы жана Өзгөчө бөлүктөрүнүн көп беренелеринде чагылдырыл-
ган. Бул өзгөчөлүктөр жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин 
курагына жана шарттарына, жазанын түрлөрүнө жана өлчөмдөрүнө, 
жазаны дайындоого, жазык жоопкерчилигинен жана жазадан бошо-
тууга, жазадан шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотууга жана жазанын 
кыйла жеңил түрүнө алмаштырууга ж.б. тиешелүү. 
Баланын укуктары жөнүндө БУУнун конвенциясынын  
1-беренесинде эгерде ал балага карата колдонулуучу мыйзам боюнча 
ал мурда эрезеге жетпесе, 18 жаш курагына жеткенге чейинки ар бир 
ымыркай бала деп саналары айтылган.88

КРнын КЖКсынын 77-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык кылмыш жа-

85 Песлякас В.Ч. Уголовная ответственность и освобождение от нее. – Минск, 
1988. 10-б.
86 Алексеев Н.С., Смирнов В.Г., Шаргородский М.Д. Основание уголовной ответ-
ственности по советскому праву.  «Правоведение», 1961, № 2. 77-б.
87 Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. Курс лекций под общ. 
ред. И.Ш.Борчашвили. – Алматы, 2006. 556-б.
88 Конвенция о правах ребенка. Кар.: Сборник международных документов и на-
ционального законодательства Кыргызской Республики по защите прав несовершенно-
летних, находящихся в конфликте с законом. – Бишкек, 2004. 14-б.
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салган убакка карата он сегиз жашка чыга элек адамдар жашы жетпе-
гендер деп таанылат.
Коомдук коркунучтуу жосун үчүн жашы жетпегенге жазык жазасын кол-
донуунун мүмкүнчүлүгү баарынан мурда мыйзам адамды жазык жооп-
керчилигине тартууга жол берген курак менен байланышкан.
Алсак, КРнын жазык мыйзамдары менен жазык жоопкерчилигинин 2 
курактык чеги - 14 жана 16 жаш аныкталган.
Жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигин жогорулатуу максатын-
да мыйзам чыгаруучу тарабынан кылмыш аракеттеринин дал ушул 
чөйрөсү тандалганын эмне менен түшүндүрсө болот? Бул кээде жогор-
ку коомдук коркунучтун жана аталган жосундардын салыштырмалуу 
жайылгандыгы менен түшүндүрүлөт. Кыйла туура жооп, кыязы, мый-
зам тарабынан жазык жоопкерчилигине 14 жаштан тартып алардын 
мүнөзү бул курактагы өспүрүмгө кылмыштардын коомдук коркунучун 
жана тыюу салынгандыгын аңдап-түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берген ара-
кеттер үчүн гана жол берилгендигинде турат. Бул жосундардын айкын 
тизмеси жашы жетпегендердин кылмыштуулугу менен күрөшүүнүн көп 
жылдык тажрыйбасын эске алуу менен аныкталган. Мында юридика-
лык жана ага чектеш илимдердин тыянактары, атап айтканда, жал-
пы эреже боюнча 14 жашка карата адамдын психикалык-дене-бойлук 
өнүгүүсү ал өз жүрүм-турумунун кесепеттерин түшүнүүгө жана мый-
замда саналып өткөн жосундар жөнүндө сөз болгон кезде алар үчүн 
жооп берүүгө жөндөмдүү болгон деңгээлге жетерин ырастоочу психо-
логиянын жана педагогиканын тыянактары эске алынган.
Бирок бул 14-15 жаштагы өспүрүмдөр мындай жосундарды жасаган 
бардык учурларда иш жүзүндө жазык жоопкерчилигине тартылат де-
гендикти билдирбейт. Биздин маалыматтар боюнча жашы жетпеген 
соттолгондордун жалпы санында 14-15 жаштагы өспүрүмдөрдүн үлүшү 
22,6%дан ашпайт. Ал эми курагын айырмалабастан бардык соттол-
гондорго карата 14-15 жаштагылардын үлүшү 0,5%ды түзөт. Мындай 
төмөн пайыздарга карабастан, 16 жаштан кичүү жашы жетпегендердин 
жазык жоопкерчилигинен баш тартууга, биздин оюбузча, таптакыр бол-
бойт, анткени бул адамдардын кылмыштарынын жайылуу деңгээлин, 
айрым кылмыштардын коомго коркунучунун чоңдугун, ошондой эле 
алардын жүйөсүнүн төмөндөө багытын да эске алуу керек.
КРнын КЖКсынын 18-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык жазык жоопкер-
чилигине кылмыш жасаганга чейин 16га толгон адам тартылат.
14 жаш курагындагы жашы жетпегендер КРнын КЖКсынын  
18-беренесинин 2-бөлүгү менен белгиленген жана кылмыштын 22 
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түрүн камтыган тизмедеги анча оор эмес, оор жана өзгөчө оор кыл-
мыштардын айрым курамы үчүн жазык жоопкерчилигине тартылууга 
жатат.89 Кылмыш жасаганга чейин 14 жашка толгон адам киши өлтүрүү 
(97-берене), саламаттыкка атайылап оор залал келтирүү (104-берене), 
саламаттыкка атайылап анча оор эмес залал келтирүү (105-берене), 
адамды уурдоо (123-берене), адамдарды сатуу (124-берене), зордуктоо 
(129-берене), сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер (130-берене), 
уурдоо (164-берене), мал уурдоо (165-берене), тоноо (167-берене), 
каракчылык (168-берене), опуза талап (170-берене), автомобилди 
же башка автомототранспорт каражатын укукка жат түрдө ээлеп алуу 
(172-берене), өрттөө аркылуу, башка жалпыга коркунучтуу ыкма ме-
нен, оор кесепеттерге алып келүү менен жасалган мүлктү атайылап 
жок кылуу же зыянга учуратуу (174-берененин 2-бөлүгү), террорчу-
лук (226-берене), барымтага алуу (227-берене), оордотулган жагдай-
лардагы бейбаштык (234-берененин экинчи жана үчүнчү бөлүктөрү), 
вандализм (235-берене), ок атуучу куралдарды, ок-дарыларды, жары-
луучу заттарды уурдоо же опузалап талап кылуу (245-берене), баңги 
каражаттарын же психотроптук заттарды сатып өткөрүү максатында 
мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу, жөнөтүү же сатып 
өткөрүү (247-берене), баңги каражаттарын же психотроптук заттарды 
уурдоо же опузалап талап кылуу (248-берене), транспорт каражатта-
рын же жол катнашын жараксыз абалга келтирүү (283-берене) үчүн 
жазык жоопкерчилигине тартылууга жатат.
Бул кылмыш курамдарынын тизмеси биротоло жана кеңири 
чечмеленүүгө жатпайт.
Жашы жетпегендин курагы жарандык абалдын актыларындагы, туул-
гандыгы тууралуу күбөлүктөрдөгү жазуулар, паспорт же туулган дата-
сын ырастоочу башка документ боюнча аныкталат. 
Жашын ырастай турган документтер жок болгондо соттук-медициналык 
экспертиза дайындалып, анын жүрүшүндө эксперттер тарабынан анын 
болжолдуу эң төмөнкү же эң жогорку курагы аталышы же туулган так 
датасы белгилениши мүмкүн. Соттук-медициналык экспертиза тара-
бынан жашы жетпеген айыпталуучунун курагын аныктоодо эксперттер 
атаган жылдын акыркы күнүн (31-декабрь) айыпталуучунун туулган 
күнү деп эсептөө, ал эми эң төмөнкү жана эң жогорку куракты анык-
тоодо андай адамдын эспертиза тарабынан болжолдонгон эң төмөнкү 
курагына негизденүү керек.90 

89 Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 21-сентябрындагы № 124, 2002-
жылдын 8-июлундагы № 115, 2003-жылдын 9-августундагы № 193, 2007-жылдын  
25-июнундагы № 91 мыйзамдарынын редакциясында.
90 Шимановский В.В. Процессуальные особенности расследования преступле-
ний несовершеннолетних. - Волгоград, 1980. 14-б.
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Эгерде эксперттер тарабынан жашы жетпегендин туулган жылы гана 
белгиленсе, анда сот тарабынан ошол жылдын акыркы күнү анын ту-
улган күнү деп табылат.
Эгерде жашы жетпегендин туулган датасы так белгиленсе, анда адам 
туулган күндөн кийинки күн кылмыш жоопкерчилиги мүмкүн болгон 
куракка жетти деп табылат. Адам өзү туулган күнү тиешелүү курак-
ка жетти деп эсептелбейт, жазык жоопкерчилигинин курагы туулган 
күндөн кийинки сутканын 00 саатынан тартып эсептелет. Алсак, эгер-
де өспүрүм өзү он сегизге толгон күнү кылмыш жасаса, ал бул курак-
ка жете элек деп эсептелет. Жашы жетпегендин курагын эсептөөнүн 
көрсөтүлгөн ыкмасы 14 жана 16 жашка жетүүдө юридикалык маани 
берилген учурларда да колдонулат.91

Жазык жоопкерчилигинин курагынын чеги жөнүндө айтуу менен анын 
өнүгүшүндөгү кыйла артта калуу кыйла кичүү курактагылардын чене-
мине ылайык келген 14 же 16 жашка жеткен жашы жетпегендин ара-
кеттеринин коомдук коркунучун көз жаздымда калтырууга болбойт. 
Сөз психикалык оору менен байланышпаган, мисалы, жагымсыз үй-
бүлөлүк жана турмуш-тиричиликтик шарттардын, кадимкидей мами-
лени болтурбаган узакка созулган оорунун айынан өсүүдөгү артта ка-
луунун себеби боюнча курактык өнүгүүдөн артта калуу жөнүндө болуп 
жатат.
Бул маселе мыйзамдык түрдө чечилген. Алсак, КРнын КЖКсынын 
86-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык жашы жетпегендин курактык 
өнүгүүсүндө аны жасалган жосундун маанисин толук мерчемде аңдап-
сезүү жөндөмүнөн ажыраткан олуттуу артта калуу болгондо, сот жаза-
нын ордуна мажбурлоо чараларын колдонушу мүмкүн.
Жашы жетпегендер тарабынан жасалган кылмыштар жөнүндө иштер-
ди кароодо сот жашы жетпегендин инсаны жөнүндө маалыматтарды 
гана эмес, анын жашоо жана тарбия алуу шарттарын, кылмыштын 
жүйөлөрүн, кылмыш жасоого көмөктөшкөн себептер менен шарттар-
ды да тактайт. 
Алдын ала тергөө жүргүзгөн адамдар жана сот бул кылмышка тигил 
же бул мерчемде шыкакчы катары тиешеси бар же жашы жетпегенди 
коомго жат аракеттерди жасоого түртүшү же жашы жетпегенди кыл-
мыштуу ишке аралаштырышы мүмкүн болгон эрезеге жеткен адам-
дарды да табууга тийиш.
Жогоруда баяндалгандардан жашы жетпегенди кылмыш жоопкерчи-
лигине тартуу процесси Баланын укуктары жөнүндө конвенция менен 

91 Там же. 15-б.
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белгиленген эл аралык укуктун ченемдерин, ошондой эле гумандуу-
лук менен адилеттүүлүктүн принциптерин сактоону камсыз кылуучу 
бүтүндөй бир катар өзгөчөлүктөргө ээ экендиги келип чыгат.92

Жашы жетпегендиктин фактысы сотторду өспүрүмдөрдүн жалпы ку-
рактык өзгөчөлүктөрүн мүмкүн болушунча эске алууга жана жазанын 
көлөмүн кыскартууга жана аны педагогикалык мүнөздөгү чаралар ме-
нен компенсациялоого багыттайт. Жашы жетпегендерге карата жазык 
саясатынын гумандаштырылышы тарбиялык таасир көрсөтүүнүн маж-
бурлоо чараларын колдонуу практикасынан көрүнөт. 
Жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин өзгөчөлүгү алар-
га карата жаза чараларын гана эмес, тарбиялык таасир көрсөтүүнүн 
мажбурлоо чараларын колдонууда турат. 
Жоопкерчиликти ишке ашыруу же жазык жоопкерчилигинен бошотуу 
жана тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын колдонуу 
(КЖКнын 83-бер.), же жазык жоопкерчилигине тартуу мүмкүнчүлүгү, 
бирок: 

1) жазадан бошотуу жана тарбиялык таасир көрсөтүүчү мажбурлоо 
чараларын колдонуу менен (КЖКнын 85-бер. 1-б.); 
2) жаза колдонуу менен (КЖКнын 78-бер.); 
3) жазадан бошотуу жана күнөөлүүнү жашы жетпегендер үчүн атай-
ын тарбиялык же дарылоо-тарбиялоо мекемесине жайгаштыруу 
менен (КЖКнын 85-бер. 2-б.) өздөрү жасаган кылмыш үчүн жашы 
жетпегендердин жоопкерчилигинин өзгөчөлүгү болуп саналат.

Тарбиялык таасир көрсөтүүчү мажбурлоо чаралары – бул коомдук чоң 
коркунуч келтирбеген кылмыш жасаган жашы жетпегенди түзөтүү мак-
сатында иштелип чыккан атайын чаралар.
К.К.Сперанскийдин пикири боюнча тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо 
чараларын колдонуу материалдарды жашы жетпегендердин иштери 
боюнча комиссияга өткөрүп берүү менен жазык жоопкерчилигинен бо-
шотууга көп окшош жактары болгондугуна карабастан, жазык укугунун 
өз алдынча институту болуп саналат.93 Ал институттардын төмөнкүдөй 
айырмачылыктары бар.
Биринчиден, кылмыш ишин кыскартуу жөнүндө чечим кабыл алуу ме-
нен тергөө жана прокуратура органдары өз ишин ар башкача жүзөгө 

92 Кар.: Сборник международных документов и национального законодательства 
Кыргызской Республики по защите прав несовершеннолетних, находящихся в конфлик-
те с законом. – Бишкек, 2004. 14-б.
93 Сперанский К.К. Уголовно-правовая борьба с преступлениями несовершенно-
летних и против несовершеннолетних. – Ростов-на-Дону, 1991. 66-б.
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ашырат. Жазык жоопкерчилигинен бошотууда материалдар жашы жет-
пегендердин иштери боюнча комиссияга жиберилет. Иш кыскартылган 
учурда сот тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын түздөн-түз 
колдонот.
Экинчиден, жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссиялар жана 
соттор тарабынан колдонулуучу тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо ча-
ралары маңызы боюнча бирдей болсо да, алар ар башка ченемдик ак-
тылар менен каралып, ар кандай органдар тарабынан да колдонулат 
жана мунун натыйжасында ар башка юридикалык табиятка ээ. 
Үчүнчүдөн, көрсөтүлгөн институттар жазык процессинин ар кай-
сы стадиясында колдонулушу мүмкүн. Алсак, сот тарабынан тар-
биялык мүнөздөгү мажбурлоо чараларынын дайындалышы соттук 
териштирүүдөн кийин гана, ал эми материалдарды жашы жетпеген-
дердин иштери боюнча комиссияга өткөрүп берүү менен жазык жооп-
керчилигинен бошотуу кыйла мурдагы стадияда болушу мүмкүн. 
Тарбиялык таасир көрсөтүүчү мажбурлоо чаралары жазык жазасы бо-
луп саналбайт, соттуулукту түзбөйт жана жашы жетпеген тарабынан 
чоң коркунуч келтирбеген же анча оор эмес кылмышты жасоосуна 
жооп кылуунун жана бул кылмышты жасаган жашы жетпегенди тар-
биялоонун ыкмасы катары колдонулат.
Кыргыз Республикасынын КЖКсынын 83-беренесинин 2-бөлүгү менен 
тарбиялык таасир көрсөтүүнүн атайын чаралары катары төмөнкүлөр 
каралган:

1) эскертүү;
2) ата-энесинин же алардын ордун баскандардын, же болбосо 
жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссиянын көзөмөлүнө 
берүү;
3) жашы жетпегендин бош убактысын чектөө жана жүрүм-турумуна 
карата өзгөчө талаптарды белгилөө.

Жашы жетпеген ал тарабынан кылмыш биринчи жолу жасалган жана 
эгерде тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын колдо-
нуу жолу менен түзөтүүгө жетишүү мүмкүн деп табылган шарттарда 
жазык жоопкерчилигинен бошотулушу мүмкүн.
Жашы жетпегенди жазык жоопкерчилигинен бошотуу жана тарбиялык 
таасир көрсөтүүнүн чарасын аныктоо тергөө органдарынын жана сот-
тун компетенциясына кирет.
КРнын КЖКсынын 83-беренесине ылайык тарбиялык таасир 
көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу ата-энелерге же алардын 

5-ТЕМА. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫ БО-
ЮНЧА ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
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ордун баскан адамдарга, же болбосо жашы жетпегендердин иште-
ри боюнча комиссияга – андан тышкары жашы жетпегендердин ата-
энелери же алардын ордун баскандар тарабынан тарбиялык таасир 
көрсөтүүнүн чараларынын ишке ашырылышын контролдоочу ади-
стешкен органга жүктөлөт.
Тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын колдонуу кыл-
мыштарды жасаган жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигине 
альтернатива болуп саналат. Жашы жетпегенге карата тарбиялык таа-
сир көрсөтүүнүн бир нече чарасы бир эле убакта колдонулушу мүмкүн, 
мунун өзү тарбиялык натыйжаны гана күчөтөт.
Тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын аткаруу мөөнөтү 
мыйзам менен белгиленген эмес, бирок жыйынтыгында айкын жашы 
жетпегенге карата бул чаралардын оң натыйжасы же натыйжасынын 
жоктугу жөнүндө тыянак чыгарууга мүмкүнчүлүк берүүчү кыйла узак 
мөөнөт болжолдонот. Ал таасир көрсөтүүнүн чараларын дайындаган 
орган алардын аткаруу мөөнөтүн тарбиялык таасир көрсөтүүнүн маж-
бурлоо чараларын ишке ашыруунун татаалдыгын эске алуу менен 
белгилейт. 
Тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чаралары жашы жетпеген 
тарабынан такай аткарылбаган учурда жашы жетпегендердин иште-
ри боюнча комиссиянын сунуштамасы боюнча жокко чыгарылат жана 
материалдар жашы жетпегенди жазык жоопкерчилигине тартуу үчүн 
кылмыштарды тергөө органдарына жиберилет.
Тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларынын мазмуну 
КРнын КЖКсынын 84-беренеси менен аныкталган. Алсак, алдын алуу 
өзү жасаган жосун менен келтирилген зыянды жана кайталап кылмыш 
жасоонун кесепеттерин жашы жетпегенге түшүндүрүүдө турат. 
Эскертүү сыяктуу мажбурлоо чарасынын аткарылышы өспүрүмдү ко-
омго жат жүрүм-турумга алып келген башкы себептерди жана шарт-
тарды четтетүүгө багытталган жашы жетпегендердин иштери боюн-
ча комиссия тарабынан белгилүү бир активдүү ишти өзүнө камтыган 
жашы жетпегендин жүрүм-турумуна тутумдук байкоону болжолдойт.94 
Эскертүү ачык мүнөздө болуп, жашы жетпеген уяткарылат жана ал 
кылмышты кайталап жасаса, ага карата жазык жазасын колдонууга 
алып келери түшүндүрүлөт. 
Эскертүүнүн тарбиялык жана укуктук чоң мааниси бар.
Ага эскертүү берилгенден кийин жашы жетпегендин башка кылмыш 

94 Курманов К.Ш. Уголовное право Кыргызской Республики. Часть Общая. – Биш-
кек, 1999. 136-б.
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жасагандыгы, эреже катары, жашы жетпегендин инсанынын туруктуу 
багыты жок экендигине күбө болот. 
Ата-энелердин жана алардын ордун баскан адамдардын же болбосо 
ички иштер органдарынын жашы жетпегендердин иштери боюнча ин-
спекциясынын, же жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссия-
нын көзөмөлүнө өткөрүп берүү аларга жашы жетпегенге тарбиялык 
таасир көрсөтүү жана анын жүрүм-турумун контролдоо боюнча мил-
деттер жүктөлгөндүгүндө болуп саналат. 
Жашы жетпегендерди ата-энелердин жана алардын ордун баскан 
адамдардын же болбосо ички иштер органдарынын жашы жетпеген-
дердин иштери боюнча инспекциясынын, же жашы жетпегендердин 
иштери боюнча комиссиянын көзөмөлүнө өткөрүп берүү алардын ма-
кулдугу жана жашы жетпегендин тиешелүү жүрүм-турумун жана ага за-
рыл болгон контролду камсыз кылуу милдеттенмеси менен жүргүзүлөт, 
анткени, эгерде алар жашы жетпегенге оң таасир тийгизүүгө кудурети 
жетпесе, анда тарбиялык таасир көрсөтүүнүн чаралары ийгиликсиз 
болот. 
Ата-эненин же алардын ордун баскан адамдардын жашы жетпегендин 
бош убактысын контролдоону камсыз кылуусу, белгилүү бир сааттан 
кийин ага үйдөн (квартирадан) кетүүгө мүмкүнчүлүк бербөөсү, жашы 
жетпегенге терс таасир тийгизген адамдар менен ар кандай байла-
ныштарга тоскоолдук кылуусу ж.у.с. көзөмөл деп түшүнүлөт. 
Эгерде ага көзөмөл жүргүзүү натыйжалуу болбосо, аталган тарбиялык 
таасир көрсөтүүнүн чарасы ата-энеге же алардын ордун баскан адам-
дарга жашы жетпегенди жазык жоопкерчилигине тартуунун мүмкүн 
экендиги жөнүндө эскертүүнүн өзү. Бул чара ата-энелерге же алар-
дын ордун баскан адамдарга жашы жетпеген жана үй-бүлөнүн башка 
жашы кичүү же жашы жетпеген мүчөлөрү менен активдүү тарбиялык 
иштерди жүргүзүүгө түрткү болууга чакырылган. 
Жашы жетпегендердин бош убактысын чектөө жана анын жүрүм-
турумуна өзгөчө талаптарды белгилөө төмөнкүлөрдү карашы мүмкүн:

•	 белгилүү бир жерлерге барууга тыюу салууну;
•	 бош убакыттын белгилүү бир түрлөрүн, анын ичинде 
механикалык транспорт каражатын башкаруу менен 
байланышкандарды пайдаланууга тыюу салууну;
•	 сутканын белгилүү бир убактысынан кийин үйдөн тышкары 
жүрүүнү чектөөнү;
•	 жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссиянын уруксаты 
жок башка аймактарга кетүүнү чектөөнү.

5-ТЕМА. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫ БО-
ЮНЧА ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ЖООПКЕРЧИЛИГИ
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Жашы жетпегенге билим берүү мекемесине кайтып келүү же болбосо 
өз алдынча же жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссиясынын 
жардамы менен эмгекке орношуу талаптары да коюлушу мүмкүн. 
Тарбиялык таасир көрсөтүүнүн кыйла олуттуу чарасы катары аталган 
чара жашы жетпегендин бош убакытты өткөрүүсүн олуттуу чектөөгө 
жана аны өз курбалдаштары менен башка адамдардын терс таасири-
нен тосуучу шарттарды камсыз кылууга багытталган. Андан тышкары, 
бул чара жашы жетпегенди адистешкен мамлекеттик органдын кон-
тролуна коёт. 
Жашы жетпегенге коюлган өзгөчө талаптардын тизмеси мыйзам менен 
чектелген эмес, бирок алардын кеңейиши жашы жетпегендин беделин 
түшүрүү максатын көздөшү мүмкүн эмес. Кандай болсо да, бул талап-
тар максатка ылыйык келүүгө, бирок жашы жетпегенге зыян келтирбей 
тургандай өтө катуу болбоого жана айкын соттолгонго карата алардын 
натыйжалуулугун жекече эске алуу менен аткарылууга тийиш. 
Тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу жашы жет-
пегендердин кылмыштуулугу менен күрөшүүдө белгилүү бир ролду 
ойноого чакырылат. Тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын сот 
тарабынан дайындоонун жол-жобосунун өзү анын жашы жетпегендер-
дин иштери боюнча комиссия тарабынан колдонулушуна караганда 
башкача, кыйла тартипке чакыруучу мүнөз берет. 
Жазык ишин козгобостон материалдарды жашы жетпегендердин иш-
тери боюнча комиссияга өткөрүп берүү менен жашы жетпегенди жа-
зык жоопкерчилигинен бошотуу жашы жетпегендин күнөөсүн моюнга 
алуусунун жана чын дилден өкүнүүсүнүн фактысын процесстик жактан 
бекитүүгө мүмкүнчүлүк бербейт, ошондой эле башка терс кесепеттер-
ге алып келет. Мисалы, адам тажрыйбасы жоктугунан, баралына келе 
электен же жагдайлардын капыстан туш келишинен өз каалоосуна 
каршы укук бузуучу болгон учурлар кездешет. Мындай ар бир учурда 
жакшылап териштирүү жана андан кийин гана жазык жазасы же коом-
дук таасир көрсөтүүнүн чараларын колдонуу жөнүндө маселени чечүү 
керек. Жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссия ишти кароо-
го даярдоо тартибинде бир катар жагдайларды, анын ичинде эрезеге 
жеткен шыкакчылар тарабынан өспүрүмгө таасир тийгизүү болгондугу 
же болбогондугу жөнүндө маселени аныктоого милдеттүү. Бирок анын 
мүмкүнчүлүктөрү ченелүү, мунун өзү айласыздан иштин маанилүү 
жагдайларын изилдебөөнү туудурат. 
Жазык ишин козгобостон материалдарды жашы жетпегендердин 
иштери боюнча комиссияга жиберүү тиешелүү натыйжа бербей тур-
гандыгын белгилей кетүү зарыл: жашы жетпегендердин инсаны өтө 
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үстүртөдөн изилденет, эрезеге жеткен шыкакчылар аныкталбайт, тар-
биялык мүнөздөгү мажбурлоо чаралары жетишсиз негиздер жок ка-
был алынат. 
Кыргыз Республикасынын Жогорку соту төмөн турган соттордун 
көңүлүн аларды кыйла кеңири колдонуунун зарылдыгына бир нече 
жолу бургандыгына карабастан, тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо ча-
ралары соттук практикада өтө сейрек колдонулат. Мындай абалдын 
себебин сот тарабынан дайындалуучу тарбиялык таасир көрсөтүүнүн 
мажбурлоо чаралары жашы жетпегендердин иштери боюнча комис-
сиялар тарабынан колдонулуучу тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо ча-
раларынан айырмаланбагандыгы менен түшүндүрүлөт. 
Алдын ала тергөө органдары тарбиялык мүнөздөгү мажбурлоо ча-
раларын колдонууга негиздер болгондо жазык иштерин кыскартат. 
Сотто тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чаралары КРнын 
КЖКсынын 83-беренесин колдонуунун негиздери айыпталуучуну со-
тко өткөрүү, соттук териштирүү, кассациялык же көзөмөлдүк өндүрүш 
стадиясында табылганда гана колдонулат. Мындай учурлар практика-
да абдан сейрек кездешет. 
Мына ошентип, жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин 
өзгөчөлүгү мыйзам чыгаруучу тарабынан жалпыланган жана КРнын 
КЖКсынын өзүнчө главасына топтолгон, алар жашы жетпегендердин 
курагына жана жазык жоопкерчилигинин шарттарына, жазаны дайын-
доого, тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын колдонуу 
менен жазык жоопкерчилигинен бошотууга ж.б. тиешелүү, муну менен 
жашы жетпегендерге укуктук тарбия берүүнүн, алардын арасында кыл-
мыштуулуктун алдын алуунун өзгөчө маанилүүлүгү баса белгиленет. 

2. Жашы жетпегендерге карата колдонулуучу жазалардын түрлөрү 
жана аларды дайындоонун өзгөчөлүктөрү

Жаза түшүнүгү жана анын максаттары жөнүндө КРнын КЖКсынын 41-
беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык «жаза социалдык адилеттүүлүктү 
калыбына келтирүү, соттолгондорду түзөтүү, ошондой эле соттолгон-
дордун да, башка адамдардын да башка кылмыштарды жасашынын 
алдын алуу максатында колдонулат». 
Жашы жетпегендерге карата жазанын максаттары – адамды түзөтүү 
жана кылмыштардын алдын алуу жана, баарынан мурда, социалдык 
адилеттүүлүктү калыбына келтирүү катары түзөтүү. 
Жашы жетпеген укук бузуучулар түзөтүү таасирине оңой берилет жана 
ошондуктан аларга карата жазанын катаал түрлөрүн колдонуу көп 

5-ТЕМА. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫ БО-
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учурларда максатка ылайыксыз. Бул эмне үчүн мыйзам жашы жетпе-
гендикти жеңилдетүүчү жагдай деп эсептей тургандыгынын себебин 
тереңирээк ачып берет.
Алсак, КРнын КЖКсынын 54-беренесинин 1-бөлүгүнүн  
7-пунктунун эрежелери боюнча жашы жетпеген тарабынан кылмыш 
жасоо жоопкерчиликти жеңилдетүүчү жагдай болуп саналат, бирок бул 
оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасагандык үчүн аларга карата 
катаал жазаларды колдонууну жокко чыгарбайт. 
Ошого карабастан, жаза өзүнө өч алууну жана коркутууну камтыса да, 
жашы жетпегендерге карата аларды түзөтүү максатында колдонулат. 
Мына ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын Жогорку соту-
нун пленуму 1995-жылдын 23-апрелиндеги № 11-02 «Жашы жетпе-
гендердин кылмыштары жөнүндө жана аларды кылмыштуу ишке тар-
туу тууралуу иштер боюнча соттук практика жөнүндө» токтому менен 
соттордон аларды түзөтүү жана кайра тарбиялоо жазык жоопкерчи-
лигин колдонбостон мүмкүн болгон, коомдук чоң коркунучу болбогон 
кылмыштар үчүн жашы жетпегендерди соттоонун учурларына жол 
бербөөнү талап кылган.95

Биринчи жолу кылмыш жасаган жашы жетпегендерге тергөө изолятор-
лорунда жана жалпы режимдеги абактар менен жалпы (күчөтүлгөн) 
режимдеги тарбиялык абактарда кармалып жаткан соттолгондор та-
рабынан терс таасир тийгизүүнүн алдын алуу үчүн Кыргыз Республи-
касынын Жогорку сотунун пленумунун аталган токтому менен респу-
бликанын сотторуна аларга карата мыйзамга ылайык эркиндигинен 
ажыратуу менен байланышпаган жаза колдонулушу мүмкүн болгон-
до жашы жетпегендерге кыска мөөнөткө негизсиз жаза дайындоонун 
учурларын болтурбоо сунуш кылынган. 
Жогорку соттун пленуму оор кылмыштарды жасаган жашы жетпеген-
дерге карата соттор зарыл учурларда жазанын катуу чараларын кол-
донууга тийиш экендигин да түшүндүргөн.
КРнын КЖКсынын 79-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык жашы жетпеген-
ге жаза дайындоодо КЖКнын 53-беренеси менен каралган жагдайлар-
дан тышкары анын жашоо жана тарбиялануу шарттары, психикалык 
өнүгүшүнүн деңгээли, инсанынын башка өзгөчөлүктөрү, ошондой эле 
курагы боюнча улуу адамдардын ага тийгизген таасири эске алынат, 
мунун өзү 1985-жылдын 10-декабрында БУУнун Башкы Ассамблеясы 
тарабынан кабыл алынган жашы жетпегендерге карата сот адилетти-

95  Кар.: Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун бюллетени, 1995, № 1. 424-
426-б.
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гин жүргүзүүгө тиешелүү Минималдуу стандарттык эрежелерге96 толук 
көлөмдө туура келет. 
Бул документке ылайык жашы жетпегендин иши боюнча соттук чечим 
чыгарууда жана таасир көрсөтүүнүн чараларын тандап алууда сот 
төмөнкүлөрдүн теңдештигинин принцибин жетекчиликке алууга тий-
иш: «жагдайлардын жана укук бузуунун оордугунун гана эмес, жашы 
жетпегендин абалынын жана муктаждыктарынын. Эгерде жашы жет-
пеген укук бузуучу башка адамга каршы зомбулукту колдонуу менен 
олуттуу жосун жасоодо же башка олуттуу укук бузууларды бир канча 
жолу жасоодо күнөөлүү деп табылбаса, анда аны эркиндигинен ажы-
ратпоо керек». 
Жасалган кылмыштын коомго коркунучтуулугунун даражасын анык-
тоодо кылмыштуу жосун жасалгандагы бардык жагдайлардын жый-
ындысына (күнөөнүн түрү, кылмыш жасоонун жүйөсү, ыкмасы, жаг-
дайы жана стадиясы, келип чыккан кесепеттердин оордугу, кылмышка 
катышуучулардын ар биринин катышуу даражасы жана мүнөзү ж.б.) 
негизденүү керек.
Көпчүлүк учурларда алардын белгиси сөзсүз көрпенделик себептер 
болгон кылмыштар боюнча да өспүрүмдүн жүрүм-турумунун өкүмдүк 
кылган жүйөсү көрпенделик эмес башка себептер болуп саналат. Ал-
сак, уурдоо, тоноо, каракчылык кол салуу кээде өспүрүмдөрдө шоктук-
тун, топто өзүн өзү бекемдөөгө умтулуунун, бош убакытты өткөрүүнү 
каалоонун жүйөлөрү менен кошулуп, пайда көздөгөн себептер менен 
жүйөлөштүрүлөт. Жашы жетпегендердин жоопкерчилигин жана жаза-
сын жекелештирүүдө инсандык маалыматтардын мааниси зор. Кура-
гы, билими, үй-бүлөлүк абалы, психикалык өзгөчөлүктөрү, муктаждык-
тары жана кызыкчылыктары, укуктун жана моралдын ченемдерине 
карата мамилеси, ата-энесине, окууга же жумуштагы милдеттерине 
карата мамилеси кылмыш жасаган өспүрүмдүн инсанын мүнөздөөчү 
негизги элементтер болуп саналат. 
Айкын учурда жашы жетпегендин социалдык статусу кылмыш жасаган 
учурда ага карата эрезеге жеткен кылмышкерлерге караганда кыйла 
жеңил жаза чараларын колдонууну болжолдойт. Белгилүү бир кызмат-
ты ээлөө же белгилүү бир ишти иштөө укугунан ажыратуу, дисципли-
нардык аскер бөлүгүндө кармоо, өмүр бою эркиндигинен ажыратуу 
сыяктуу жазалардын түрлөрү жашы жетпегендерге карата алардын 
социалдык абалынын же болбосо өзүнүн коомдун турмушундагы ро-

96 Кар.: Сборник международных документов и национального законодательства 
Кыргзской Республики по защите прав несовершеннолетних, находящихся в конфликте 
с законом. – Бишкек, 2004. 39-б. 
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лун толук мерчемде аңдап-сезе элек адамдар үчүн жазалардын айрым 
түрлөрүнүн өтө катаалдыгынын айынан колдонулушу мүмкүн эмес. 
Бул өздөрү жасаган кылмыштардын өзүнчө бир өзгөчөлүгү, ошондой 
эле жашы жетпеген кылмышкерлерге карата жазанын алдында турган 
максаттардын өзгөчөлүгү менен түшүндүрүлүүчү принциптүү көз ка-
раштардан жашы жетпегендерге карата жазалардын калган түрлөрү 
колдонулбай тургандыгы менен шартталат. 
Жашы жетпегенге карата адилеттүү жаза анын түзөтүлүшүн эң жак-
шы түрдө камсыз кылган жаза болот. Мында жаза өтө катуу болбоого 
тийиш. 
Жашы жетпегендерге карата колдонулуучу жазалардын тизмеси жаза-
лардын болгон түрлөрүнүн толук көлөмүнө салыштырмалуу чектелүү 
мүнөздө болот. КЖКнын 42-беренесинде эрезеге жеткен соттолгондор 
үчүн каралган жазалардын негизги он түрүнүн ичинен жашы жетпеген-
дерге карата алтоо гана колдонулушу мүмкүн. 
КРнын КЖКсынын 78-беренесине ылайык кылмыш жасаган жашы 
жетпегендерге карата жазалардын төмөнкү түрлөрү колдонулушу 
мүмкүн:97

1) коомдук жумуштарга тартуу;
2) айып акы;
3) зыяндын ордун толтуруу менен көпчүлүк алдында кечирим суроо;
4) түзөтүү жумуштары;
5) эркиндигин чектөө;
6) эркиндигинен ажыратуу.

КРнын КЖКсы боюнча жашы жетпегендерге карата колдонулуучу жа-
зык жазаларынын тутуму коомдук жумуштарга тартуудан башталат. 
Жазанын бул түрү КРнын КЖКсынын 78-беренесине 2007-жылдын 25-
июнундагы № 91 “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине 
өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамы менен киргизилген.98

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн акы төлөнүүчү жумуштарды 
уюштуруу жөнүндө 1992-жылдын 11-августундагы № 350 токтомуна99 

97 25.06.2007-жылдагы № 91 “Кыргыз Республикасынын Кырмыш-жаза кодекси-
не өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйза-
мынын редакциясында / Эркинтоо, 2007, июнь.
98 Кар.: 25.06.2007-жылдагы № 91 “Кыргыз Республикасынын Кырмыш-жаза ко-
дексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамын /Эркинтоо, 2007, июнь.
99 Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин ведомосттору. – Бишкек, 1992,  
№ 4.
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ылайык мындай жумуштарга соттолгондор аларды акысыз жана жу-
муш менен окуудан бош убакта жүзөгө ашырат.
Коомдук жумуштарга соттолгондор коомдон окчундатылбайт, эркин 
жүрө, өзүнүн негизги ишин иштей алат. Алар кесиптик кайра даярдоо-
ну же тиешелүү квалификациянын болушун талап кылбаган жумуш-
тардын түрлөрүн аткарат.
Эрезеге жеткендерге карата коомдук жумуштарга тартуу КРнын 
КЖКсынын 43-беренеси менен регламенттелет. КРнын КЖКсынын 
43-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык коомдук жумуштар соттолгондор 
тарабынан негизги ишинен же окуусунан бош убакта коомдун пайда-
сына акысыз эмгекти аткарууда туруп, анын түрү аткаруу бийлигинин 
жергиликтүү органдары тарабынан аныкталат.
КРнын КЖКсынын 80-беренесине ылайык жашы жетпегенди коомдук 
жумуштарга тартуу кырктан эки жүз кырк саатка чейинки мөөнөткө 
дайындалып, жашы жетпеген үчүн алы келгендей жумуштарды атка-
рууда турат жана ал окуудан же негизги иштен бош убакта аткарылат. 
Жазанын бул түрүнүн он алты жашка чейинки курактагы адамдардын 
аткаруусунун узактыгы күнүнө 2 сааттан ашышы, ал эми он алты жаш-
тан он сегиз жашка чейинки курактагы адамдардыкы - күнүнө төрт са-
аттан ашышы мүмкүн эмес. 
Айып акы жазанын кийинки түрү болуп саналып, ал КРнын КЖКсы-
нын 80-1-беренеси менен каралып, 16 жаш курагына жеткен 
жашы жетпегенге карата колдонулат жана эсептик көрсөткүчтүн 
20дан 1000ге чейинки чегинде белгиленген.100 2006-жылдын  
15-июнундагы № 1115-III “Эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүн бекитүү 
жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомуна 
ылайык эсептик көрсөткүчтүн өлчөмү 2006-жылдын 1-январынан тар-
тып айына 100 сом суммасында бекитилген. 
Жашы жетпегенге салынуучу айып акынын өлчөмү КРнын КЖКсынын 
44-беренеси менен эрезеге жеткендер үчүн белгиленгенден кыйла 
төмөн экендигин белгилей кетүү керек, эрезеге жеткендер үчүн негизги 
жаза катары эсептик көрсөткүчтүн 20дан 25 миңге чейинки өлчөмү, ал 
эми кошумча жаза катары эсептик көрсөткүчтүн 20дан 5 миңге чейинки 
өлчөмү белгиленген. 
КРнын КЖКсынын 80-1-беренесине ылайык жашы жетпеген соттол-
гонго айып акы өндүрүү ага багытталышы мүмкүн болгон өз алдынча 
100 Кар.: 2006-жылдын 27-январындагы № 13 “Эсептик көрсөткүч жөнүндө” Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамы. /Эркинтоо, 2006, 2006-жылдын 18-августу; 2006-жылдын 
8-августундагы № 156 “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексине өзгөртүүлөр 
жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.
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иштеп тапканы же мүлкү болгондо, ошондой эле андайлар болбогондо 
да салынат. Жашы жетпеген соттолгонго соттун чечими боюнча дайын-
далган айып акы анын ата-энесинен же башка мыйзамдуу өкүлдөрүнөн 
алардын макулдугу менен өндүрүп алынышы мүмкүн. 
Жашы жетпеген айып төлөөдөн качкан учурда ал түзөтүү жумушта-
ры, эркиндигин чектөө же КРнын КЖКсынын 48-беренесинин эреже-
лери боюнча адам күнөөлүү деп табылган КЖКнын Өзгөчө бөлүгүнүн 
тиешелүү беренеси менен каралган мөөнөттүн чегинде эркиндигинен 
ажыратууга алмаштырылышы, бирок мөөнөт КРнын КЖКсынын 80-2, 
80-3 жана 82-беренелери менен белгиленген мөөнөттөн ашпашы 
мүмкүн.
Зыяндын ордун толтуруу менен көпчүлүк алдында кечирим су-
роо, түзөтүү жумуштары жана эркиндигин чектөө сыяктуу жазанын 
түрлөрү Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 25-июнундагы  
№ 91 Мыйзамы менен киргизилген.101

КРнын КЖКсынын 46-1-беренесине ылайык зыяндын ордун толту-
руу менен көпчүлүк алдында кечирим суроо жазык жазасынын түрү 
катары сот тарабынан чоң коркунуч келтирбеген кылмышты жана анча 
оор эмес кылмышты жасагандык үчүн дайындалат жана жергиликтүү 
башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн, тиешелүү калктуу конуштун 
тургундарынын, ошондой эле эмгек жамаатынын катышуусу менен 
жабырлануучунун алдында кечирим суроо болот. 
Эгерде жабырлануучуга материалдык зыяндын орду толтурулбаса 
жана жабырлануучу кечирим суроону кабыл албаса, көпчүлүк алдын-
да кечирим суроо түрүндөгү жаза дайындалбайт. 
Бул жазаны кошумча жаза катары дайындоодо көпчүлүк алдында ке-
чирим суроо сотто жүргүзүлөт.
КРнын КЖКсынын 802-беренесине ылайык түзөтүү жумуштары сот 
тарабынан өкүм чыгарылган учурда он алты жаш курагына жеткен 
жашы жетпегенге бир жылга чейинки мөөнөткө дайындалат. КРнын 
КЖКсынын 462-беренеси түзөтүү жумуштарынын мазмунун кыйла 
толук ачып берет, ага ылайык түзөтүү жумуштары аны түзөтүү жана 
кайра тарбиялоо коомдон окчундатпастан жана кылмыш жасалганга 
чейин жашаган жана иштеген жеринен ажыратпастан мүмкүн болгон 
соттолгонго дайындалат. 
Түзөтүү жумуштары чоң коркунуч келтирбеген кылмыштарды жана 
анча оор эмес кылмыштарды жасагандык үчүн дайындалат жана сот-
101 Кар.: 2007-жылдын 25-июнундагы № 91 “Кыргыз Республикасынын Кылмыш-
жаза кодексине өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республика-
сынын Мыйзамы /Эркинтоо, 2007, июнь.
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толгондун негизги жумуш ордунда же болбосо карамагында түзөтүү 
жумуштарын аткаруу болгон органдар менен макулдашуу боюнча 
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан аныкталуу-
чу башка жерде, бирок соттолгондун жашаган жеринин районунда 
өтөлөт. 
Соттун чечими боюнча түзөтүү жумуштарына соттолгондун ай сайын-
кы эмгек акысынан бештен жыйырма пайызга чейинки чегинде мамле-
кеттин кирешесине кармап калуу жүргүзүлөт.
Түзөтүү жумуштарына соттолгон адам түзөтүү жумуштарын өтөөдөн 
кыянаттык менен качкан учурда, сот караштуулугунда жазаны аткаруу 
болгон органдын сунуштамасы боюнча түзөтүү жумуштарын бир жылга 
чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга алмаштырышы мүмкүн.
Эмгекке жараксыз деп табылган же өндүрүштөн ажыратуу менен окуу 
жайларында окуп жаткан адамдарга, аскер кызматчыларына, кош бой-
луу аялдарга жана үч жашка чейинки кичине балдары бар аялдарга, 
I жана II топтогу майыптарга жана туруктуу жашаган же иштеген жери 
жок адамдарга түзөтүү жумуштары дайындалбайт.
КРнын КЖКсынын 803-беренесине ылайык жашы жетпегендерге бир 
жылдан үч жылга чейинки мөөнөткө эркиндигин чектөө дайындалат. 
КРнын КЖКсынын 463-беренесине ылайык эркиндикти чектөө соттол-
гонго сот тарабынан анын эркиндигин чектөөчү белгилүү бир мил-
деттерди салууда болот жана адистешкен мамлекеттик органдын 
көзөмөлү астында коомдон окчундатылбастан ал жашаган жер боюн-
ча өтөлөт.
Сот эркиндикти чектөө түрүндөгү жазаны дайындоо менен соттолгонго 
төмөнкү милдеттерди аткарууну жүктөйт: көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу 
органга кабарлабастан туруктуу жашаган, иштеген жана окуган жерин 
өзгөртпөөнү; окуудан жана жумуштан бош убагында белгилүү бир жер-
лерге барбоону; жашаган жерин таштап кетпөөнү; көзөмөлдү жүзөгө 
ашыруучу органдын уруксаты жок башка жерлерге чыкпоону. Сот эр-
киндигин чектөөгө соттолгонго анын түзөтүлүшүнө көмөктөшүүчү баш-
ка милдеттерди аткарууну да, анын ичинде аракечтиктен, наркомания-
дан, токсикоманиядан, жыныстык жол менен берилүүчү оорулардан 
дарылоо курсун өтүүнү, үй-бүлөсүнө материалдык колдоону жүзөгө 
ашырууну жүктөшү мүмкүн. 
КЖКнын 463-беренесинин 2-бөлүгү эркиндикти чектөө чоң коркунуч 
келтирбеген кылмыш же анча оор эмес кылмыш жасагандык үчүн алты 
айдан беш жылга чейинки мөөнөткө дайындаларын камтыйт. Коомдук 
жумуштарга тартуу түрүндөгү жаза эркиндикти чектөө менен алмаш-
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тырылган учурда ал алты айдан аз мөөнөткө дайындалышы мүмкүн. 
Мындан мыйзам чыгаруучу бул жазанын төмөнкү чегин эрезеге жет-
кендерге караганда жашы жетпегендер үчүн жогорураак белгилеген-
диги келип чыгат. 
КЖКнын 463-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык эркиндигин чектөөгө 
соттолгон адам жазаны өтөөдөн кыянаттык менен качкан учурда, сот 
көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу органдын сунуштамасы боюнча эркин-
дикти чектөөнүн өтөлө элек мөөнөтүн ошол эле мөөнөткө эркиндиги-
нен ажыратуу түрүндөгү жазага алмаштырышы мүмкүн. Мында эркин-
дикти чектөөнү өтөө убактысы эркиндигинен ажыратуунун мөөнөтүнө 
эркиндигинен ажыратуунун бир күнү эркиндикти чектөөнүн бир күнү 
катары эсептелет.
Туруктуу жашаган жери жок адамдарга, Кыргыз Республикасында 
убактылуу жашап жаткан чет өлкөлүк жарандарга жана жаранды-
гы жок адамдарга, ошондой эле аскер кызматчыларына эркиндикти 
чектөө дайындалбайт.
Эркиндикти чектөө түрүндөгү жазаны өтөө мезгилинде соттолгондун 
жүрүм-турумуна көзөмөлдү жүзөгө ашыруучу органдын сунуштамасы 
боюнча сот соттолгонго мурда белгиленген милдеттерди толугу менен 
же жарым-жартылай жокко чыгарышы же болбосо кошумча милдет-
терди белгилеши мүмкүн.
КРнын КЖКсынын 49-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык эркиндигинен 
ажыратуу соттолгонду жатак-абакка жиберүү же жалпы, күчөтүлгөн, 
катуу, өзгөчө режимдеги түзөтүү абактарына, же болбосо түрмөгө жай-
гаштыруу жолу менен коомдон мажбурлап окчундатууда болот. КРнын 
КЖКсынын 49-беренесинин 2-бөлүгүндө эркиндигинен ажыратуу алты 
айдан жыйырма жылга чейинки мөөнөткө белгиленери көрсөтүлгөн. 
Эркиндигинен ажыратуу олуттуу коомдук коркунуч туудурган кылмыш-
тарды жасагандык үчүн соттолгон адамга карата чоң чектөөлөрдү 
карайт, мында сот кылмыштын коомдук коркунучтуулугунун мүнөзү 
менен деңгээлине негизденип жана күнөөлүүнүн инсанын эске алуу 
менен аны түзөтүү максаттарына жетүү үчүн коомдон окчундатуунун 
зарылдыгы жөнүндө тыянакка келет.
Социалдык алдын алуу чарасы катары эркиндигинен ажыратуу, 
белгилүү болгондой, карама-каршы мүнөзгө ээ: адамды коомдо жа-
шоого мүмкүн болушунча көндүрүү милдетин өз алдына коюу ме-
нен аны ошол коомдон бөлүшөт; адамдын аң-сезиминдеги зыяндуу 
түшүнүктөрдү жана адаттарды туурага алмаштырууну каалоо, адамды 
социалдык-пайдалуу сапаттарга көндүрүүгө аракет кылуу менен аны 
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окчундатуу шарттарына жайгаштырышат; адамды социалдык пайда-
луу активдүү жүрүм-турумга үйрөтүүнү каалоо менен пассивдүүлүккө 
түрткү берүүчү катуу регламенттөөнүн жагдайында кармашат.102

Эркиндигинен ажыратуу жогорулатылган коомдук коркунучтуулугу, 
тарбиялоонун демейдеги каражаттарын оң кабыл алууну каалабаган-
дыгы менен айырмаланган жашы жетпеген кылмышкерлерге зарыл 
болгон жана өтө майнаптуу таасир көрсөтүүчү каражат болгон жана 
болууда. Жазанын мындай түрүн дайындоодо соттор сотко тартылган 
жашы жетпегендердин көпчүлүгү мурда алардын инсанын терс жактан 
мүнөздөгөн кылмыштарды жана башка жосундарды жасаган жагдайды 
да эске алган. Алсак, эркиндигинен ажыратууга дуушар болгон адам-
дардын 41%ы мурда жазык жоопкерчилигине тартылган, 23%ынын 
соттуулугу болгон, 54%ы жашы жетпегендердин иштери боюнча ко-
миссиянын каттоосунда турган, 76%ы терс мүнөздөлгөн. 
Сот органдарынын практикасы көрсөткөндөй, жазанын катуу чарала-
ры көпчүлүк учурда жашы жетпеген кылмышкерлердин өздөрүнө да, 
алардын кылмыш жасоого жөндөмдүү болгон туруксуз курбалдашта-
рына да тиешелүү түрдө таасир көрсөтөт.
Орточо эсеп менен алганда эркиндигинен ажыратууга соттолгон жашы 
жетпегендердин 77,4%ы өспүрүмдөрдүн улуу курактык тобуна (16-17 
жаш) кирет. Эркиндигинен ажыратууга соттолгондордун жалпы саны-
нын 4,2%ын 14 жаш, 18,4%ын 15 жаш, 24,3%ын 16 жаш, 53,1%ын 17 
жаш курактагылар түзөт. Бул маалыматтар соттор эркиндигинен ажы-
ратууну дайындоодо кылмыш жасаган жашы жетпегендердин кичүү 
жана улуу курактык тобуна дифференцияланган мамиле кылганын 
ырастайт. 
Ошону менен бирге коомдон окчундатуу – мамлекеттик мажбурлоонун 
өзгөчө курч жана катуу түрү жана жашы жетпегендерге карата колдо-
нууда эң акыркы гана эмес, өзгөчө сейрек чара катары да каралышы 
керек.103

Жазанын эң катуу чарасы болуп саналган жашы жетпеген-
ге дайындалган эркиндигинен ажыратуу КРнын КЖКсынын  
82-беренесинин эрежелери менен белгиленген.104

Эркиндиктен ажыратуунун мөөнөтү төмөнкү бир катар шарттарга жа-
раша дайындалат: 
102 Яковлев А.М. Об эффективности исполнения наказания./Сов. государство и 
право, 1964, № 1, 101-б.
103 Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. Москва, 
1968. 84-б.
104 2007-жылдын 25-июнундагы № 91 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ре-
дакциясында
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1) жасалган кылмыштын оордугуна; 
2) кылмыштардын же өкүмдөрдүн жыйындысына.

Мыйзам тарабынан чоң коркунуч келтирбеген кылмыштарды (КРнын 
КЖКсынын 10-бер.), анча оор эмес кылмыш (КРнын КЖКсынын 11-
бер.), оор кылмыш (КРнын КЖКсынын 12-бер.) жана өзгөчө оор кыл-
мыш (КРнын КЖКсынын 13-бер.) жасагандык үчүн эркиндигинен ажы-
ратуу түрүндөгү жаза каралган.
Чоң коркунуч келтирбеген кылмыш үчүн жашы жетпегенге эркиндиги-
нен ажыратуу бир жылдан, анча оор эмес кылмыш үчүн үч жылдан, 
оор кылмыш үчүн беш жылдан, өзгөчө оор кылмыш үчүн он жылдан 
ашпашы мүмкүн. 
Кылмыштардын же өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жазаларды дай-
ындоодо жашы жетпегендер үчүн эркиндигинен ажыратуунун мүмкүн 
болгон мөөнөтү он жылдан ашпашы мүмкүн, ошол эле учурда эрезе-
ге жеткендер үчүн кылмыштардын жыйындысы боюнча эркиндигинен 
ажыратуунун мөөнөтү 25 жылга чейин, ал эми өкүмдөрдүн жыйынды-
сы боюнча 30 жылга чейин белгиленген (КРнын КЖКсынын 49-бер.).
Казакстан Республикасы менен Россия Федерациясынын кылмыш-
жаза кодекстеринде жашы жетпеген соттолгондор үчүн эркиндигинен 
ажыратуунун ар түрдүү мөөнөттөрү каралган. Эркиндигинен ажыра-
туунун узак мөөнөттөрүн колдонуу бардык эле учурларда жалпы жана 
атайын алдын алуунун максаттарына жетүүнүн зарылдыгы менен 
түшүндүрүлбөйт. Практика күбө болгондой, өткөн убакта эркиндигинен 
ажыратуунун узак жана өтө узак мөөнөттөрүн колдонуу кылмыштуу-
лукту жок кыла, жадагалса минимумга чейин төмөндөтө алган эмес. 
Ошол эле учурда бир катар изилдөөлөр эркиндигинен ажыратуунун 
узак мөөнөттөрүн өтөөдө өтө олуттуу терс факторлордун бар экенди-
гин көрсөттү.105

Алсак, РФнын КЖКсынын 88-беренесинин 6-бөлүгү жашы жетпеген 
соттолгондорго эркиндигинен ажыратуу он жылдан ашпаган мөөнөткө 
дайындаларын жана аны биринчи жолу эркиндигинен ажыратууга сот-
толгон эркек жынысындагы жашы жетпегендер, ошондой эле аял жы-
нысындагы жашы жетпегендер жалпы режимдеги тарбиялык абактар-
да; эркиндигинен ажыратууну мурда өтөгөн эркек жынысындагы жашы 
жетпегендер күчөтүлгөн режимдеги тарбиялык абактарда өтөөрүн 
белгилейт. 
Жашы жетпегендерге эркиндигинен ажыратуу жалпы жана күчөтүлгөн 

105 Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – Киев, 
1980. 20-б.
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режимдеги тарбиялык абактарда дайындалып,106 мында биринчи жолу 
соттолгон эркек жынысындагы жашы жетпегендер жана аял жынысын-
дагы жашы жетпегендер (акыркылардын мурда соттуулугунун саны-
на карабастан) жазаны жалпы режимдеги абактарда, ал эми мурда 
эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жаза өтөгөн эркек жынысындагы 
жашы жетпегендер күчөтүлгөн режимдеги абактарда өтөйт.107

Кылмыштын мүнөзү жана оордугу, күнөөлүнүн инсаны жана иштин 
башка жагдайлары (жашоо жана тарбиялоо шарттары, психикалык 
өнүгүүсүнүн деңгээли, инсандын башка өзгөчөлүктөрү, жашы боюнча 
улуулардын таасири) эске алынып, жашы жетпегенге жалпы режимде-
ги тарбиялык абакта өтөө менен жаза дайындалышы мүмкүн.
Бул жагдайлар, эреже катары, жазанын жеңилдетилишин шарттайт 
жана жазаны аткаруучу орган тарабынан жүзөгө ашырылуучу түзөтүү 
процессинин негизинде жатат. 
Эркиндигинен ажыратуу жашы жетпегендердин кылмыштуулугу ме-
нен күрөштүн башкы чарасы болбосо да, бир катар учурларда азыркы 
убакка чейин жашы жетпеген кылмышкерлердин белгилүү бир кате-
гориясына кыйла майнаптуу таасир көрсөтүүчү зарыл каражат болуп 
саналган. Тарбиялык абактарда жаза өтөөнүн режими, тарбиялык иш, 
эмгек, жалпы билим берүү жана кесиптик-техникалык окутуп-үйрөтүү 
педагогикалык жана адеп-ахлактык жактан анчейин өксүп калбаган 
өспүрүмдөрдү түзөтүүгө, кайра тарбиялоого алып келүүгө жөндөмдүү. 
Жашы жетпегендерге эркиндигинен ажыратууну колдонуу алардын 
кылмыштарды жасаганга ыктаган курбалдаштарына да жалпы алдын 
алуучу таасир көрсөтөт. 
Бирок эркиндигинен ажыратуунун бир катар терс кесепеттери да бар. 
Алар өспүрүмдү коомдон окчундатуу социалдык зыяндуу гана эмес, 
социалдык пайдалуу байланыштарды жана таасирлерди да ыдыра-
та тургандыгы менен байланышкан, ал эми эркиндигинен ажыратуу 
жайларында жашы жетпеген оң таасирден тышкары түзөлүү жолуна 
түшүүнү каалабаган адамдардын терс таасирине да дуушар болот. 
Жазык мыйзамы жашы жетпегендерге карата эркиндигинен ажыратуу-
106 Жашы жетпегендер жаза өтөп жаткан абактардын бардыгы тарбиялоо абакта-
ры деп аталат, себеби жаза өтөө режиминде тарбиялоо мүнөзүндөгү чаралар басымдуу-
лук кылат, ал эми чектөөлөр эрезеге жеткендер үчүн тиешелүү абактардагыга караганда 
анча катуу эмес.
107 Тарбиялоо абагы (№ 14 мекеме) – республиканын бардык регионунан келген 
жашы жетпеген балдар жазанын эркиндигинен ажыратуу түрүн өтөп жаткан Кыргыз Ре-
спубликасындагы бирден бир мекеме. ТА Чүй областынын Панфилов районундагы Воз-
несеновка айылында жайгашкан. Эл аралык жана улуттук стандарттарды бузуу менен 
жашы жетпеген кыздар эрезеге жеткен соттолгон аялдар менен бирге Степное айылын-
дагы абакта кармалат.

5-ТЕМА. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК МЫЙЗАМДАРЫ БО-
ЮНЧА ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИН ЖООПКЕРЧИЛИГИ



172

Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

ну колдонууну мүмкүн болушунча чектегендигине карабастан, практи-
ка тескерисин ырастоодо. Соттор жашы жетпегендерге жазанын эркин-
дигинен ажыратуу сыяктуу түрүн көбүрөөк дайындарын жүргүзүлгөн 
изилдөө көрсөттү.
2000-жылы эркиндигинен ажыратуу жашы жетпеген соттолгондордун 
санынан 63,9% адамга дайындалган; 2001-жылы эркиндигинен ажы-
ратуу соттолгондордун 71,6%ына; 2002-жылы эркиндигинен ажыра-
туу 72,2%ына, 2003-жылы эркиндигинен ажыратуу соттолгондордун 
60,8%ына, 2004-жылы 65,2%ына, 2005-жылы 67,1% адамга, 2006-
жылы 69%, 2007-жылы эркиндигинен ажыратуу жашы жетпеген сот-
толгондордун санынан 69,1%ына дайындалган.108

Өзүнүн демейки жашоосунда (эмгек, окуу, оюндар, көңүл ачуу ж.у.с.), 
көнгөн шарттарында (үй-бүлө, мектеп, эмгек жамааты) жашы жетпе-
ген тышкы дүйнөнүн көрүнүштөрү менен өз ара байланыштарын түзөт 
жана дайыма чыңдап турат. Бул боюнча физиологдор төмөнкүдөй ай-
тышат: көнгөн турмуш шарттары өспүрүмдүн мээсинин чел кабыгында 
салыштырмалуу туруктуулугу жана бекемдиги менен айырмаланган 
барган сайын бекемделүүчү көнүмүштөр деп аталгандарды пайда кы-
лат. Барган сайын бекемделүүчү көнүмүштөрдүн биринин бузулушу 
жана башкасынын түзүлүшү – татаал процесс жана ал өспүрүмдүн 
бекемделе элек психикасына терс таасирин тийгизет.109 “Татаал се-
зимдер, - деп жазган И.П.Павлов - барган сайын бекемделүүчү эски 
көнүмүштү өзгөртүүдө жана жаңысын белгилөө кыйынчылыгында 
турат”.110 Ошондой болсо да жашы жетпегенди кылмыш жасагандыгы-
на байланыштуу көнгөн шарттарынан чыгарып абакка жайгаштырууда 
так ушундай кайра түзүү орун алат. Бул көбүнчө нервдик психикалык 
чектен чыгуу менен коштолот жана жашы жетпегенге тарбиялык таа-
сир көрсөтүүнү оорлотуп, бардык учурларда өтө курч өтөт. Көнүмүштү 
кайра түзүү процесси алсыз нерв тутумуна өзгөчө терс таасирин тий-
гизет. 
Мунун баары чындыгында оор кылмыш жасалганда, аны менен узак 
убакыт зарыл иш жүргүзүлө турган коркунучтуу кылмышкерди абакта 
коомдон окчундатуу керек болгондо өзүн актайт. Ал эми жашы жет-
пегенди бир нече айдан кийин кайра мурдагы абалына кайтаруу үчүн 
гана олуттуу психологиялык кайра түзүүнү баштоо даана максатка 

108 Кар.: Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Сот депар-
таментинин маалыматтары.
109 Бабаев М.М. Индивидуализация наказания несовершеннолетних. – Москва, 
1968. 92-93-б.
110 Павлов И.П. Избранные произведения, 1949. 393-394-б.
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ылайыксыз, жадагалса зыяндуу.111

Эң төмөнкү чегин белгилөө менен эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү 
жаза каралган санкциялар кайра карап чыгууга муктаж. Белгиленген-
дей, сот практикасында мыйзамдын санкциясынын эң төмөнкү чеги-
нен да төмөн жазаны дайындоонун кеңири колдонулгандыгына бай-
ланыштуу колдонуудагы санкциялар азыркы этаптагы кылмыштуулук 
менен күрөштүн шарттарын толук мерчемде чагылдырбайт, көптөгөн 
айкын кылмыштардын коркунучтуулугунун де гээлине ылайык кел-
бейт деп тыянак чыгарса болот. Бир катар оор кылмыштар үчүн санк-
циялардын эң төмөнкү чектерин төмөндөтүү сот практикасында жа-
заны жекелештирүү принцибинин кыйла так жүзөгө ашырылышына 
көмөктөшөт.
Ошол эле учурда, бир катар изилдөөлөр эркиндигинен ажыратуунун 
узак мөөнөттөрүн өтөөдө да олуттуу терс факторлор бар экендигин 
көрсөттү. 
Эркиндигинен ажыратуунун узак мөөнөттөрү бошогондон кийин эркин-
диктеги жашоого социалдык жана социалдык-психологиялык көнүүнүн 
процессин оорлоштурат. Эркиндигинен ажыратуунун узак мөөнөттөрү 
соттолгондун коомдон окчундатылган шарттарына көнүүсүнө алып ке-
лет жана бир эле убакта үмүтсүздүк, келечеги жоктук сезимин пайда 
кылат.
Жазыктык-укуктук санкциялардын өркүндөтүлүшү кылмыштуулук ме-
нен күрөшүүнүн натыйжалуулугун камсыз кылууда, мыйзамдуулукту 
бекемдөөдө, кылмыштардын алдын алууда жана коомдук коркунуч-
туу жосундарды жасаган адамдардын түзөтүлүшүндө маанилүү роль 
ойноосу тийиш. 
Буга карата алганда тарбиялык абактардагы тарбиялык таасир 
көрсөтүүгө жашы жетпегендердин баа берүүсү кызыгууну туудурат. 
Алар бул жөнүндө тарбиялык абакта жаза өтөө аларга төмөнкүдөй 
таасир көрсөткөнүн айтышты: түзөттү – 45%, эч кандай таасир берген 
жок – 30%, бузду – 25%. Келтирилген маалыматтар биз айткан жобо-
лорду ырастайт. 
Жашы жетпеген соттолгондордун түзөтүлүшү жана кайра тарбияланы-
шы үчүн КРнын КЖКсынын 63-беренесин (Шарттуу соттоо) колдонуу-
нун маанилүүлүгүн эске алуу менен соттор КРнын КЖКсынын Жалпы 
жана Өзгөчө бөлүктөрүнүн жоболоруна ылайык аларга карата шарттуу 
соттоону колдонууга мүмкүн болгон өспүрүмдөргө тарбиялык абактар-
да өтөө менен эркиндигинен ажыратууну негизсиз дайындоонун учур-

111 Бабаев М.М. Көрсөтүлгөн эмгеги. 93-б.
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ларына жол бербөөгө тийиш. 
Соттолгонду түзөтүү жашы жетпеген кылмышкерди түзөтүү боюнча 
чараларды ишке ашыруу мүмкүн болгон шарттардын болушун божо-
молдойт. Бул шарттар төмөнкүлөр болуп саналат:

•	 жашы жетпегендин социалдык таза чөйрөдө ымалалашуу 
мүмкүнчүлүгү;
•	 терс таасирлердин болбошу;
•	 жашы жетпегендин кесипке ээ болуу мүмкүнчүлүгү;
•	 жашы жетпегендин материалдык жана руханий керектөөлөрүн 
канааттандыруучу тыюу салбаган иш менен алектенүүсү.

Өндүрүштүн түшүшү жана коомдун криминалдашуусу жүрүп жатканда 
мындай шарттарды түзүү – өтө татаал маселе, бирок мындай шарт-
тардын жоктугу да жашы жетпегендер тарабынан жасалган кылмыш-
тар үчүн жазанын күчөтүлүшүнө алып келбөөгө тийиш. 
Эркиндигинен ажыратылган жашы жетпегендерди коргоого тиешелүү 
Бириккен Улуттар Уюмунун Эрежелеринде жашы жетпегенди түзөтүү 
мекемелеринде камоо дайыма эң акыркы чара катары жана зарыл 
болгон эң аз убакыттын мезгилине колдонулууга тийиш экендиги 
көрсөтүлгөн. Ал укук бузуулардын кыйла коркунучтуу түрлөрү үчүн 
соттоодон кийин соттун өкүмүн аткаруу үчүн жана аны коштогон шарт-
тар менен жагдайларды тийиштүү эске алуу менен өзгөчө сейрек учур-
лар менен чектелүүгө тийиш. Жаза мөөнөтү, аны мөөнөтүнөн мурда 
бошотуу мүмкүнчүлүгүн четке какпастан, сот органы тарабынан анык-
талууга тийиш.112

Жашы жетпегендин түзөтүлүшүн эң мыкты түрдө камсыз кылуучу жаза 
ага карата жазанын эң адилеттүүсү болот. Мында жаза өтө катуу бол-
боого тийиш. 
Баланын укуктары жөнүндө конвенция балдарды сотко тартпоого 
мүмкүнчүлүк бере турган чараларды кабыл алууну сунуштайт. Ал кыл-
мыш жасады деп күнөөлөнгөн же күнөөлүү деп табылган жашы жетпе-
гендерге «баланын курагын, анын кайра интеграцияланышына жана 
коомдо пайдалуу роль аткарышына көмөктөшүүнү каалагандыкты» 
эске алуу менен мамиле кылууну талап кылат.113

112 Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 
(Приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-
рушителями в 1990 году). Кар.: Сборник международных документов и национального 
законодательства Кыргызской Республики по защите прав несовершеннолетних, нахо-
дящихся  в конфликте с законом. – Бишкек, 2004. 78-б.
113 Конвенция о правах ребенка. Ошол эле эмгекте. 13-бет.
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Жашы жетпегендерге карата сот адилеттигин жүргүзүүгө тиешелүү 
1985-жылдагы БУУнун минималдык стандарттык эрежелеринде (Пе-
кин эрежелери) жашы жетпегендердин айкын керектөөлөрүн кана-
аттандыруунун зарылдыгын эске алуу менен аларга карата түрмөгө 
камоонун альтернативаларын мүмкүн болушунча кеңири колдонуу 
жөнүндө белгиленет. Шарттуу өкүмдөрдү чыгаруу, жазаны аткаруунун 
мөөнөтүн узартуу ж.у.с. жолдор менен текшерүү тутуму мүмкүн бо-
лушунча кеңири колдонулууга тийиш. Коомдун коопсуздугун камсыз 
кыла ала турган башка тиешелүү чара болбогон учурларды албаганда 
жашы жетпегенди түрмөгө камоодон качуу зарыл.114

Андан ары 18.1-эрежеде ар түрдүү укук тутумдарында ийгиликтүү кол-
донулуп жаткан айрым маанилүү таасир көрсөтүү чаралары менен 
санкциялар саналган. Мындай чаралар бири-бири менен айкалышты-
рылып колдонулушу мүмкүн жана өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

а) камкордук, башкаруу жана көзөмөл жөнүндө токтом;
б) текшерүү;
в) жамааттын пайдасына иштөө жөнүндө токтом;
г) финансылык жазалар, ордун толтуруу...115

Ошентип, эркиндигинен ажыратуу жазанын эң катуу түрү катары жашы 
жетпеген соттолгондорго карата каалоого анчейин жатпаган болуп 
саналат. Бирок оор жана өтө оор кылмыштарды жасаган учурларда, 
ошондой эле кылмыштарды бир нече жолу жасаганда, андан калса 
өнөкөт кылмыштарда эркиндигинен ажыратууну колдонуудан качуу 
мүмкүн эмес. 
Буга байланыштуу эркиндигинен ажыратууну кеңири колдонууда эко-
номикалык жактан да, социалдык жактан да мамлекеттин кызыкчылы-
гы жок экендигин белгилей кетүү керек. Эгерде жалпы жана атайын 
алдын алуунун максаттарына жетүүнүн натыйжасында экономикалык 
жоготууларга карабастан кылмыштуулуктун кескин кыскарышы кам-
сыз кылынганда, аны колдонуу өзүн-өзү актайт эле. Бирок эркинди-
гинен ажыратуу жайларында болуп келген адамдар коомдон окчун-
датылган жашоо шарттарына эркиндигинен ажыратуунун канчалык 
көп мөөнөтүн өтөсө, ошончолук тез көнүп, мындай жазанын алдында 
коркуу сезимин жоготорун тажрыйба көрсөттү.116

114 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления право-
судия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985. b) пунктчасы.  
17.1-эр. Ошондо эле. 39-б.
115 Ошондо эле. 51-б.
116 Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-
правовых санкций. – Ленинград, 1976. 73-б.
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Максатка ылайыктуулуктун көз карашынан алганда эркиндигинен ажы-
ратуу жазанын башка чараларынын дайындалышы мүмкүн эмес учур-
ларда гана, башкача айтканда Н.А.Стручков адилеттүү көрсөткөндөй, 
жазанын эң акыркы чарасы катары пайдаланылууга тийиш.117

Жашы жетпеген кылмышкердин ийгиликтүү түзөтүлүшү анын коомго 
кадимкидей кириши үчүн зарыл болгон социалдык жана экономикалык 
шарттардын комплексинин болушун болжолдойт. Жашы жетпегендин 
социалдык таза чөйрөдө ымалалашуу мүмкүнчүлүгүн, терс таасирлер-
дин болбошун, жашы жетпегендин кесипке ээ болуу мүмкүнчүлүгүн 
жана жашы жетпегендин материалдык жана руханий керектөөлөрүн 
канааттандыруучу тыюу салбаган иш менен алектенүүсүн бул шарт-
тардын ичинен кыйла маанилүүлөрү деп белгилөө керек. Зарыл 
болгон шарттардын жоктугу жашы жетпегенге кылмыштын мүнөзүнө 
жана коомдук коркунучтуулугуна ылайык келбеген адилетсиз катуу 
жаза дайындоонун мүмкүнчүлүгүн билдирбейт. Бул учурда мыйзамга 
ылайык сот кылмыштын себептерин жана шарттарын четтетүү боюнча 
мүмкүн болгон чараларды кабыл алууга тийиш. 
Мына ошентип, жашы жетпегендердин кылмыштуулугу менен күрөшүү 
чөйрөсүндө жазыктык-укуктук саясат төмөнкү багыттар боюнча жүзөгө 
ашырылат:

•	 жашы жетпегендердин кылмыштуулугу менен күрөшүү боюнча 
жазык мыйзамдарын андан ары гумандаштыруу;
•	 коомдук чоң коркунуч туудурбаган кылмыштарды биринчи 
жолу жасаган жашы жетпегендерге карата тарбиялык мүнөздөгү 
чараларды мүмкүн болушунча пайдалануу;
•	 анча оор эмес кылмыштарды жасаган жашы жетпегендерге 
карата коомдон окчундатуу менен байланышпаган жазыктык-
укуктук чараларды мүмкүн болушунча пайдалануу;
•	 жашы жетпеген укук бузуучулардын түзөтүүдө жана кайра 
тарбиялоодо, жаңы кылмыштардын алдын алууда укук коргоо 
органдары менен катар эмгек жамааттарынын жана коомдук 
уюмдардын, ошондой эле ар түрдүү өкмөттүк эмес уюмдардын 
(ӨЭУ) активдүү катышуусу;
•	 жашы жетпегендердин тиешелүү жашоо жана тарбия берүү 
шарттарын камсыз кылууда үй-бүлөнүн, мектептин жана эмгек 
жамааттарынын ролун жана жоопкерчилигин көтөрүү;
•	 жашы жетпегендерге укуктук тарбия берүүнү тутумдуу жүзөгө 
ашыруу.

117 Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с пре-
ступностью. – Саратов, 1978. 81-б.
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1. Жашы жетпегендерди жазык жоопкерчилигинен бошотуу

Жазык жоопкерчилигинен бошотуу ошондой эле жасалган жосун үчүн 
жазык тартибинде жооп берүү милдети менен байланышкан. Мындай 
милдет ар кандай жосун эмес, кылмыш жасаганда гана келип чыгат. 
Аны жасоо жазыктык-укуктук мамилелердин пайда болушу үчүн юри-
дикалык факт жана соттун айыптоо өкүмүнүн чыгарылышы менен 
ишке ашырылуучу жазык жоопкерчилигине дуушар болуу милдетинин 
пайда болушу үчүн негиз болуп саналат. Бул милдетти алып салуу, аны 
ишке ашыруудан бошотуу жазык жоопкерчилигинен бошотуу болот.118

Жазык жоопкерчилиги иш жүзүндө, негизинен, жазадан көрүнөт. 
Ошондой болсо да жазык жоопкерчилиги менен жазаны бирдей коюу-
га болбойт.119 Жазык жоопкерчилиги мыйзам менен аныкталган учур-
ларда кылмыш жасаганга күнөөлүүнү мамлекет тарабынан уяткаруу 
катары болуп, жазадан көрүнбөшү, соттун өкүмү боюнча жаза дайын-
далбастан адамды күнөөлүү деп табуу менен чектелиши мүмкүн.120

Жазык жоопкерчилиги жана жаза бири-бирине бүтүн жана бөлүк ката-
ры катышта болот, ошондуктан экөөнү тең коюуга болбойт.121

Жазык жоопкерчилигинен бошотуу – бул мындай жоопкерчиликтин 
мазмунун түзгөн кесепеттерден, башкача айтканда соттоодон, жазык 
жазасынан жана соттуулуктун болушунан бошотуу. Айтмакчы, бул бо-
шотуу жазадан бошотууда орун алган кылмыш жасоонун жазыктык-
укуктук кесепеттеринин бөлүгүнөн эмес, алардын жыйындысынан бо-
шотуу. Жазадан бошотуу айыптоо өкүмүнүн чыгарылышы жана жазык 
жоопкерчилигин ишке ашыруунун башталышы менен коштолот. Бул 
учурда же болбосо жазык жазасын дайындоодон, же жазаны толугу 
менен (шарттуу соттоо), же жазанын бөлүгүн (шарттуу-мөөнөтүнөн 
мурда бошотуу) өтөөдөн бошотуу жүрөт.122

Жашы жетпегендердин жазык жоопкерчилигинин өзгөчөлүктөрүн 
кылмыш жасагандык үчүн келип чыккан жазанын түрлөрү менен са-
лыштырса болот. Жазалардын санкциялары жашы жеткендер үчүн 
каралган жазаларга караганда кыйла жеңил. Жазалардын мын-
дай өзгөчөлүктөрү жашы жетпегендердин социалдык статусу жана 
118 Песлякас В.Ч. Уголовная ответственность и освобождение от нее. – Минск, 
1988. 16-б.
119 Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание. – Москва, 
1976. 110-111-б.
120 Тихонов К.Ф. О сущности уголовной ответственности./Вопросы предупрежде-
ния преступности. – Томск, 1967. 6-б.
121 Курляндский В.И. Уголовная отвественность и меры общественного воздей-
ствия. – Москва, 1965. 24-б.
122 Песлякас В.Ч. Көрсөтүлгөн эмгеги. 19-б.



179

белгилүү бир өзгөчөлүктөрү менен байланышкан.
Ошого байланыштуу жазык мыйзамы жашы жетпегендерди жазык 
жоопкерчилигине тартуунун, сотто кароонун жана жаза дайындоонун 
өзгөчө тартибин белгилейт.
Жашы жетпегендердин жоопкерчилигинин өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү 
жашы жетпегендердин өнүгүшүнө, анын ичинде психикасынын 
өзгөчөлүктөрүнө, дене-боюнун алсыздыгына жана ден соолугунун 
абалынын начардыгына, иштин белгилүү бир түрүнө жөндөмдүүлүгүнө 
жана шыктуулугуна ж.б. түздөн-түз байланышкан.
Бул өзгөчөлүктөр жазанын түрүн же тарбиялык таасир көрсөтүүнүн 
мажбурлоо чарасын дайындоодо сот тарабынан толук мерчемде эске 
алынат. 
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык 
жашы жетпегендерге жазык жоопкерчилигинен жана жазадан бошо-
туунун айрым жалпы да, атайын түрлөрү да колдонуларын белгилей 
кетүү керек. 
Эгерде бошотуунун жалпы түрлөрү колдонулса, анда аларды жашы 
жетпегендерге карата колдонуунун өзгөчөлүктөрү сөзсүз эске алынат. 
Алсак, жалпы түрлөрү боюнча жашы жетпеген жазык жоопкер-
чилигинен жагдайдын өзгөрүшүнүн же адамдын коомдук кор-
кунучтуулугун жоготуусунун (КРнын КЖКсынын 65-бер.), жа-
бырлануучу менен келишүүчүлүккө жетишүүнүн (КРнын 
КЖКсынын 66-бер.), ишенип берүүнүн (КРнын КЖКсынын  
661-бер.) айынан бошотулушу мүмкүн,123 андан калса, КРнын КЖКсы-
нын 65, 66 жана 661-беренелери менен каралган негиздер боюнча 
жашы жетпеген тарабынан жасалган жосундар чоң коркунуч келтир-
беген кылмыштын же анча оор эмес кылмыштын чегинде турат.
Жашы жетпеген бошотуунун мындай жалпы түрлөрү боюнча жазадан 
бошотулушу мүмкүн: адам коомдук коркунучтуулугун жоготкондугу-
нун айынан (КРнын КЖКсынын 68-бер.), катуу ооруга байланыштуу 
(КРнын КЖКсынын 71-бер.), кош бойлуу аялдардын жана кичине ку-
рактагы балдары бар аялдардын жаза өтөө мөөнөтүн узартуунун 
(КРнын КЖКсынын 72-бер.), ошондой эле мунапыс берүү актысынын 
(КРнын КЖКсынын 74-бер.) жана ырайым кылуунун айынан (КРнын 
КЖКсынын 75-бер.). 
Андан тышкары, жашы жетпегендер КРнын Кылмыш-жаза кодексинин 
14-главасы менен каралган жашы жетпегендердин жазык жоопкерчи-

123 2007-жылдын 25-июнундагы № 91 Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ре-
дакциясында
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лигинин өзгөчөлүктөрүнө ылайык жазык жоопкерчилигинен жана жа-
задан бошотулушу мүмкүн.
Бул өзгөчөлүктөр жашы жетпегенди жашы жетпегендер үчүн атай-
ын тарбиялоо жана дарылоо-тарбиялоо мекемесине жайгаштыруу 
жолу менен (КЖКнын 85-беренесинин 2-бөлүгү) жазадан бошотууну, 
мажбурлоо чараларын колдонуу менен (КРнын КЖКсынын 86-бер.) 
жашы жетпегендерди жоопкерчиликтен же жазадан бошотууну, жашы 
жетпегенди жазадан шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотууну (КРнын 
КЖКсынын 87-бер.), жазаны кыйла жеңил жаза менен алмаштырууну 
(КЖКнын 87-1-бер.), жашы жетпегенди жазык жоопкерчилигинен же 
жазадан мөөнөттөрдүн өтүп кеткендигине байланыштуу бошотууну 
(КРнын КЖКсынын 88-бер.) камсыз кылат.
Жашы жетпегенди жашы жетпегендер үчүн атайын тарбиялоо жана 
дарылоо-тарбиялоо мекемесине жайгаштыруу жазанын ордуна кол-
донулат, жаза болуп саналбайт жана узактыгы боюнча жашы жет-
пеген тарабынан жасалган кылмыш үчүн каралган жазанын эң узак 
мөөнөтүнөн көп болушу мүмкүн эмес. 
Көрсөтүлгөн чара тарбиялык таасир көрсөтүү чараларынын бири бо-
луп саналат, бирок башка чаралардан өзүнүн катуулугу менен айыр-
маланат жана жашы жетпегенге карата катуу чектөөлөрдү белгилейт.
Бул чаранын колдонулушу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-
жылдын 3-ноябрындагы № 646124 токтому менен бекитилген жашы 
жетпегендердин иштери боюнча комиссиялар жөнүндө жобо менен 
жөнгө салынат, ал мекемелерде болуу мөөнөтүн жашы жеткен күн ме-
нен чектейт.
Аталган Жобо боюнча жашы жетпегендин мекемеде болуу мөөнөтү үч 
жылдан ашпоого тийиш, бул түзөтүлүүгө жана эмгек квалификация-
сын алууга жетиштүү деп эсептелет.
Жашы жетпегендин макулдугу менен ал окуу жылын аяктоо үчүн меке-
меде калтырылышы мүмкүн.
Кайра тарбиялоону же эмгек квалификациясын алууну улантуу, же 
окууну бүтүрүү зарыл болгон учурда жашы жеткен адамдын бул меке-
меде болуусу бир жылдан ашпаган мөөнөткө узартылышы мүмкүн. 
КРнын КЖКсынын 85-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык көрсөтүлгөн 
мекемеде болуу мөөнөтү жашы жетпеген тарабынан жасалган кыл-
мыш үчүн Кылмыш-жаза кодекси менен каралган жазанын эң узак 

124 Защита прав несовершеннолетних, предупреждение их безнадзорности и пра-
вонарушений. Сб. нормативных документов. (Сост. Джоробекова А.М.). – Бишкек, 2004. 
233-257-б.
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мөөнөтүнөн ашышы мүмкүн эмес.
Көрсөтүлгөн мекемелерге 14 жашка чыккан жашы жетпегендер жибе-
рилет.
Мында атайын тарбиялоо мекемесине дене-бойлук жана психикалык 
кемчилдик менен байланышкан айрым оорулардан жабыр тарткан, 
анын ичинде сокур, дүлөй, жин оорулуу, акыл-эси кемчил жашы жет-
пегендер, ал эми дарылоо-тарбиялоо мекмелерине наркоманиядан 
жабыр тарткан жашы жетпегендер жиберилбейт.
Жашы жетпегенди атайын мекемеден мөөнөтүнөн мурда бошотуу 
көзөмөлдү жана түзөтүүнү камсыз кылуучу адистешкен мамлекет-
тик органдардын жашы жетпеген мындан ары тарбиялык таасир 
көрсөтүүнүн бул чарасына муктаж эместиги жөнүндө корутундусунун 
негизинде жүргүзүлөт.
Жашы жетпегендин атайын мекемеде белгилеген мөөнөттөн ашык бо-
лушу жалпы билим берүүчү же кесиптик даярдыкты аяктоонун зарыл-
дыгына байланышкан сейрек өзгөчөлүк катары болушу мүмкүн. 

2. Жашы жетпегендерди жазадан бошотуунун түрлөрү

Жашы жетпеген кайрадан жасалган кылмыш үчүн биринчи жолу жа-
саган катары жазага тартылат, бирок бул учурда ага мажбурлоо чара-
лары кайталап колдонулушу мүмкүн эмес, ал эми биринчи кылмышты 
жасоо фактысы жашы жетпегендин инсанын мүнөздөөчү жагдай бо-
луп калат, бул жазанын түрүнө жана мөөнөтүнө таасирин тийгизиши 
мүмкүн. 
Соттолгон сот тарабынан дайындалган жазаны толук өтөп бүткөнгө 
чейин өзүнүн түзөтүлгөнүн далилдесе, жашы жетпегенди жазадан 
шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотуу колдонулат. Мындай учур-
ларда жаза чараларын андан ары жүзөгө ашыруу маанисин жоготуп, 
жазык укугунун гумандуулук принцибине каршы келмек. Ошондуктан 
жазык мыйзамдары жазанын белгилүү бир бөлүгүн өтөгөн жана ушул 
убакытта өзүнүн түзөтүлгөнүн үлгүлүү жүрүм-туруму, эмгекке жана 
окуп-үйрөнүүгө ак ниет мамилеси менен далилдеген адамдарды жа-
задан мөөнөтүнөн мурда бошотуу мүмкүнчүлүгүн карайт. Мындай ке-
лечек соттолгондорду түзөлүү жолуна тезирээк түшүүгө, өндүрүштүк 
милдеттерди ак ниет аткарууга, тарбиялоо мекемелеринин режими-
нин бардык талаптарын жана администрациясынын көрсөтмөлөрүн 
кыйшаюусуз сактоого түрткү болот. 
Алсак, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин ЖАББы-
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нын маалыматтары125 боюнча 2000-жылы тарбиялоо абактарынан 
соттолгон жашы жетпегендердин 44,2%ы, 2001-жылы 47,4%ы, 2002-
жылы 50%ы, 2003-жылы 32,9%ы, 2004-жылы 29,1%ы, 2005-жылы 
37,9%ы, 2006-жылы 28%ы шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотулган126. 
Бул маалыматтарга ылайык жашы жетпеген соттолгондорго карата 
шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотууну колдонуу 2003-жылдан тартып 
кыскарууда. 
Бирок мындай бошотуу мөөнөтүнөн мурда бошотулуучу адам жазанын 
өтөлбөй калган бөлүгүнүн ичинде ал үчүн эркиндигинен ажыратууга 
соттоло турган жаңы билип туруп жасалган кылмышка барбайт деген 
шарт менен жүргүзүлөт.
Жашы жетпегенди эркиндигинен ажыратуу түрүндөгү жазадан шарттуу-
мөөнөтүнөн мурда бошотуу бир катар шарттар менен шартталган 
жана КРнын КЖКсынын 87-беренеси менен каралган. Бул шарттар 
төмөнкүлөр болуп саналат: 

1) үлгүлүү жүрүм-турум;
2) эмгекке жана окуп-үйрөнүүгө ак ниет мамиле;
3) жазанын дайындалган мөөнөтүнүн белгилүү бир бөлүгүн иш 
жүзүндө өтөө.

Үлгүлүү жүрүм-турум деп жашы жетпегендин тартиптүүлүгүн, башкача 
айтканда, мыйзамдардын талаптарын жана режимдик көрсөтмөлөрдү 
аң-сезимдүүлүк менен жана ак ниет аткаруусун, коомдук милдетти ак 
ниет аткаруусун, ыктыярдуу уюмдардын ишине активдүү катышуусун, 
өзү жасаган кылмышты жектөө, зыяндын же келтирилген материалдык 
чыгымдын ордун толтурууга умтулуусун ж.у.с., ошондой эле чынчыл-
дыкты, чын пейилдикти, ички маданияттуулукту, жакшылык каалоону 
түшүнүү керек. 
Эмгекке ак ниет мамиле жасоо эмгекти сүйүү, эмгек процессине 
активдүү катышуу, өндүрүштүк милдеттерди аткаруу жана өзүнүн 
өндүрүштүк квалификациясын жогорулатуу менен мүнөздөлөт. 
Окуп-үйрөнүүгө ак ниет мамиле жасоо бул жалпы билим деңгээлин, 
кесиптик-техникалык даярдыгын да жогорулатуу ж.б. менен 
мүнөздөлөт. 
125 002-жылга чейин бардык түзөтүү мекемелери жана тергөө изоляторлору Кыр-
гыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин карамагына кирген. Азыркы учурда 
алар Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тутумуна өткөрүлүп берил-
ген.
126 Вознесеновка айылында жайгашкан ВК-14 (ТА-14) жана Степное айылындагы 
№ 2 мекемеде кармалган жашы жетпеген соттолгондор тууралуу маалымат. / КРнын 
Юстиция министрлигинин Жазаларды аткаруу боюнча башкы башкармалыгынын маа-
лыматтары.
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Мында жалпы билим деңгээлин жана кесиптик-техникалык даярдыгын 
жогорулатуу фактысынын өзү гана эмес, анын тырышчаактыгы, били-
мин жогорулатууга жана адистик алууга умтулуусу маанилүү. 
КРнын КЖКсынын 87-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык жазаны өтөөдөн 
шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотуу төмөнкүлөрдү иш жүзүндө 
өтөгөндөн кийин колдонулат: 

2) чоң коркунуч келтирбеген кылмыш же анча оор эмес кылмыш 
үчүн сот тарабынан дайындалган жазанын мөөнөтүнүн кеминде 
төрттөн бирин; 
3) оор кылмыш үчүн сот тарабынан дайындалган жазанын 
мөөнөтүнүн кеминде үчтөн бирин;
4) өзгөчө оор кылмыш үчүн, ошондой эле, эгерде адам билип 
туруп жасаган кылмыш үчүн мурда эркиндигинен ажыратууга сот-
толгон болсо, сот тарабынан дайындалган жазанын мөөнөтүнүн ке-
минде жарымын.

Жазадан шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотулган жашы жетпегендин 
жүрүм-турумуна контролду адистешкен мамлекеттик орган жүзөгө 
ашырат. 
Жашы жетпегендерди жазадан шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотууну 
жокко чыгаруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза ко-
декси менен аныкталган эмес, ошого байланыштуу бул маселени КРнын 
КЖКсынын 69-беренеси менен каралган шарттуу-мөөнөтүнөн мурда 
бошотууну жокко чыгаруунун же сактап калуунун жалпы эрежелери бо-
юнча чечүү керек. Алсак, КРнын КЖКсынын 69-беренесинин 6-бөлүгүнө 
ылайык, эгерде жазанын өтөлбөй калган мөөнөтүнүн ичинде: 

2) соттолгон адамга ал үчүн административдик жаза жүктөлгөн 
коомдук тартипти бузуу жасаса же шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бо-
шотууну колдонууда ага жүктөлгөн милдеттерди аткаруудан кыя-
наттык менен качса, сот тиешелүү органдардын сунуштамасы бо-
юнча шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотууну жокко чыгаруу жана 
жазанын өтөлбөй калган бөлүгүн аткаруу жөнүндө токтом чыгарат;
3) соттолгон адам байкабастыктан кылмыш жасаса, шарттуу-
мөөнөтүнөн мурда бошотууну жокко чыгаруу же сактап калуу 
жөнүндө маселе сот тарабынан чечилет.

Мыйзам тарабынан жашы жетпеген укук бузуучунун жүрүм-турумунун 
контролдоо адистешкен мамлекеттик органга жүктөлгөндүгүн эске 
алуу менен ушул эле орган жашы жетпегенди шарттуу-мөөнөтүнөн 
мурда бошотууну жокко чыгаруу жөнүндө сунушту сотко жөнөтөт. 
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Жазанын өтөлбөй калган мезгилинде шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бо-
шотулган жашы жетпеген жаңы кылмыш жасаган учурда сот жазаны 
КРнын КЖКсынын 60-беренеси менен каралган эрежелер боюнча 
дайындайт. 

Жазаны кыйла жеңил жазага алмаштыруу

Он сегиз жашка чейинки куракта жасалган кылмыш үчүн эркиндиги-
нен ажыратууга соттолгон адамга жазанын өтөлбөгөн бөлүгү төмөнкү 
шарттар болгондо кыйла жеңил жазага алмаштырылышы мүмкүн:

1) үлгүлүү жүрүм-турум;
2) эмгекке же окуп-үйрөнүүгө ак ниет мамиле жасоо.

КРнын КЖКсынын 87-1-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык жазанын 
өтөлбөгөн бөлүгүн кыйла жеңил жазага алмаштыруу төмөнкүлөрдү иш 
жүзүндө өтөгөндөн кийин колдонулушу мүмкүн:

2) чоң коркунуч келтирбеген кылмыш же анча оор эмес кылмыш 
үчүн дайындалган жазанын мөөнөтүнүн кеминде бештен бирин;
3) оор кылмыш үчүн дайындалган жазанын мөөнөтүнүн кеминде 
төрттөн бирин;
4) өзгөчө оор кылмыш үчүн, ошондой эле, эгерде адам билип ту-
руп жасаган кылмыш үчүн мурда эркиндигинен ажыратууга соттол-
гон болсо, билип туруп жасаган кылмыш үчүн дайындалган жаза-
нын мөөнөтүнүн кеминде үчтөн бирин.

Эркиндигинен ажыратуунун өтөлбөгөн бөлүгү түзөтүү жумуштары 
менен алмаштырылганда алар жазанын ушул түрү үчүн белгиленген 
мөөнөттөрдүн чегинде дайындалат жана эркиндигинен ажыратуунун 
өтөлбөгөн мөөнөтүнөн ашпоого тийиш.
Жазасы кыйла жеңил жазага алмаштырылган адамдарга карата 
шарттуу-мөөнөтүнөн мурда бошотуу кыйла жеңил жазанын мөөнөтүнүн 
тиешелүү бөлүгүн өтөгөндөн кийин КРнын КЖКсынын 87-беренеси ме-
нен каралган эрежелер боюнча колдонулушу мүмкүн. 
Жазасы кыйла жеңил жазага алмаштырылган адам жазанын 
мөөнөтүнүн өтөлбөгөн бөлүгүнүн ичинде билип туруп жасал-
ган жаңы кылмышка барса, сот ага жазаны КРнын КЖКсынын  
60 жана 82-беренелери менен каралган эрежелер боюнча дайындайт.
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Жашы жетпегенди жазык жоопкерчилигинен же жазадан 
мөөнөттөрдүн өтүп кеткендигине байланыштуу бошотуу 

Жазык жоопкерчилигинин негизин жана жазык жоопкерчилигинен бо-
шотуунун негизин ажырата билүү керек. Жазыктык куугунтуктоонун 
эскириши жазык жоопкерчилигинен бошотуунун жагдайларынын бири 
болуп кызмат кылат. Мурда жасалган кылмыш үчүн жазык жоопкер-
чилигинен бошотуучу мындай жагдайдын болушу бул жагдайдын пай-
да болушуна чейин жазык жоопкерчилиги үчүн негиз болгон дегенди 
божомолдойт. Кылмыш жасалганда аны жасаганга күнөөлүү адамдын 
жазык жоопкерчилиги үчүн негиз болгон, бирок кийин жаңы жагдай - 
жазыктык куугунтуктоонун мөөнөттөрүнүн өтүп кетиши пайда болду, 
мыйзам муну менен жазык жоопкерчилигинен бошотууну байланыш-
тырат. Кылмыштын эскирүү институтун колдонуунун өбөлгөсүн кара-
лып жаткан жосунду жасаган адамдын аракеттериндеги кылмыштын 
курамы жазык жоопкерчилигинин бирден бир негизи экендиги жөнүндө 
жобо түзөт.127

Адамды жазыктык куугунтуктоо чексиз уланышы мүмкүн эмес. Кылмыш 
жасалган учурдан тартып кандайдыр бир узак убакыттын өтүшү айрым 
учурларда, эгерде ал тергөөдөн же соттон качпаса жана жаңы кыл-
мыштарды жасабаса, адамды жазык жоопкерчилигине тартууну мак-
сатка ылайыксыз кылат. Акыркы эки жагдай адамдын түзөтүлүшүнүн 
күбөсү болот. Андан тышкары, көп убакыттын өтүшү менен адамдар 
кылмыштын болгонун да унуткарып коюшат.
Бир катар авторлор кылмыштын эскирүүсүнүн негизин жазаны ке-
чигип колдонуудан кылмыштардын атайын жана жалпы алдын алуу 
максаттарына жетпегендигинен көрүшөт, анткени кылмыш менен жа-
занын ортосундагы байланыш үзүлүп калат. Жазанын жалпы алдын 
алуу аракеттери көп убакыттын өтүшүнүн айынан кылмыш менен жаза 
бири-биринен бөлүнбөгөндө гана орун алышы мүмкүн.128

Ошого байланыштуу жазык мыйзамында жазык жоопкерчилигине тар-
туунун белгилүү бир эскирүү мөөнөттөрү белгиленген.
Жазык жоопкерчилигине тартуунун эскириши - бул кылмыш жасал-
ган учурдан тартып мыйзам менен белгиленген мезгилдин өтүшү, ал 
күнөөлүү адамды жазык жоопкерчилигине тартуу мүмкүнчүлүгүн жокко 
чыгарат.
Мыйзам ар түрдүү эскирүү мөөнөттөрүн белгилейт, алардын өтүшү 
127 См.: Пионтковский А.А. Общее учение о наказании. Курс советского уголовно-
го права. – Москва, 1970. 1-бөлүм. 15-16-б.
128 См.: Пионтковский А.А. Общее учение о наказании. Курс советского уголовно-
го права. – Москва, 1970. 1-бөлүм. 15-16-б.

6-ТЕМА. ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИ ЖАЗЫК 
ЖООПКЕРЧИЛИГИНЕН ЖАНА ЖАЗАДАН БОШОТУУ
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адамды жазыктык куугунтуктоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат. Алар-
дын узактыгы жасалган кылмыштын оордугуна жараша болот. 
Эскирүү мөөнөттөрүнүн өтүшүнө байланыштуу жашы жетпегенди жа-
зык жоопкерчилигинен бошотуунун өзгөчөлүктөрү бар жана ал жазык 
укугунун гумандуулук принцибинде жатат. 
Бул принцип КРнын КЖКсынын 88-беренесинде ишке ашырылган, ага 
ылайык жашы жеткен куракта кылмыш жасаган адамдар үчүн каралган 
мөөнөттөргө караганда эки эсе аз мөөнөттөрдү колдонуу менен жашы 
жетпеген куракта кылмыш жасаган адамдарды эскирүү мөөнөттөрүнүн 
өткөндүгүнө байланыштуу жазык жоопкерчилигинен же жазадан бошо-
туу жүргүзүлөт. 
Мисалы, айыптоо өкүмүн аткаруунун эскирүү мөөнөтүнүн 
өтүшүнүн айынан жазадан бошотуунун КРнын КЖКсынын  
73-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пункту менен белгиленген жалпы эре-
желери боюнча айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тар-
тып эсептегенде ал төмөнкү мөөнөттөрдө аткарылбаган болсо, адам 
негизги жана кошумча жазадан бошотулат: беш жылдан ашпаган 
мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга соттолгондо 4 жылда, ал эми 5 
жылга эркиндигинен ажыратууга соттолгон жашы жеткенге карата бул 
мөөнөт эки эсе азайып, 2 жылды түзөт.
Жазык мыйзамынын гумандуулук принцибин ишке ашыруу сыяктуу 
өзгөчөлүктөрүн карап жатып, эгерде жаза дене-боюнан жабыр тарт-
тыруу же адамдык беделин түшүрүү максаттарын көздөбөсө, анда 
жашы жетпегендерге карата кылмыш менен жазанын жалпы эскирүү 
мөөнөттөрүн колдонуу да жазанын тарбиялык таасир көрсөтүү маани-
син начарлатып, аны бардык тараптан максатка ылайыксыз, өтө эле 
кечеңдетилген кыларын белгилей кетүү керек.

Жашы жетпеген куракта соттолгон адамдардын 
соттуулугун жоюу
Жазанын бардык мөөнөтүнүн жана аны өтөгөндөн кийин белгилүү бир 
убакыттын ичинде адамды соттуулугу бар деп таануу, мурда белгилен-
гендей, жазанын укуктук кесепеттеринин бири болуп саналат. Адам-
дын соттуулугунун болушу белгилүү бир укуктук чектөөлөргө алып ке-
лет: белгилүү бир кызмат орундарын ээлөөдө, жумуштун тигил же бул 
түрлөрүн аткарууда ж.б., андан тышкары, соттуулуктун болушу мурда 
соттолгон адам тарабынан жаңы кылмыш жасалган учурда оордотуучу 
жагдай катары эске алынат, ал эми бир катар учурларда кылмышты 
квалификациялоодо да таасирин тийгизет.
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Бирок жазасын качандыр бир өтөп бүткөн адамдын соттуулугунун 
аны өмүр бою коштоп жүрүшү гумандуулукка жана адилеттүүлүккө 
жатпайт. Ошондуктан жазык мыйзамдары соттуулукту жоюу же алып 
салуу мүмкүнчүлүгүн карайт, андан кийин адам соттолгон эмес деп 
эсептелет.
Жашы жетпегендин инсанынын өзгөчөлүктөрүн, анын социал-
дык статусун эске алуу менен жазык укугу жашы жетпегендердин 
кылмыш жасоосунун себептери болуп көбүнчө азыркы шарттарда 
өзүнүн керектөөлөрүн ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү, анын ичинде өзүн 
бекемдөө, материалдык жыргалчылыгынын ж.б. мүмкүнчүлүгү кызмат 
кыларына негизденет.
Бирок адистик алуу, үй-бүлө түзүү менен адамдын аң-сезиминде 
өзүнүн коомдогу абалы жөнүндө элестетүүлөрдүн тез өзгөрүшү, мур-
дагы жүрүм-турумундагы “балалыкты”, башкалардын жана коомдун 
эсебинен материалдык өз алдынчалыкты камсыз кылуудагы кереги 
жок кызуу кандуулукту аңдап-түшүнүүсү жүрөт.
Инсандын бул өзгөрүүлөрү кылмыш жасагандыктын укуктук кесепети 
– соттуулук менен жыйындысында жашы жетпеген куракта кылмыш 
жасаган адамдардын соттуулугу жөнүндө жазыктык-укуктук ченемдер-
ди кайра карап чыгууга өбөлгө түздү, бул Кыргыз Республикасынын 
жаш жарандарынын социалдык көнүүсүнүн, алардын өз алдынча тур-
мушун соттуулугу жок баштоосунун кепилдиги болот.
Негизги жана кошумча жазаны өтөгөндөн кийин соттоонун укуктук 
кесепеттерин, б.а. соттуулукту жокко чыгаруучу мыйзам тарабынан 
белгиленген мөөнөттөрдүн өтүшү соттуулуктун жоюлушу деп аталат. 
Соттуулук өзүнөн өзү, б.а. соттун же башка мамлекеттик органдардын 
ал жөнүндө кандайдыр бир атайын чечими жок жоюлат.
КРнын КЖКсынын 89-беренесинде 18 жаш курагына толо электе 
кылмыштарды жасаган адамдар үчүн Кылмыш-жаза кодексинин 76-
беренеси менен каралган соттуулуктун жоюлушунун мөөнөттөрү 
кыскарары жана төмөнкүдөй болору белгиленген: 

1) чоң коркунуч келтирбеген кылмыш үчүн эркиндигинен ажыратуу-
ну өтөгөндөн кийин эки жыл;
2) анча оор эмес кылмыш үчүн жазаны өтөгөндөн кийин үч жыл;
3) оор кылмыш үчүн жазаны өтөгөндөн кийин беш жыл;
4) өзгөчө оор кылмыш үчүн жазаны өтөгөндөн кийин жети жыл. 

Мыйзам чыгаруучу эркиндигинен ажыратуудан тышкары жазанын баш-
ка чараларына байланышкан соттуулуктун жоюлушунун мөөнөттөрүн 

6-ТЕМА. ЖАШЫ ЖЕТПЕГЕНДЕРДИ ЖАЗЫК 
ЖООПКЕРЧИЛИГИНЕН ЖАНА ЖАЗАДАН БОШОТУУ
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караган эмес, ошого байланыштуу башка учурларда соттуулук жөнүндө 
КРнын КЖКсынын 76-беренеси менен каралган соттуулукту жоюу 
жөнүндө жалпы эрежелерди жетекчиликке алуу керек.
Жашы жетпеген куракта кылмыш жасаган адамга карата соттуулукту 
алып салуунун тартибинин кандайдыр бир сейрек өзгөчөлүктөрү жок.
КРнын КЖКсынын 76-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык жашы жетпе-
гендин жазаны өтөгөндөн кийинки кынтыксыз жүрүм-туруму соттуулу-
гунун жоюлушунун мөөнөтү аяктаганга чейин соттуулугун алып салуу 
жөнүндө сот алдында өтүнүч жасоо үчүн негиз болуп саналат. 
Бул жөнүндө өтүнүч жасоо укугу атайын мамлекеттик органга бери-
лет, анткени соттолгондон же жазык иши токтотулгандан кийин жашы 
жетпегендин жүрүм-турумун көзөмөлдөө ага мыйзам тарабынан 
жүктөлгөн. 
Жашы жетпегендерге карата жазык укугунун ченемдерин билүү жана 
туура колдонуу балдардын жана өспүрүмдөрдүн кылмыштуулугунун 
алдын алуу боюнча маселелердин чечилишин камсыз кылат.
Колдонуудагы жазык мыйзамдары жашы жетпегенди жазык жоопкер-
чилигинен жана жазадан бошотуунун иш жүзүндө бардык түрлөрүндө 
тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын карайт.
Жашы жетпегендерди жазаны өтөөдөн бошотуу учурларынын 
жетиштүү жайылтылышы алар тарабынан кылмыштардын кайтала-
нышынын (өнөкөт кылмыштын) алдын алуунун атайын чараларын 
иштеп чыгууну талап кылат. Ошондуктан жашы жетпегендерди жазык 
жоопкерчилигинен жана жазадан бошотуунун бардык атайын түрлөрү 
тарбиялык таасир көрсөтүүнүн мажбурлоо чараларын колдонуу менен 
байланышкан.
Өспүрүмдү жазаны өтөөдөн бошотуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө маселени 
чечүүдө соттор коомдук коркунучтун мүнөзүнө жана даражасына баа 
берүүдөн тышкары өспүрүмдү коомдон окчундатпастан анын түзөтүлүү 
жана кайра социалдашуу мүмкүнчүлүгүн түзүүчү шарттардын бар же 
жок экендигине күбө болуучу төмөнкү факторлорго да өзгөчө көңүл 
бурууга (иш жүзүндө бул дайыма эле сактала бербейт) тийиш: 1) ата-
энеси (алардын ордун баскан адамдар) жөнүндө, алардын кесиби, 
иштеген жери, моралдык кулк-мүнөзү тууралуу, балдарга кылган ма-
милеси жөнүндө, тарбиялоонун усулдары (алар ойдогудай эмес, де-
мейкиден четтеп кеткен жана укук бузуучу үй-бүлө болуп саналабы) 
тууралуу маалыматтар; 2) өспүрүмдүн окуу шарттары, жетишкендиги, 
окууга болгон мамилеси; 3) күндөгү жакынкы чөйрөсү, байланыштары, 
убакытты өткөрүүсү, кызыкчылыктары, бош убакытты өткөрүүнүн ар 
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кандай түрлөрүнө катышуусу.
Мына ошентип, жашы жетпегендерди жазык жоопкерчилигинен жана 
жазадан бошотуу жөнүндө сөз, эгерде адам кылмыштын белгилерин 
камтыган жосун жасаса жана бир жагынан аны жазык жоопкерчили-
гине тартуу жана жаза дайындоо үчүн бардык негиздер, экинчи жа-
гынан айкын адамды жазык жоопкерчилигинен жана жазадан бошо-
тууга мүмкүнчүлүк берген укуктук негиздер болгон учурларда болушу 
мүмкүн. 

7-ТЕМА. КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮЧҮ СОТ АДИЛЕТТИГИ

Сабактын темасы боюнча даярдануу үчүн суроолор: 

1. Калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин түшүнүгү 
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1. Калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин түшүнүгү
Кылмыштарга жооп кайтарууга карата калыбына келтирүүчү мамиле-
нин бүгүнкү күндөгү түрү бизге чет өлкөлөрдөн келген. Анын дүйнөгө тез 
эле тарап кетишин анын негизинде бардык эл үчүн мүнөздүү болгон, 
тынчтыкты жаратуунун өтө терең эски түрлөрү жаткан жагдай (“ызы-
чуудан дымыгуу артык”) менен түшүндүрүүгө болсо да, биз колдонуп 
жаткан программалардын прототиптери болгон негизги моделдер Ка-
нада менен АКШда (укук бузуучу менен жабырлануучуну элдештирүү 
программалары) жана Жаңы Зеландияда (үй-бүлөлүк конференция-
лар) түзүлгөн.
Калыбына келтирүүчү сот адилеттиги ХХ кылымдын  
70-жылдарында кылмышка жана жазага карата мамилени өзгөртүү 
үчүн кыймыл катары пайда болгон. Анын негизинде кылмыштын кесе-
петтерин тараптардын жана бүтүндөйүнөн коомдун өзүнүн чечүүсүнө 
багытталган кылмышка карата мамиле жатат. Америкалык окумуштуу, 
профессор Ховард Зер кылмыштын жана жазанын маңызына прин-
ципиалдуу жаңы көз карашты сунуш кылган. Анын пикири боюнча, 
кылмыш жабырлануучуга, кылмышкерге, инсандардын ортосундагы 
мамилелерге жана жамаатка зыян келтирүү болуп саналат. Ага ылай-
ык Х.Зер боюнча жаза – бул бардык төрт аспекттеги - жабырлануучу 
менен кылмышкердин руханий жана дене-боюн сакайтуудагы, жабыр-
лануучуга келтирилген зыяндын ордун толтуруудагы, жабырлануучу 
менен кылмышкердин ортосундагы да, жамааттагы да жылуу мамиле-
лерди калыбына келтирүүдөгү калыбына келтирүүчү аракеттер.129

129 Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и на-
казание/ Пер. с англ. Под общ. ред. Л. М. Карнозовой. – М. , 2002. – 215, 218 – 219-б.
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Калыбына келтирүүчү сот адилеттиги расмий сот адилеттигин жокко чы-
гарууга эмес, криминалдык жагдайларды чечүүнүн белгилүү бир ыкма-
сын пайдалануунун эсебинен ага калыбына келтирүүчү мүнөз берүүгө 
чакырылган. Демейде калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин про-
граммалары коомчулук менен сот адилеттигинин өнөктөштүгүнүн эсе-
бинен ишке ашырылат. Мындай өнөктөштүктүн алкагында учурларды 
багыттоонун тартиби иштелип чыгат жана катышуучулардын мындай 
программадан өтүүсүнүн жүрүшүндө алынган натыйжаларынын юри-
дикалык мааниси аныкталат.
Азыркы убакта калыбына келтирүүчү сот адилеттиги сот адилеттиги-
нин расмий түрүн толуктоочу, кылмышкердин социалдык кайра инте-
грацияланышына көмөктөшүү жана жазык жазаларынын санын азай-
туу менен тараптарды жана коомчулукту кылмыштын кесепеттерин 
чечүүгө тартуучу адилеттүүлүк үчүн кыймыл катары каралат. 
Биздин өлкөдө өспүрүмдөр жана жаштар тарабынан жасалган кыл-
мыштардын жана башка укук бузуулардын саны өсүп бара жатканды-
гы жалпыга белгилүү. Татаал экономикалык кырдаалды, социалдык 
жана коомдук мамилелердин бузулушун, социалдык чыгымдардын 
кыскарышын, кыргыз маданиятынын жалпы кризисин жана ушуга ок-
шогон учурларды мунун себептери катары түшүндүрүүгө болот. Мунун 
баардыгына макул болуу менен ошол эле убакта калктын бул кате-
гориясына карата колдонуудагы мыйзамдар менен укук адилеттүүбү, 
жаңы баралына жеткен же жетиле элек жаш баланы ал “криминалдык 
университеттерди” тездетилген арымдар менен өтө турган абакка же 
түрмөгө жиберүү чынында эле керекпи деген маселени коюуга болот.
Калыбына келтирүүчү сот адилеттиги – бул коомдун кылмышка болгон 
мамилесине жаңы көз караш жана бул көз карашка ылайык түзүлгөн 
практика. Мамиленин маңызы кандай кылмыш болбосун укук бузуу-
чунун жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толтуруу милде-
тинде турат. Мамлекет жана жабырлануучу менен укук бузуучунун со-
циалдык чөйрөсү бул үчүн зарыл болгон шарттарды түзүүгө тийиш. 
Алардын ыктыярдуу катышуусун болжолдогон жабырлануучу менен 
укук бузуучунун жолугушуулары калыбына келтирүүчү сот адилеттиги-
нин программаларынын негизи болуп саналат.
Жолугушуулар жабырлануучунун коопсуздук сезимин калыбына кел-
тирет, криминалдык кырдаалга байланыштуу пайда болгон сезим-
дери менен бөлүшүү жана тынчсыздандырган суроолоруна жооп 
алуу, келтирилген материалдык зыяндын ордунун толтурулушунун 
мүмкүнчүлүгүн түзөт. 
Жолугушууларда укук бузуучунун жоопкерчиликти мойнуна алуусу 
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үчүн шарттар түзүлөт, укук бузуучу жабырлануучу менен бирге зыян-
дын ордун толтуруунун өлчөмү жана түрү жөнүндө чечим кабыл алат.
Бул процесстерде жакынкы социалдык чөйрө жамааттагы тынчтыкты 
калыбына келтириши, тараптарга жардам жана колдоо көрсөтүүнүн 
эсебинен чыр-чатактарды чечүүдөгү активдүү ролун сактап калышы 
мүмкүн.
Жазык сот адилеттигинин расмий моделдеринен айырмаланып, ка-
лыбына келтирүүчү сот адилеттиги тараптардын өздөрү аныктоо 
принцибинде, б.а. өз ара алгылыктуу чечимди издөө жана кабыл алуу 
укугун тараптардын өздөрүнө берүү, б.а. адамдардын келишүүгө ум-
тулуу принцибинде түзүлөт. Дал ушул үчүн адамдар өз мамилелерин 
кадимкидей кылуусуна жана абалдан жол таап чыгуусуна шарттарды 
түзүүчү ортомчу (медиатор, алып баруучу) тартылат.
Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттиги калыбына 
келтирүүчү сот адилеттигинин колдонуунун негизги жааты болуп кал-
ды. Батышта бул жаат жалпы жазык мыйзамдарынан бөлүнүп, өзүнүн 
багыттары, максаттары, принциптери, технологиялары жана катышуу-
чулары бар сот өндүрүшүнүн жана социалдык практиканын өзгөчө түрү 
болгон ювеналдык юстиция түрүндө түзүлгөн.130 Ювеналдык юстиция 
укуктук институт катары курактык коргоо философиясына131 негиз-
делген, анын укук бузуучуга карата максаты жазада эмес, баланын 
бейгамдыгына жетишүүдө турат (БУУнун Баланын укуктары жөнүндө 
конвенциясы, БУУнун Жашы жетпегендерге карата сот адилеттигин 
жүргүзүүгө тиешелүү минималдуу стандарттык эрежелери (Пекин эре-
желери); БУУнун Жашы жетпегендердин арасында кылмыштуулук-
тун алдын алуу үчүн жетектөөчү принциптери (Эр-Рияд принциптери) 
ж.б.). Ювеналдык юстициянын негизги принциптерине анын артыкчы-
лыктуу коргоого багытталгандыгы (биринчи кезекте баланын укук-
тарын коргоого багытталышы) жана мамиленин жекелештирилиши 
кирет.132 Мындай максаттык багыттардын юридикалык тутумдун алка-
гында гана ишке ашырылышы мүмкүн эмес, балдар менен иштөөгө 
130 Карнозова Л. М. Программы восстановительного правосу-
дия с несовершеннолетними правонарушителями - М.: МОО Центр 
«Судебно-правовая реформа»,  2006.
131  Кар.: Мельникова Э.Б., Карнозова Л.М. Ювенальная юстиция – охранитель-
ная и восстановительная. - М., 2002. 27-б. Кыскартылган түрүндө бул принцип Жаран-
дык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыда көрүнөт: «Жашы жетпегендерге 
карата процесс алардын курагын жана кайра тарбияланууга көмөктөшүүгө каалоосун 
эске алуу менен болушу керек» (14-бер. 4-п.) // Международные нормы о правах чело-
века и применение их судами Российской Федерации. М., 1996. 247-б.
132 Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: Проблемы уголовного права, уголовного 
процесса и криминологии. Учеб. пособие. М., 2000. 15-18-б.
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адистешкен гуманитардык түзүмдөргө таянуу менен гана коюлган мак-
саттарга жетүүгө болот. Бул жагдай ювеналдык юстициянын дагы бир 
принциби - социалдык каныккандык принциби түрүндө белгиленди, 
ал жашы жетпегендердин иштери боюнча соттордун социалдык кор-
гоо органдары, социалдык-реабилитациялык жана медициналык ме-
кемелер, психикалык-терапевдик программалар ж.у.с. менен өз ара 
аракеттенүүсүнүн зарылдыгын көрсөтөт.133

Калыбына келтирүүчү сот адилеттиги эки парадигманын - реабилита-
циялык жана жазалоочу парадигмаларынын ар биринин чектелгенди-
гине өз жообун берүүдө. Ал жоопкерчилик принцибин киргизүү менен 
бирге, Г.Бэйзмор көрсөткөндөй, ювеналдык юстициянын жаңы пара-
дигмасын пайда кылып, «балдардын» сот адилеттигинде принципиал-
дуу бурулуш жасаган.134 Ал балдардын сот адилеттигине жоопкерчилик 
жөнүндө түшүнүктү кайра алып келди, бирок бул түшүнүктүн мазмуну 
кескин өзгөрдү – бул укук бузуучу мамлекеттик мажбурлоонун объек-
тиси болгон жазык-укуктук жоопкерчилик эмес. Калыбына келтирүүчү 
сот адилеттигинин концепциясында укук бузуучу өзүнүн аракеттери-
нин кесепеттери үчүн жооп берүүгө жөндөмдүү жана милдеттүү субъ-
ект катары каралат. Бирок бүтүндөйүнөн ювеналдык юстициядагыдай 
эле мында балалык курактын өзгөчөлүктөрү эске алынат. 
Калыбына келтирүүчү сот адилеттиги жазалоочу сот адилеттигине 
альтернатива эмес, ал башкысы социалдык коркунучтуу чыр-чатактын 
катышуучуларын аны чечүүгө активдүү тартуу болгон бир нече масе-
лелерди дароо чечүүгө мүмкүнчүлүк берген иштин кошумча чөйрөсү. 
Анын максаты - күнөөлүү адамды жөн гана жазалоо эмес, кылмышкер 
күнөөсүн жуугандык, жабырлануучунун калыбына келиши, “сакайышы” 
жана ага келтирилген зыяндын ордунун толтурулушу. Сот адилеттиги-
нин натыйжасында кылмыштын жабырлануучусунун канааттанганды-
гы маанилүү. 
Калыбына келтирүүчү сот адилеттиги эл аралык аренада калкалоо 
концепциясы жана социалдык кыймыл катары пайда болгон. Кон-
цепция катары ал өзүнө көптөгөн нерселерди жана көп жааттардагы 
ар кандай практикаларды камтыйт. Сот тутуму жаатында калыбына 
келтирүүчү сот адилеттиги расмий сот адилеттигине альтернатива-
лардын жыйындысы катары, жашы жетпеген укук бузуучуларды сот-
тон сактап калуу мүмкүнчүлүгүн берген, жабырлануучулар менен укук 
бузуучулардын жолугушуусуна, мүмкүн, келтирилген зыяндын ордун 
133 Ошондо эле.
134 Бэйзмор Г. Три парадигмы ювенальной юстиции // Правосудие по делам не-
совершеннолетних. Перспективы развития. Вып. 1. М.: МОО Центр «Судебно-правовая 
реформа», 1999. 67-99-б.
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толтурууга мүмкүнчүлүк берген жана жазанын түрмө тутумуна иш 
жүзүндөгү альтернативаны түзгөн анча олуттуу эмес иштерди каро-
онун ыкмасы катары каралат. Социалдык кыймыл катары калыбына 
келтирүүчү сот адилеттигинин тарапкерлери сот адилеттигинин азыр-
кы практикасына, өзгөчө түрмөлөрдүн жөнү жок кеңири пайдаланылы-
шына каршы чыгууда, мында алар этикалык жана сарамжал экономи-
калык ой-пикирлерге таянууда. Калыбына келтирүүчү сот адилеттиги 
концепция жана социалдык кыймыл катары окумуштуулардын, прак-
тиктердин жана сот адилеттиги жаатындагы саясатты жүзөгө ашырган 
адамдардын өсүп жаткан санын аларга “сот адилеттигин” кыйла “диф-
ференциалдуу” жана жакшыраак жүргүзүүгө сөз берүү менен өзүнө 
тартууда.135

Кылмыш айкын адамга зыян келтирет, ошондуктан тараптардын (кыл-
мышкердин жана жабырлануучунун) элдешүүсү жана зыяндын орду-
нун толтурулушу негизги милдет болуп саналат. Калыбына келтирүүчү 
сот адилеттигинин эң маанилүү принциби – чыр-чатактын тарапта-
ры аны чечүү укугуна, б.а. элдешүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгондугун-
да. Элдештирүү процесси иш жүзүндө тиешелүү программаларда 
көрсөтүлгөн белгилүү бир уюштуруунун түрүнө айланууга тийиш. 

2. Чет өлкөлөрдүн калыбына келтирүүчү 
сот адилеттигинин программалары

Азыркы убакта дүйнөнүн ар түрдүү региондорунда (Европада, Түндүк 
Америкада, Австралияда, Жаңы Зеландияда жана Түштүк Африкада) 
көптөгөн криминалдык кырдаалдар калыбына келтирүүчү сот адилет-
тигинин программаларынын жардамы менен чечилүүдө, бул програм-
малардын бир бөлүгү жергиликтүү элдердин салттуу маданиятынын 
таасири астында түзүлгөн. 
2002-жылдын 24-июлунда БУУнун Экономикалык жана Социалдык 
кеңеши тарабынан кабыл алынган «Калыбына келтирүүчү сот адилет-
тигинин программаларын жазык иштеринде пайдалануунун негизги 
принциптери» декларациясында калыбына келтирүүчү сот адилетти-
гинин программалары калыбына келтирүүчү процесстер же калыбына 
келтирүүчү натыйжалар менен байланышкан. Калыбына келтирүүчү 
процесс адилеттүү жана калыс үчүнчү тарап болгон ортомчунун жар-
дамы менен кылмыштын натыйжасында пайда болгон проблемалар-

135 Дали К., Иммариджеон Р., Прошлое, настоящее и будущее восстановитель-
ного правосудия: некоторые критические размышления /Университет Гриффид, Квинт-
ленд, Хантер колледж, Нью-Йорк/ перевод Лаптева А.  http://www.sprc.ru/library.html
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ды чечүү боюнча ишке кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды 
активдүү катышууга тартууну божомолдойт. Калыбына келтирүүчү на-
тыйжа калыбына келтирүүчү процесстин натыйжасында жетишилген 
макулдашууну (келишимди) түзүүгө багытталган. Бул макулдашууда 
жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толтурууга багытталган 
жана укук бузуучунун жакынкы социалдык чөйрөдөгү беделин калы-
бына келтирүүгө (мисалы, жергиликтүү жамаат үчүн пайдалуу эмгек 
болушу мүмкүн) көмөктөшүүчү айкын аракеттердин ырааттуулугу 
белгиленет.136

Калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин программалары криминалдык кыр-
даалдын катышуучуларынын өздөрүнүн күчү менен кылмыштын кесепеттерин 
жеңүү боюнча шарттарды түзүүгө багытталган. Мында элдештирүүнүн жол-
жоболорун алып баруучунун жардамы менен болуп өткөн окуя боюнча өз ара 
түшүнүшүүгө жетишилет, укук бузуучу тарабынан зыяндын ордун толтурулушу 
жөнүндө макулдашуу, ошондой эле катышуучулардын жүрүм-турумун өзгөртүү 
боюнча план кабыл алынат жана аткарылат.
Мындай иш:

-жабырлануучуну да, укук бузуучуну да тартуу жолу менен чыр-
чатак кырдаалды чечүүгө;
-салыштырмалуу тез мөөнөттө жабырлануучу тарапка зыяндын ор-
дун толтурууга; 
-укук бузуунун психологиялык кесепеттерин алып салууга, “жабыр-
лануучунун” ролунан жана “кылмышкер” деген жаманаттыдан ары-
лууга;
-адамдардын ортосундагы кагылышууну проблеманы чечүүнүн 
конструктивдүү процессине айландырууга;
-укук бузуучуну акылга келтирүүгө, келтирген зыян үчүн өзүнүн жо-
опкерчилигин сезүүгө алып келүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Дүйнөлүк практикада баалуулук-артыкчылыктуу жана прагматикалык 
жактан максатка ылайыктуу катары калыбына келтирүүчүлүк мамиле 
эрезеге жеткендер үчүн жалпы жазык сот адилеттигине да жайылты-
лат. Биринчи кезекте бул пайда табууну көздөгөн кылмыштарга жана 
кылмышкерди жазалаганга караганда жабырлануучуга зыяндын ордун 
толтуруу көбүрөөк пайда алып келген (жабырлануучуга да, коомго да) 
кылмыштарга тиешелүү. 
Эрезеге жеткендер укук бузган учурда ювеналдык юстициядан айыр-
136 Декларация основных принципов использования программ восстановитель-
ного правосудия в уголовных делах // Вестник восстановительной юстиции. Вып. 3. М.: 
МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2001. 111-115-б.
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маланып, калыбына келтирүүчү программаларды жазык процессине 
түздөн-түз “жайылтуу” жөнүндө айтууга болот. Мында, чынына келген-
де, текшерүү кызматтарынын, психологиялык программалардын чоң 
тармагынын бар экендигин эске алуу менен батыш жазык юстиция-
сынын гуманитардык инфраструктурасын көңүлгө алуу керек. Бирок 
калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин программалары баарынан 
мурда эрезеге жеткен субъекттин болушуна таянат жана негизинен 
укук бузуучунун жоопкерчилигин бөлүшүүчү кошумча фигурасыз эле 
иштеши мүмкүн. Эрезеге жеткен адамда жоопкерчилик механизми ка-
лыптанган деп божомолдонот. 
Азыркы күндө дүйнөдө калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин ар 
түрдүү программалары пайдаланылууда:
“Жабырлануучулар менен укук бузуучулардын медиация-
сы” (Victim-Offender Mediation - VOM) деген аталыш менен дагы 
белгилүү болгон Жабырлануучулар менен укук бузуучулар-
ды элдештирүү программасы (Victim-Offender Reconciliation 
Programs - VORP) - эң кеңири жайылтылган программа.  
70-жылдардын аягында кылмыштын жабырлануучулары (жана 
алардын коргоочулары) жабырлануучулар менен укук бузуучу-
лардын жолугушуу программаларын белгилөө үчүн “элдештирүү” 
(“Reconciliation”) терминине караганда “чыр-чатактарды чечүүдөгү 
ортомчулук” (“Mediation”) терминине артыкчылык бере баштады. Жо-
лугушууларда, өзгөчө олуттуу укук бузуулар жөнүндө иштер каралып 
жатканда, жабырлануучулар менен укук бузуучулардан тышкары 
кылмышка тиешеси бар адамдардын баары катышууга мүмкүнчүлүк 
алганы менен VOM үчүн программалык модель VORP үчүн програм-
малык моделге окшош болгон. VOM программалары Улуу Брита-
нияда, Скандинавияда жана Батыш Европанын башка өлкөлөрүндө  
70-жылдардын аягында жана 80-жылдарда жүзөгө ашырыла башта-
ган, алар ювеналдык юстиция чөйрөсүндө өзгөчө активдүү өнүккөн.137

Жабырлануучулар менен укук бузуучуларды элдештирүү программа-
лары калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин эң жайылтылган түрү 
болуп саналат. Мындай программаларда технологиялардын негизги 
элементи катары ортомчулук (медиация) пайдаланылат. Программа-
лардын иши тергөө жана сот органдарынан түшкөн иштер боюнча 
жабырлануучу менен укук бузуучунун бетме-бет жолугушуусун уюшту-
рууда турат. Жолугушуу ар бир тараптын ыктыярдуу катышуусун бол-
жолдойт жана укук бузуучу кылмыш жасаган фактысын мойнуна алган 
137 Дали К., Иммариджеон Р., Прошлое, настоящее и будущее восстановитель-
ного правосудия: некоторые критические размышления /Университет Гриффид, Квинт-
ленд, Хантер колледж, Нью-Йорк/ перевод Лаптева А.  http://www.sprc.ru/library.html 
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учурда гана болот. 
Жолугушууларды - элдештирүүнүн жол-жоболорун – даярдоону жана 
өткөрүүнү алып баруучунун ролунда чыгуучу калыс адам, атайын 
ортомчу (медиатор) жүргүзөт. Ортомчу - судья да, арбитр да эмес. Ал 
тараптарга проблема боюнча өзүнүн көз карашын же аны чечүүнүн 
вариантын таңуулоого укугу жок. Анын башкы максаты – тараптар-
га өз ара түшүнүшүүгө жардам берүү. Алып баруучу аларды сактоо 
элдештирүү жол-жоболорунун убагында жылуу маанайды сактоо-
го мүмкүнчүлүк берген эрежелерди (кордогон сөздөргө жол бербөө, 
бири-бирин угуу, бирден сүйлөө ж.у.с.) белгилейт. Анын милдети – 
сүйлөшүүлөрдү жеңилдетип, өз ара айыптоолорду түзүлгөн кырда-
алдын адилетсиздигин моюнга алууга которуу. Айтылган ойду башка 
сөздөр менен түшүндүрүү, айтылган сөздөрдөн конструктивдүү негиз-
дерди бөлүп көрсөтүү, дыкаттык менен угуу, күчтүү эмоциялар менен 
иштей билүү ж.у.с. техникаларынын эсебинен тараптарга сезимдерин 
билдирүүгө жардам берип, бир эле убакта жаалдуулукту төмөндөтүүгө 
жана жолугушуунун катышуучуларынын адамгерчилигин ойготууга 
көмөктөшөт. 
Жабырлануучу менен укук бузуучунун жолугушуусунун убагында та-
раптарга окуяга болгон өздөрүнүн оюн жана кылмыш андан аркы тур-
муштарына кандай таасир тийгизгендигин айтып берүү сунуш кылынат. 
Ар бир тарап суроо берүүгө укуктуу. Андан ары алар кылмыштын ке-
сепеттерин кандайча жоюу керектигин биргелешип чечет. Макулдукка 
келген учурда алар көбүнчө зыяндын материалдык ордун толтуруу бо-
юнча чечим болгон келишимге кол коюшат. Бирок бул зыяндын ордун 
толтуруунун бирден бир мүмкүнчүлүгү эмес. Кээде укук бузуучулар жа-
бырлануучунун же жамааттын пайдасына иштеп берүүгө макул болу-
шат. Калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин башкы идеологу Ховард 
Зердин пикири боюнча жабырлануучу менен укук бузуучунун жолугу-
шуулары ар бир тараптын турмушундагы маанилүү окуя болуп калышы 
мүмкүн.138 Жабырлануучунун кызыктырган суроолорун бериши, өзүнүн 
сезимдери жөнүндө айтып, кылмыштын натыйжасында ал эмнелер-
ди башынан өткөргөнүн жана бул анын турмушун кандай өзгөрткөнүн 
кылмышкерге түшүндүрүшү мүмкүн. Андан тышкары, жабырлануучу-
нун кылмыш жасаган адам үчүн кылмыш деген эмне экенин түшүнүүгө 
мүмкүнчүлүгү бар. Жабырлануучу укук бузуучу менен бетме-бет жо-
луккандыктан, анын стереотиптери кайрадан каралып, коркуу сезими 
азаят. Зыяндын ордунун толтурулушунун мүмкүнчүлүгү гана пайда 
138 Зер Х. - Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и на-
казание. - М.: Центр “Судебно-правовая реформа”, 1998. 188-б. 
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болбостон, анын мүнөзүн чечүүгө түздөн-түз катышуу мүмкүнчүлүгү 
болот. Мына ошентип, жабырлануучулар менен укук бузуучуларды 
элдештирүү программасы сезимдердин ачыкка чыгышы, маалымат 
алмашуу жана зыяндын ордун толтуруу үчүн шарттарды түзөт, мын-
да жабырлануучуларда өзүнө өзү ишенүү жана кырдаалды контрол-
доо сезими кайра пайда болот. Ошол эле убакта укук бузуучулардын 
жабырлануучулардан реалдуу адамдарды көрүү мүмкүнчүлүгү пайда 
болот. Алар кылмыштын кесепеттери жөнүндө жабырлануучулардын 
өзүнөн билип, бул мурдагы стереотиптерге жана өзүн актоо аракетте-
рине жаңы көз караштын пайда болушуна алып келет. Мына ошентип, 
кылмышкердин айкын иштер менен адилеттүүлүктү орнотууга, ошон-
дой эле өкүнгөндүгүн билдирип, кечирим суроого мүмкүнчүлүгү бар.
Мына ошентип, медиация элдештирүү жол-жоболорун алып барган, 
ортомчу же медиаторлор деп аталган үчүнчү тараптын, көз каран-
дысыз адамдын жетекчилиги астында жүргүзүлөт. Медиатордун бай-
коосунун астындагы элдештирүү жолугушуулары бир катар мүнөздүү 
өзгөчөлүктөргө ээ, алар жазык өндүрүшүнүн ар кандай стадиясында 
элдешүүгө даярдыгы, айыпталуучу тарабынан өзүнүн жосунга катыш-
кандыгынын жана жосундун фактысын моюнга алуусу. 
Элдештирүү жолугушуусу эки этаптан турушу мүмкүн.
Биринчи этапта жабырлануучу менен укук бузуучунун ортосундагы өз 
ара түшүнүшүүгө жетишүү. Жабырлануучу укук бузуунун ага кандай 
таасир көрсөткөнүн айтып, ал эми укук бузуучу өзүнүн жасаганынын 
иш жүзүндөгү кесепеттерин көрөт. Ошондой эле жабырлануучу укук 
бузуучуга суроолорду бериши, ал эми укук бузуучу өзүнүн өкүнгөндүгүн 
ырастап, кечирим суроо жана жабырлануучуга жан тартуу аркылуу 
жүрүм-турумун түшүндүрүшү жана аңдап-сезүүсү мүмкүн.
Медиациянын экинчи этабында катышуучулар тарабынан кырдаалдан 
чыгуунун стратегиясы иштелип чыгат. Мисалга алсак, укук бузуучуну 
(анын макулдугу барда) тиги же бул реабилитациялык программага 
жиберүү жөнүндө чечим кабыл алынат. Эгерде катышуучулар кабыл 
алынган чечимге макул болсо, анда укук коргоо органдарына же сотко 
жиберилүүчү элдешүү келишимине кол коюлат.139

Жашы жетпегендер катышкан криминалдык чыр-чатактарды медиа-
циялоо учурунда медиация процесси үчүн кайра социалдаштыруу, 
тарбиялык натыйжа жана “мындай кайталанбашы үчүн эмне кылуу ке-
ректиги” жөнүндө маселе өзгөчө мааниге ээ болот.
Медиатор медиация боюнча жалпы даярдыгынан тышкары, окуялар-
139 Ювенальная юстиция: теория и практика. Учебное пособия для вузов. – Б., 
2007 – 180-б
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дын өзү иштеген категориясына тиешелүү юридикалык маселелерде 
да компетенттүү болууга тийиш.
“Сот адилеттигинин чөйрөлөрү” (“Sentencing Circles”) – Сот адилет-
тигинин чөйрөлөрү 80-жылдарда Канадада өздөрүнүн кылмышкерле-
рине карата индей жамааттарынын саясатынын бөлүгү катары пайда 
болгон. Изилдөөчүлөр (Ross, 1992) алардын негизги максаттары ката-
ры чыр-чатактарды чечүүнү, тартипти жана ар тараптан төп келтирүүнү 
орнотуу менен укук бузуучуну, жабырлануучуну жана коомду «сакай-
тууну» белгилейт. Сот адилеттигинин чөйрөлөрүнүн практикасы бир 
пикирге келүүгө жетишүү процессине негизделген, бул “кылмыш-
тардын жабырлануучуларынын, алардын үй-бүлөлөрүнүн, үй-бүлө 
мүчөлөрүнүн жана кылмышкердин досторунун, жергиликтүү жамаат-
тын мүчөлөрүнүн катышуусун [өзүнө камтыган] иштин кеңири алкагы 
түшүнүлөт, анын максаты татыктуу эмес жүрүм-турумга жооп кайтаруу 
жана бардык катышкан тараптардын кызыкчылыгында тиешелүү санк-
цияларды салуу” болуп саналат. Азыр сот адилеттигинин чөйрөлөрү 
Канаданын жана АКШнын индей эмес калкынын, мисалы, Миннесо-
танын афроамерикалыктарынын арасында да жайылтылган, Түндүк 
Американын индейлердин салттарына негизделген жана көбүнчө 
Түндүк Америкада өткөрүлөт.140

Сот адилеттигинин чөйрөлөрү жергиликтүү жамааттардын сот адилет-
тигинин проблемаларын чечүүгө катышуусун күчөтүү процесси жана 
түзүмү болуп саналат. Салттуу америкалык маданиятта топ менен 
талкуулоо муундан муунга өтүүчү оозеки салттын бир бөлүгү болуп 
саналат. Мындай топ менен талкуулоо адамдарды бириктирүү милде-
тине гана эмес, көптөгөн максаттарга кызмат кылышы мүмкүн. Бул ма-
данияттын өкүлдөрү үчүн мындай жыйналыштар биргелешип жашоо-
нун түрү болуп саналып, өзүнө бийликти жана сырдуулукту камтыйт. 
Чөйрөлөр талаштарды чечүүгө жамааттардын өкүлдөрүн тартуунун 
эски каражаты катары каралгандыгына карабастан, алар калыбына 
келтирүүчү сот адилеттигинин моделинин өнүгүү варианттарынын 
бири катары жакында эле кайра жанданды. Чөйрөдөгү талкуулоо усу-
лу бүткүл дүйнөдө чоң кызыгууну жана аны улантуучулардын олуттуу 
санын жаратты.
Сот адилеттигинин чөйрөлөрү ар кандай түрдө болушу мүмкүн жана 
жазык процессинин ар кандай этабында колдонулушу мүмкүн. Өз ара 
түшүнүү чөйрөлөрү, калыбына келтирүүчү чөйрөлөр (укук бузуучу 

140 Дали К., Иммариджеон Р., Прошлое, настоящее и будущее восстановитель-
ного правосудия: некоторые критические размышления /Университет Гриффид, Квинт-
ленд, Хантер колледж, Нью-Йорк/ перевод Лаптева А.  http://www.sprc.ru/library.html
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жана үй-бүлөсү үчүн, жабырлануучу жана үй-бүлөсү үчүн, укук бузуучу, 
жабырлануучу жана жамаат үчүн), өкүм чыгаруу жана өкүмдүн ылайык 
келишин текшерүү чөйрөлөрү бар. Мындай чөйрөлөрдүн ар биринин ар 
түрдүү максаттары жана түзүмү бар, ал эми процесстин түрү өзгөрүп 
турушу мүмкүн. Андан тышкары чөйрөлөр калыбына келтирүүчү сот 
адилеттигинин башка түрлөрүнүн көпчүлүк компоненттерин өзүнө 
алат: укук бузуучу менен жабырлануучунун ортосунда ортомчулуктун 
түрү болгон жабырлануучулар менен укук бузуучуларды бирге бетме-
бет жолуктуруу; үй-бүлөлүк/жамааттык кеңешмеге катышууга жабыр-
лануучулар менен укук бузуучулардын үй-бүлө мүчөлөрүн жана досто-
рун тартуу. 
“Үй-бүлөлүк конференциялар” (Family Group Conferences–FGC) 
Жаңы Зеландияда пайда болгон жана жергиликтүү маори калкынын 
салттарына негизделген. «Үй-бүлөлүк конференцияларга» жакынкы 
социалдык чөйрөнүн өкүлдөрүнөн тышкары социалдык кызматкер-
лер, адвокаттар, полиция кызматкерлери катышат. Бул жерде чечим-
дер талкуулоонун натыйжасында жана бир пикирге келгенде кабыл 
алынат. 
Бул акыркы эки программанын өзгөчөлүгү жергиликтүү жамааттардын 
өкүлдөрүн жана тараптардын социалдык чөйрөсүн - туугандарын, до-
сторун – тартууда турат.
Бул планда Жаңы Зеландиянын тажрыйбасы кызыктуу. Бул жерде жашы 
жетпегендер үчүн калыбына келтирүүчү сот адилеттиги үй-бүлөлүк 
конференциялардын түрүндө ишке ашырылат, аларга кылмыш жаса-
ган өспүрүмдүн үй-бүлөсү сөзсүз, мында нуклеардык үй-бүлөсү гана 
эмес, кадыр-баркы бар жакын туугандары да катышат. Бала үчүн үй-
бүлө жооп берет – бул анын эрезеге жеткендерден принциптүү айыр-
масы. Коюлган күнөө жөнүндө айтылган полицейскийдин докладынан 
жана жабырлануучунун сөзүн уккандан кийин үй-бүлөсү башка жайга 
чыгып кетип, зыяндын ордун толтуруу жана реабилитациялык чаралар 
боюнча сунуштарды өз алдынча (жаш кылмышкер менен бирге) иштеп 
чыгат. Үй-бүлө өспүрүм аткара турган пландын ишке ашырылышын 
камсыз кылууну өзүнө алат. Мунун баары жалпы талкуулоого салы-
нат. Жыйынтыктоочу чечимдер бардык катышуучулардын бир пикирге 
келиши менен кабыл алынат. Үй-бүлөлүк конференцияда “жамааттык-
бөлүштүрүлүүчү” жоопкерчиликтин механизми так ишке ашкан. Жаңы 
Зеландиядагы үй-бүлөлүк конференция – бул жашы жетпегендердин 
укук бузууларына негизги укуктук жооп, бул жерге жаштардын бардык 
кылмыштары боюнча (киши өлтүрүүдөн башкасы) иштер келип түшөт 
(эгерде укук бузуучу күнөөсүн мойнуна алса). Балдардын сот адилет-
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тигинин негизги идеялары – өспүрүмдүн активдүү жоопкерчилиги, үй-
бүлөнүн жана жамааттын колдоосу, кодулоодон качуу жана келечек 
жөнүндө кам көрүү (үй-бүлөлүк конференцияда иштелип чыккан план 
аткарылары менен бул жаштар сотунда расмий күбөлөндүрүлөт, укук 
бузуучу жөнүндө бардык маалыматтар компьютердин маалыматтар 
базасынан өчүрүлөт). Жаңы Зеландияда үй-бүлөлүк конференциялар 
менен калыбына келтирүүчү сот адилеттиги (бетме-бет медиация) ай-
ырмаланып турат – акыркы термин эрезеге жеткен укук бузуучуларга 
карата гана колдонулат141. 
Эрезеге жеткен менен баланын талкууланып жаткан жоопкерчилиги-
нин айырмасы көбүрөөк деңгээлде батыш тибиндеги азыркы коомго 
мүнөздүү. Жамаат өзүнүн мүчөлөрүнүн жоопкерчилигин бөлүшкөн 
социалдуулуктун жамааттык тиби басымдуулук кылган маданияттар 
азыркыга чейин сакталып калган. Бул шарттарда жана калыбына 
келтирүүчү сот адилеттигинин жол-жоболорунун негизинде проблема-
ларды талкуулоонун жана чечимдерди кабыл алуунун салттуу жама-
аттык ыкмалары жатат. Буга эрезеге жеткен укук бузуучулар үчүн да 
колдонулган жамааттык конференциялар (Австралия) жана сот ади-
леттигинин чөйрөлөрү (Түндүк Американын индейлеринин салты) ки-
рет. Жамааттык ыкмалар, ошондой эле, мисалы, корпоративдик чыр-
чатактарды жана укук бузууларды чечүү үчүн да пайдаланылат.142

Өзгөчө оор кылмыштар боюнча калыбына келтирүүчү программалар 
юридикалык кесепеттерден дагы кылмыштын жабырлануучуларын са-
кайтууга багытталган. Бул программалар көптөгөн өлкөлөрдө, баары-
нан мурда Бельгияда таанылган.143

Жабырлануучу менен укук бузуучуну элдештирүү программалары 
25 жылдан бери бүткүл дүйнө боюнча жайылтылып келет. Европа-
да элдештирүү практикасы Австрияда, Бельгияда, Улуу Британияда, 
Германияда, Норвегияда, Финляндияда жана Францияда көбүрөөк 
өнүккөн. Польша менен Чехияда элдештирүү практикасын мыйзам-
даштырууга жана кеңейтүүгө өтүшкөн. Азыркы убакта дүйнөдө бул 
программалар сот адилеттигинин калыптанган түрлөрүн толуктоочу 
жана жазык жоопкерчилигин колдонууну кыскартуучу адилеттүүлүккө 
карай кыймыл катары каралат.
141 Карнозова Л.М. Программы восстановительного правосудия с несовершенно-
летними правонарушителями. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2006. 
77-б.
142 Брейтуэйт Дж. Доклад на 2-й международной конференции по восстанови-
тельному правосудию – Москва, 2004. 56-б.
143 Жертва встречается с преступником. Проведение программ восстановитель-
ного правосудия в тюрьмах. – М.: МОО Центр «Судебно-правовая реформа», 2002. 
77-б.
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3. Калыбына келтирүүчү сот адилеттигин 
жайылтуунун проблемалары

Кыргыз Республикасы адам укуктары жаатындагы көптөгөн эл аралык 
келишимдерге кошулган жана эл аралык укуктун ченемдерин жазык-
процесстик мыйзамдарга киргизген. Бирок жашы жетпегендерге карата 
калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин укуктук негиздери жетиштүү 
эмес.144

Жазык сот адилеттигинин калыбына келтирүүгө кайра багытталышы 
Кыргыз Республикасынын бүгүнкү шарттарында бир катар кыйынчы-
лыктар менен коштолгон. Бул кыйынчылыктар өлкөдөгү экономикалык 
кырдаал менен да, коомдогу калыптанып калган инсандардын орто-
сундагы мамилелер жана маданият жаатындагы өзгөчөлүктөр менен 
да байланышкан. Бирок, эгерде мамлекет калыбына келтирүүчү сот 
адилеттигинин идеясынын бардык оң жактарын аңдап-сезсе, бул кый-
ынчылыктарды акырындап жеңүүгө болот.145

Мындан тышкары, бөгөт коюу чарасы катары камакка алуунун жана 
эркиндигинен ажыратуу менен байланышкан өкүмдөрдүн санын кы-
скартуу менен элдештирүү программалары укук бузуучулардын жа-
зыктык эмес жоопкерчилигинин технологиялары катары тергөө изоля-
торун жана абактарды (жашы жетпегендер үчүн гана эмес) бошотууга 
көмөктөшүшү мүмкүн. 
Элдештирүүгө жиберилген иштердин санын көбөйтүү үчүн укук кор-
гоо органдарынын жана соттордун өкүлдөрүнүн жазалабоочу багытын 
түзүү зарыл, буга мамлекет менен коомдун аракеттери талап кылы-
нат. Мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү менен 
атайын элдештирүү программаларын иштеп чыгуу зарыл. 
Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза жана жазык-процесстик 
мыйзамдары жабырлануучу менен айыпталуучунун элдешкендиги-
нен жазык ишин кыскартуу мүмкүнчүлүгүн карайт. КРнын КЖКсынын 
66-беренесине ылайык, эгерде ал жабырлануучу менен элдешип, 
келтирилген зыяндын ордун толтурса, чоң коркунуч келтирбеген 
кылмыш же анча оор эмес кылмыш жасаган адам жазык жоопкер-
чилигинен бошотулушу мүмкүн. КРнын ЖПКсынын 29-беренесинин 
ылайык жабырлануучу менен элдешкенге байланыштуу жазык 
иши кыскартылышы мүмкүн. КРнын ЖПКсынын 29-беренесинин  
1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык жабырлануучунун, анын өкүлүнүн 
төмөнкү жазуу жүзүндөгү арыздары жазык ишин кыскартуу үчүн не-
144 Ювенальная юстиция: теория и практика. Учебное пособия для вузов. – Биш-
кек, 2007. 180-б.
145 Ошондо эле. 189-б.
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гиздер болуп саналат: 

•	 айыпталуучу соттолуучу менен элдешкендиги жөнүндө жана, 
анын ичинде соттук көзөмөл инстанциясында, жабырлануучудан 
өкүнүп кечирим сурагандыгы тууралуу;
•	 ага келтирилген материалдык зыяндын ордун (жарым-
жартылай же толук) толтургандыгы жөнүндө;
•	 ал үчүн кандайдыр бир жумуш аткаргандыгы же кызматттарды 
көрсөткөндүгү жөнүндө. 

Эгерде ал жабырлануучу менен элдешсе жана кылмыш менен келти-
рилген зыяндын ордун толтурса, чоң коркунуч келтирбеген жана анча 
оор эмес кылмыш иштери боюнча прокурордун макулдугу менен сот-
тун, прокурордун, тергөөчүнүн чечими боюнча биринчи жолу кылмыш 
жасаган адам үчүн жазык иши кыскартылышы мүмкүн. Бул берене 
элдешүү жана келтирилген зыяндын ордун толтуруу криминалдуу кыр-
даалдын катышуучуларынын өздөрү үчүн эмес, укук коргоо органдары 
жана сот үчүн жазык ишин кыскартууга укук түзөрүн белгилей кетүү 
керек.146

Биринчиден, мыйзамдын бул беренелеринде элдешүүнүн натый-
жасынын юридикалык жыйынтыгы аныкталат жана анын жүрүшүн 
регламенттөө жөнүндө эч нерсе айтылбайт. Элдештирүүнүн процесси 
иш жүзүндө мыйзам чыгаруучу тарабынан жарандын жеке иши катары 
чечмеленет жана чыр-чатакта болгон адамдардын чечүүсүнө берилет. 
Экинчиден, КРнын ЖПКсынын 29-беренесиндеги тараптардын 
элдешүүсүнө байланыштуу жазык ишин кыскартуу мүмкүнчүлүгү жа-
зык иштеринин негизги массасына жайылтылбайт. Бул берене чоң 
коркунуч келтирбеген жана анча оор эмес иштерге гана тиешелүү. Иш-
тин калган бардык категориялары (оор жана өзгөчө оор) бул беренеге 
кирбейт. 
Үчүнчү маанилүү жагдай – тармактык мыйзамдар тараптардын кандай 
шартта болбосун элдешүүсүнө тыюу салбайт (тыюу салууга да тийиш 
эмес).
Акырында, төртүнчүдөн. Бүгүн элдештирүүгө болгон юридикалык көз 
караш акыркы фактыны - айкын жабырлануучу менен айыпталуучунун 
ортосунда элдешүүнүн бардыгын же жоктугун белгилөөгө мүмкүнчүлүк 
берген жол-жобону аныктоо менен чектелген. Жазык сот адилеттигинин 
муктаждыктары үчүн айыпталуучу менен жабырлануучуну элдештирүү 
деп (КРнын ЖПКсынын 29-бер.) кылмыш жасаган адамга карата жа-

146 Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексине илимий-практикалык 
комментарий. – Б., 2008.
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бырлануучунун өзүнүн биринчи дооматтарынан жана талаптарынан 
баш тарткандыгын тиешелүү процессуалдык түрдө жол-жоболоштуруу 
түшүнүлөт. Мисалы, (эгерде жазык иши козголо элек болсо) аны жазык 
жоопкерчилигине тартуу жөнүндө укук коргоо органдарына өтүнүчтөн 
тартып анын мурдагы арызы боюнча козголгон жазык ишин кыскар-
тууга чейин. Мында элдешүү фактысынын укуктук жыйынтыгы болу-
шу үчүн анын алдында жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун 
толтуруу болушу зарыл. Бул келтирилген мүлктүк зыяндын ордун иш 
жүзүндө акчалай же башка түрдө толтуруу, материалдык зыянды өз 
күчү менен четтетүү, моралдык зыяндын ордун толтуруу, ошондой эле 
сүйлөшүлгөн мөөнөттө зыяндын ордун толтуруунун жетиштүү кепил-
дигин берүү.147

Колдонуудагы жазык жана жазык-процесстик мыйзам иш сотко берил-
генге чейин жазык жоопкерчилигинен бошотууга мүмкүнчүлүк берет. 
Муну менен ал мыйзам тарабынан белгиленген учурларда мамлекет-
тин жазыктык куугунтуктоодон баш тартуу укугун бекитет. Мындай баш 
тартуунун шарттары иш жүзүндө калыбына келтирүүчү сот адилетти-
гинин каражаттарына демейде кайрылууга мүмкүнчүлүк берген шарт-
тарына дал келет, алар: өкүнүү, зыяндын ордун толтуруу, пайда болгон 
укуктук чыр-чатактын кырдаалын коомдук таасир көрсөтүүчү жана ко-
омдук колдоо каражаттары менен оңдоо мүмкүнчүлүгүн таануу. 
Жабырлануучунун укугу жөнүндө маселе жашы жетпегендердин иш-
тери боюнча процесстерде гана эмес, жазык ишинин бардык про-
цесстеринде жөнөкөй эмес. Кыргызстанда азыркы кезге чейин жа-
бырлануучулардын укугун калыбына келтирүүчү мамиле аларды 
коргоонун эл аралык стандарттарына да, бул жааттагы иш жүзүндөгү 
керектөөлөрүнө да жооп бербейт. Айыптоо тарабынан чыккан адам 
катары ага кеңири процесстик мүмкүнчүлүктөр берилгенде жабыр-
лануучунун укуктары тиешелүү деңгээлде калыбына келтирилди деп 
эсептелет: айыпталуучунун күнөөлүү экендигин далилдөөгө, ага катуу 
жаза талап кылууга, ушул эле максатта сот чечимдерине арызданууга 
укуктуу. Мында жабырлануучунун бузулган кызыкчылыгы иш жүзүндө 
мүмкүн болушунча калыбына келтирилишине тийиштүү көңүл бурул-
байт. Конституциянын жоболоруна ылайык мамлекет жабырлануучуга 
сотко жетүүсүн гана эмес, анын укуктарын бузуучу табылганына же 
табылбаганына көз карандысыз ал укуктарынын калыбына келтири-
лишин да камсыз кылышы керек деп элестетебиз. Жабырлануучунун 
укуктары жөнөкөй эле «канга кан» эрежесинин жардамы менен корго-

147 Элдештирүү жол-жоболорун жазык сот адилеттигине киргизүү боюнча СУР 
борборунун тажрыйбасы. «Сот-укук реформасы» коомдук борбордун http://www.sprc.ru/
library.html интернет-ресурсу
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лушу мүмкүн эмес. Бул эски принцип жаалдуулуктан башка эч нерсеге 
үйрөтпөйт жана эч кимге жардам бербейт – ал объективдүү айыптоону 
да, кылмыштын жабырлануучусуна иш жүзүндөгү колдоону да камсыз 
кылбайт. Калыбына келтирүүчү сот адилеттиги бул жерде чоң натый-
жалуулукту көрсөтөт.148

Ошол эле убакта сот адилеттигинин бул альтернативдүү түрүнүн жар-
дамы менен чечилүүчү накта укуктук милдеттерге байланыштуу, ми-
салы, жарышуучулук принциби жөнүндө сөз кылууга болот. Аны ишке 
ашыруудагы кемчиликтер мамлекеттик сот адилеттигинде абдан ачык 
көрүнөт. Бул жарышуучулукту жайылтуунун кошумча механизмдерин 
талап кылуучу себептердин бири. Аларга калыбына келтирүүчү юсти-
ция да кирет.
Кыргызстанда калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин өнүгүшү юве-
налдык юстиция тутумунун өнүгүшү менен зарыл болгон негиз жана 
колдоо алышы мүмкүн. Биз ювеналдык юстиция сыяктуу институт-
тарга муктажбыз, ал акыйкат сот адилеттигинин заманбап идеяларын 
өнүктүрүү менен калыбына келтирүүчү сот адилеттигинин тажрыйба-
сын да пайдаланышы керек. Элдештирүү программаларынын адисте-
ри коомдук активдүүлүктү жана соттордун ишине жашы жетпегендер-
дин педагогика жана психология жаатындагы адистерди, социалдык 
кызматкерлерди, адамдын үй-бүлөсүнө, коомго кайтып келишине, би-
лим алуудагы проблемаларынын чечилишине, социалдык жактан пай-
далуу эмгектик жана коомдук ишин баштоосуна көмөктөшүүгө тийиш 
болгон бардык инфраструктураларды талап кылышы мүмкүн.

148 Морщакова Т.Г. К дискуссии о восстановительном правосудии /«Индекс /Досье 
на цензуру»/ 4-2005.
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№ 1 ТИРКЕМЕ

Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашы-
руучу мамлекеттик органдар 

•	 Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө 
ашыруудагы ювеналдык юстициянын мамлекеттик муниципалдык 
органдарына жана мекемелерине төмөнкүлөр кирет:
•	 Балдардын иштери боюнча комиссиялар;
•	 Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөр;
•	 юстициянын, ички иштердин, саламаттык сактоонун, билим 
берүүнүн, маданияттын, социалдык коргоонун, социалдык 
тейлөөнүн адистешкен органдары жана мекемелери, иш менен 
камсыз кылуу кызматтары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары, коомдук уюмдар, реабилитациялык борборлор.

ТИРКЕМЕ
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№ 2 ТИРКЕМЕ

Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашы-
руучу мамлекеттик органдар 

•	 Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө 
ашыруудагы ювеналдык юстициянын мамлекеттик муниципалдык 
органдарына жана мекемелерине төмөнкүлөр кирет:
•	 Балдардын иштери боюнча комиссиялар;
•	 Үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдөр;
•	 юстициянын, ички иштердин, саламаттык сактоонун, билим 
берүүнүн, маданияттын, социалдык коргоонун, социалдык 
тейлөөнүн адистешкен органдары жана мекемелери, иш менен 
камсыз кылуу кызматтары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
органдары, коомдук уюмдар, реабилитациялык борборлор.
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№ 3 ТИРКЕМЕ

Υй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн негизги мил-
деттери

•	 Жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик үй-бүлөлүк саясатты 
ишке ашыруу чөйрөсүндө тармактар аралык координациялоону 
жүзөгө ашыруу;
•	 Υй-бүлөлөрдүн жана балдардын абалын иликтөө, маалымат 
базасын талдоо жана түзүү, негизги милдеттерди туюндуруу;
•	 ҮБКБлар өз жумушунда мыйзам менен чатакта болгон балдар 
алардын адамдык беделин кемсинтпеген мамилеге укуктуу экенин 
эске алуулары тийиш;
•	 Υй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча ишти проблемаларды 
эске алуу менен пландаштыруу;
•	 Жергиликтүү деңгээлде үй-бүлөнү жана балдарды колдоо 
боюнча чараларды уюштурууга көмөктөшүү;
•	 Жашы жетпегендердин арасында социалдык жетимдиктин 
жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча чараларды жүзөгө 
ашыруу.

ТИРКЕМЕ
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Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

№ 5 ТИРКЕМЕ

Υй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүмдүн максаттык 
багыты

•	 Аларды эсепке алуунун жана социалдык реабилитацияга 
кошуунун негизинде үй-бүлөлөрдүн жана балдардын 
проблемаларын чечүүгө карата тутумдук мамилени уюштуруу; 
•	 Υй-бүлөнүн экономикалык абалын жогорулатуу;
•	 Υй-бүлөнү бөлүп кароо, жиктөө, көз салуу жана колдоо;
•	 ҮБКБ укук бузуулардын алдын алуу ишинде мыйзам менен 
чатакта болгон балдардын социалдык мүнөздөмөсүн эске алат;
•	 Балдарды үй-бүлөдө жайгаштырууну уюштуруу;
•	 Жергиликтүү деңгээлде социалдык кызматтарды өнүктүрүү.
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№ 6 ТИРКЕМЕ

Ювеналдык юстиция боюнча ҮБКБнын милдеттери

•	 жашы жетпегендер тарабынан укук бузуулардын алдын алуу, 
ошондой эле бул багытта алдын алуу чараларын көрүү;
•	 ата-энелеринин камкордугусуз калган балдарды жана ата-
энелери тиешелүү багууну жана тарбия берүүнү камсыз кылбаган 
балдарды табуу;
•	 кризистик кырдаалга кабылган балдардын абалын иликтөө 
жана баалоо;
•	 кризистик кырдаалдагы балдардын укуктарын жана мыйзамдуу 
кызыкчылыктарын коргоо боюнча алдын алуу кызматтарын, 
реабилитацияны жана социалдык кайра интеграцияланууну кошуп 
алганда кызматтардын ар тараптуу комплексин көрсөтүү.

Демек, жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө 
ашыруу боюнча (ювеналдык юстиция) чаралардын бүтүндөй тутумун-
да жашы жетпегендердин арасында укук бузуулардын алдын алуу 
боюнча натыйжалуу ишти, социалдык-психологиялык реабилитаци-
ялык ишти (мыйзам менен чатакта болгон да, сот тартибинде укук-
тарын коргоого муктаж болгон да жашы жетпегендердин укуктарын 
жана эркиндиктерин мүмкүн болушунча камсыз кылууга багытталган 
медициналык-социалдык, психологиялык-педагогикалык, реабилита-
циялык жол-жоболорду жана программаларды) уюштуруу ҮБКБнын 
негизги милдеттери болуп саналат.

ТИРКЕМЕ



212

Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

№ 7 ТИРКЕМЕ

Ювеналдык юстициянын максаттарына жетүүдөгү ҮБКБнын ролу

ҮБКБ ювеналдык юстициянын тутумуна соттук эмес, жадагалса юри-
дикалык эмес органдардын бүтүндөй комплексин тартат, алар балага 
карата сот адилеттигин жүргүзүүгө көмөктөшүүчү жардамчы органдар-
дын ролун аткарат. Жашы жетпегендерге социалдык жардам көрсөтүү 
кызматтарынын иши жашы жетпегендердин иштери боюнча соттун че-
чимдерине баш иет.
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№ 8 ТИРКЕМЕ

Ювеналдык юстициянын максаттарына жетүүдөгү ҮБКБнын ролу

ҮБКБнын кызматкерлеринин, социалдык кызматкерлердин иши 
жашы жетпегендин инсанын иликтөөдө судьяга жардам көрсөтүүгө, 
өспүрүмдүн жашоо шарттары жөнүндөгү зарыл болгон маалымат-
тын бардыгын чогултууга, тарбиялык таасир көрсөтүүнүн белгилүү 
бир чараларын сот тарабынан жашы жетпегенге карата колдонулушу 
жөнүндө сунуштарды даярдоого, мыйзам менен чатакта болгон жашы 
жетпегенди реабилитациялоо жана социалдык адаптациялоо про-
граммаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу жөнүндө сунуштарды 
даярдоого багытталган. 

ТИРКЕМЕ
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Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

№ 9 ТИРКЕМЕ

ҮБКБнын (социалдык кызматкелердин) милдеттери 

•	 тергөөчүдөн же соттон жашы жетпеген укук бузуучу жөнүндө 
жана ал жасаган укук бузуу жөнүндө алгачкы маалыматты алуу;
•	 жашы жетпегендин психологиялык өзгөчөлүктөрүн, анын 
үй-бүлөсүн, чөйрөсүн, жашоо шарттарын изилдөө, социалдык 
проблемаларды табуу;
•	 жашы жетпеген менен психологиялык контакт түзүү;
•	 ата-энеси тарабынан баланы тарбиялоо жана багуу боюнча 
милдеттер аткарылбаганда же ага терс таасир көрсөтүлгөндө, ага 
катаал мамиле жасалганда ата-эне же алардын ордун баскандар 
менен жекече алдын алуу ишин жүргүзүү;
•	 жашы жетпеген укук бузуучунун жабырлануучу менен 
элдешүүсүнө көмөктөшүү;
•	 өспүрүмгө анын чөйрөсүндөгү адамдар менен оң мамиле 
түзүүгө жардам көрсөтүү.
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№ 10 ТИРКЕМЕ

ҮБКБнын (социалдык кызматкелердин) милдеттери 

•	 окуу жайга өтүүгө, эмгекке орношууга көмөк көрсөтүү, анын 
бош убактысын өткөрүү үчүн иш-чараларды иштеп чыгуу;
•	 медициналык мекемелерге жиберүүгө көмөктөшүү;
•	 укук бузууну жасоого түрткү болгон себептерди жана шарттарды, 
аларды четтетүү мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү менен жана жашы 
жетпегенди социалдык кайра интеграциялоо программасы менен 
социалдык-психологиялык изилдөөлөрдүн натыйжалары боюнча 
корутундуну сотко берүү;
•	 шарттуу жазага соттолгон жашы жетпегендерге карата 
социалдык колго алууну жүзөгө ашырууну уюштуруу.

ҮБКБ өзүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда өзүнүн статусуна 
ылайык балдарга тарбия жана билим берүүгө, ошондой эле аларга 
бардык мүмкүн болгон жардамды көрсөтүүгө милдеттүү мамлекеттик 
органдар жана коомдук уюмдар менен тыгыз өз ара аракеттенет.

ТИРКЕМЕ
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Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

№ 11 ТИРКЕМЕ

Балдардын иштери боюнча комиссиялар 

БИК балдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын, 
анын ичинде жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин 
жүргүзүүдө коргоо боюнча адистешкен орган болуп саналат.
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№ 12 ТИРКЕМЕ

Балдардын иштери боюнча комиссиянын түзүмү, укуктук статусу жана 
милдеттери

Балдардын иштери боюнча комиссиялар:

•	 тиешелүү райондордо райондук администрациялардын 
алдында;
•	 жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү 
органдарынын (шаарлардын мэрияларынын) алдында түзүлөт. 
•	 БИК туруктуу иштеген жумушчу орган болуп саналбайт жана 
өзүнүн ишин мезгилдүү негизде жүзөгө ашырат.
•	 БИКтин жобосу жана курамы көрсөтүлгөн Комиссия алдында 
түзүлгөн райондун мамлекеттик администрациясынын же болбосо 
шаардын мэриясынын токтому менен бекитилет.

ТИРКЕМЕ
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Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

№ 13 ТИРКЕМЕ

Балдардын иштери боюнча комиссиялардын курамы

БИКтин курамы райондук администрациянын же жергиликтүү өз ал-
дынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү органынын, ички иштер орга-
нынын, билим берүү органынын, саламаттык сактоо органынын, эмгек 
жана социалдык коргоо органынын өкүлдөрүнөн, ошондой эле жаран-
дык коомдун 4 өкүлүнөн түзүлөт.
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№ 14 ТИРКЕМЕ

Балдардын иштери боюнча комиссиялардын милдеттери

•	 ҮБКБнын баланы үй-бүлөдө калтыруу, асырап алуучу үй-бүлөгө 
берүү, ачык же жабык мекемеге жайгаштыруу бөлүгүндө баланын 
андан аркы тагдырын аныктоого тиешелүү чечимдерин жактыруу;
•	 ҮБКБнын үй-бүлөлүк камкордуктун түрүн тандоого карата 
чечимдерин бекитүү;
•	 бала укукка жатпаган жол менен ачык же жабык мекемеге 
жайгаштырылган учурда аны бошотууну камсыз кылуу;
•	 арыздарды жана даттанууларды, анын ичинде балдардын 
арыздарын жана даттанууларын кароо;
•	 БИКтин чечими соттук тартипте даттанылышы мүмкүн.

ТИРКЕМЕ
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Ювеналдык юстиция: Эл аралык нормалар жана КР мыйзамдары

№ 15 ТИРКЕМЕ

Балдардын иштери боюнча комиссиялардын чечимдери

•	 БИКтер өз ишин мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз 
алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана башка 
уюмдар менен өз ара аракеттенип жүзөгө ашырат.
•	 БИКтин чечими мамлекеттик администрациянын же 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү 
органынын токтому түрүндө жол-жоболоштурулат жана тиешелүү 
мамлекеттик, муниципалдык органдар, менчигинин түрүнө 
карабастан юридикалык жактар, кызмат адамдары жана жарандар 
тарабынан аткаруу үчүн милдеттүү болуп саналат.
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№ 16 ТИРКЕМЕ

БИКтин иштерди кароосунун тартиби

•	 БИК коюлган милдеттерди аткаруу үчүн ΥБКБ тарабынан 
берилген материалдарды алар келип түшкөн учурдан тартып 10 
күндөн ашпаган мөөнөттө карап чыгат.
•	 Ишти мөөнөтүндө кароо мүмкүн эмес болгон өзгөчө сейрек 
учурдарда БИК бекитилген мөөнөттү узартуу жөнүндө, бирок 7 
күндөн ашпаганга мөөнөткө узартуу жөнүндө чечим кабыл алышы 
мүмкүн.
•	 ΥБКБ тарабынан берилген материалдарды кароодо БИК зарыл 
болгон учурларда зарыл маалыматтарды жана документтерди талап 
кылат, ошондой эле иштин материалдары боюнча түшүндүрүү алуу 
үчүн кызмат адамдары менен жарандарды чакырат.
•	 БИКтин жыйналышы анын курамынын кеминде жарымы 
болгондо ыйгарым укуктуу болуп саналат.
•	 Балдардын, ата-энелердин же алардын ордун баскан 
адамдардын даттануулары боюнча БИКтин жыйналышында 
иши каралып жаткан баланын, ошондой эле бардык кызыккан 
адамдардын катышуусу сөзсүз зарыл.

ТИРКЕМЕ
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№ 17 ТИРКЕМЕ

Балдардын иштери боюнча комиссиянын протоколу

•	 БИКтин жыйналышында жыйналыштын датасын жана 
өткөрүлгөн жерин, иштин маңызы боюнча кароону, ишти кароого 
катышкан адамдардын келгендиги жөнүндө маалыматты, алардын 
түшүндүрмөлөрүнүн кыскача баяндамасын, ишке тиешеси бар 
башка маалыматтарды, ошондой эле кабыл алынган чечимди 
жарыялоо жөнүндө маалыматты, аны даттануунун тартибин жана 
мөөнөттөрүн түшүндүрүүнү көрсөтүү менен протокол түзүлөт.
•	 Протоколго БИКтин төрагасы жана катчысы кол коёт.
•	 БИКтин чечимдери жыйналышка катышкан Комиссиянын 
мүчөлөрүнүн добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат. 
Протоколдук чечим раймамадминистрациянын же болбосо 
жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу-тескөөчү 
органынын токтому түрүндө жол-жоболоштурулушу мүмкүн.
•	 Чечимдин көчүрмөсү тиешелүү органдарга, балага, анын ата-
энесине же болбосо алардын ордун баскан адамдарга берилет. 
•	 БИК мыйзам менен чатакта болгон жашы жетпегендерге карата 
ювеналдык юстиция тутумуна кирет.
•	 БИКтин мыйзам менен чатакта болгон жашы жетпегендерге 
карата иши жашы жетпегендин өз ар-намысынын сезимин өстүрүүгө 
көмөктөшүүгө, коомдун турмушундагы конструктивдүү ролун ишке 
ашыруудагы муктаждыгын эске алууга, жашы жетпегендин кайра 
интеграциялануу процессине көмөктөшүүгө тийиш.
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№ 18 ТИРКЕМЕ

Жазык жоопкерчилигине тартылууга жатпаган 
жашы жетпеген укук бузуучуну коргоо

•	 Биринчи фаза жашы жетпегендердин арасында укук 
бузуулардын алдын алууну болжолдойт. Бул фаза «тобокелдик 
тобундагы» балдарга жана үй-бүлөлөргө социалдык жана 
педагогикалык жардам берүүнү, ал гана эмес укук бузуу жасоо 
тобокелдигинин астында турган жашы жетпегендерди жекече 
камкордукка алууну өзүнө камтыйт. 
•	 Экинчи фаза жашы жетпеген өспүрүм шек саналуучу деп 
таанылгандан башталат жана жазаны дайындоого же ага карата 
таасир көрсөтүү чараларын колдонууга чейин уланат.
•	 Үчүнчү фаза жашы жетпеген түзөтүү мекемесинде болгон 
учурдан же бошотулган учурдан тартып аны кайра интеграциялоо 
процессин камтыйт. 

ТИРКЕМЕ
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№ 19 ТИРКЕМЕ

Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин башка орган-
дар менен өнөктүктө жүзөгө ашыруудагы мамлекеттик органдардын 
милдеттери

•	 укук бузуунун натыйжасында бузулган социалдык мамилелерди 
зыяндын ордун толтурууга, жабырлануучу менен укук бузуучуну 
реабилитациялоого багытталган элдештирүү программалары 
аркылуу калыбына келтирүү. Жергиликтүү жамааттардын 
ресурстарын криминалдык жагдайлардан чыгуу боюнча жумушка 
тартуу; 
•	 жашы жетпегендерди кайра интеграциялоо;
•	 алдын алуу-реабилитациялык жумуштагы жергиликтүү жама-
аттын камкордук дараметин күчөтүү;
•	 жергиликтүү жамааттардын формалдык эмес социалдык кон-
тролдоого катышуу мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүнүн эсебинен жа-
залоо технологияларынын аракеттенүү чөйрөсүн чектөө;
•	 жүрүм-турумдун өзгөрүү процессине дем берүү, балага өзүнүн 
жоруктары үчүн жоопкерчилигин аңдап-сезүүгө жана алардын баш-
каларга тийгизген таасирин түшүнүүгө жардам берүү;
•	 баланын коомдон алысташына эмес, социалдык интеграция-
ланышына көмөктөшүү;
•	 расмий сот өндүрүшүнөн, эң негизгиси, коомдук таасир 
көрсөтүүчү конструктивдүү чаралардын пайдасына мүмкүн болу-
шунча эркиндигинен ажыратуу сыяктуу жазалоо санкцияларын кол-
донуудан качуу. 
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№ 20 ТИРКЕМЕ

Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин
жүзөгө ашыруудагы башка жардамчы органдар

Жашы жетпегендердин иштери боюнча сот адилеттигин жүзөгө ашы-
руудагы башка жардамчы органдарга ювеналдык юстиция тутумунда-
гы жарандык коомдун институттарынын иши кирет.

ТИРКЕМЕ
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№ 21 ТИРКЕМЕ

Жашы жетпегендердин укуктарын камсыз кылуу жана кызыкчылыкта-
рын коргоо боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын 
иши төмөнкү багыттарды өзүнө камтыйт:

•	 “тобокел тобундагы” бала жашаган абалды коомчулуктун 
жардамы менен жакшыртуу. Жашоо түрүн өзгөртүүгө жардам берүү, 
биргелешкен маданий жана спорттук иш-чаралар өспүрүмдөрдүн 
социалдыкка жатпаган жүрүм-турумун алдын алуунун эң сонун түрү 
болуп саналат. Бул чаранын максаты жашы жетпегенди айлана-
чөйрөнү жакшыртуу иштерине тартуу, ошондой эле анын жакшы 
байланыштарын кеңейтүү;
•	 өспүрүмдөрдүн бош убактысын максаттуу уюштуруу;
•	 жамааттагы жүрүм-туруму социалдыкка жатпаган 
өспүрүмдөрдүн социалдык пайдалуу ишин активдештирүү;
•	 “тобокел тобундагы” баланын жүрүм-турумунун тибин 
өзгөртүү;
•	 анда жаңы сапаттар бекемделген жана өнүккөн өспүрүмдүн 
жаңы жашоосунун түрүн уюштуруу;
•	 кээде катуу жазалоо, көпчүлүктүн айыптоосу, коомдон 
окчундатуу жашы жетпегендин инсанында терс фактордун өнүгүшүн 
күчөтүшү мүмкүн. Бирок мында анын жашоо түрү аз өзгөрөт. 
Эгерде тарбиялануучунун ошол эле шарттарда болуусу уланса, ал 
социалдыкка жатпаган жүрүм-турумга ооп кетиши мүмкүн. 
•	 инсанды өзүн өзүнүн кемчиликтерин, терс сапаттарын жоюу 
процессине түздөн-түз катыштыруу.
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№ 22 ТИРКЕМЕ

ОМСУ, ОО ИИРБнын ЖИИси менен биргелешип төмөнкү жумушту 
жүргүзөт:

•	 алардын жүрүм-турумунун себептери жөнүндө өспүрүмдөр 
менен көзмө-көз маектешет, мыйзам тарабынан мүмкүн болуучу 
кесепеттер жөнүндө эскертет, өспүрүмдөргө эмгекке орношууга 
жардам берет жана алардын мектептеги окуусун контролдойт; 
•	 милицияда эсепке алынган «тобокел тобундагы» балдарга 
карата көрүлгөн чаралар жөнүндө мектептин администрациясына, 
үй-бүлөсүнө билдирет; 
•	 ата-энесинин, өспүрүмгө терс таасирин тийгизген 
адамдардын коомго жат жүрүм-турумунун фактыларын табат, 
жашы жетпегендердин иштери боюнча комиссия үчүн бул боюнча 
материал даярдайт, ал эми зарыл болгондо расмий эскертүү 
берет; 
•	 бейбаш өспүрүмгө таасир көрсөтүүнүн жеке чараларын, 
спирт ичимдиктерин жана баңгизаттарды ашыкча колдонгон ата-
энелердин жана адамдардын таасирин чектөө боюнча чараларды 
аныктайт.

ТИРКЕМЕ
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№ 23 ТИРКЕМЕ

Мыйзам менен чатакта болгон балдардын укук бузууларынын алдын 
алууда жана балдардын социалдык кайра интеграцияланышында 
борборлордун жана башпаанек жайларынын ролу 

Мындай борборлордун милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

•	 балдардын жана өспүрүмдөрдүн көзөмөлсүздүгүнүн алдын 
алуу;
•	 коркунучтуу социалдык абалга туш болгон балдарга 
медициналык жана психологиялык жардам берүүнү уюштуруу; 
•	 оң социалдык жүрүм-турумду түзүү;
•	 психологиялык жана педагогикалык колдоо;
•	 үй-бүлөгө кайра кайтууга көмөк көрсөтүү;  
•	 билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу.
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№ 24 ТИРКЕМЕ

Мындан тышкары ювеналдык юстиция тутумуна 
төмөнкүлөр кирет:

-мамлекеттик эмес социалдык, диагноздук, кризистик, реабили-
тациялык борборлор, кызматтар жана мекемелер, анын ичинде 
көзөмөлсүз жана көзөмөлү жок балдар күнү-түнү болуусу үчүн ме-
кемелер (башпаанек жайлары); 
-коомдук бирикмелер жана балдардын кызыкчылыктарында иште-
ген жана алардын укуктарын, эркиндиктерин, мыйзамдуу кызыкчы-
лыктарын коргоону камсыз кылуу менен алектенген башка өкмөттүк 
эмес коммерциялык эмес уюмдар.

Мамлекеттик эмес уюмдардын, коомдук бирикмелердин жана башка 
өкмөттүк эмес коммерциялык эмес уюмдардын иши лицензиялоонун 
жана милдеттүү мамлекеттик аккредиттөөнүн негизинде жүзөгө ашы-
рылат. 

ТИРКЕМЕ
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