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Ыраазылык 

«Укуктук кыймыл: Бир Дүйнө - Кыргызстан» бул изилдөөнү жүргүзүүгө жана отчетту 
даярдоого көмөктөшкөн бардык эксперттерге жана катышуучуларга, ошондой эле бул 
изилдөөгө жана басылманы чыгарууга колдоо көрсөткөн Норвегиянын Хельсинк 
комитетине чын жүрөктөн ыраазылык билдирет.  

Басылманын авторлору изилдөөнү жүргүзүүгө кызыкдар болуп ар тараптан жардам 
берген жана материалдар менен камсыз кылган төмөнкү мырза-айымдарга ыраазылык 
билдирет: 

 

Бишкек:  

БейшееваНазгүл (мамлекеттик укуктуу органдын гендерлик саясат бөлүмүнүн 
башчысы);Бообекова Айгүл (КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы 
гинекологу); ЖапаркуловаМарина (КР МСР Балдарды коргоо башкармасынын башчысы 
); Чиркина Галина(Репродуктивдик саламаттык альянсы); Абакирова Дамира, 
Иманалиева Чолпон (Кыргызстандагы БУУнун Балдар фонду); Баялинов Азамат 
(БУУнун Калк фонду);  

Азарова Айнура(«Адам репродукциясы» борборунун башкы дарыгери); Аллаярова 
Фатима, Сулайманова Роза (Балдарды коргоо борбору); Елиференко Александр 
(Кыргызстандагы Кризистик борборлорассоциациясынын төрагасы ); Рыскулова 
Бүбүсара («Сезим» Кризистик борбору).  

 

Ош:  

Ходжаев Дастан Бусурманович (Ош ш.вице‐мэри ); Эркулова Гульмира (Ош 
ш.мэриясынын социалдык-маданий өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы ); Кудайбердиева 
Батма (Энелерди жана балдарды коргоо борборунун мүдүрүнүн орун басары); Кулбаева 
Ширинболсун (№ 7 ТС жооптуу катчысы);Намашова Надежда(«Арулан» КБ); 
Асилбекова Дарийка( «Ак‐Жүрөк» КБ).  

 

Жалал‐Абад:  

Алимбаева Гульзат (Жалал‐Абаддын вице‐мэри ); Боронбаева Динара (Жалал‐Абад 
областык ҮДБ мүдүрүнүн орун басары).  

 

Баткен:  

Рыскулова Имигулсу (Баткендин вице‐мэри): Жарматова Гулзат (Баткен ш. областык 
ооруканасынын акушер-гинекологу); Шарапова Минавар («НУР») балдар борбору.  

 

Талас:  

Осмоналиева Чынара (социалдык маселелер боюнча вице‐мэр); Тулебердиев Мелис 
(Талас ш. Саламаттыкты чыӊдоо борбору); Тайлакова Күлзада (№ 90- Кесиптик 
лицейдин тарбиялык завучу ); Турукманова Зарина («Маана» КБ). 

 

Нарын:  

Жунусова Динара (АП ПКР социалдык өнүгүү борборунун башчысы); Сулайманова 
Эсенбүбү (Нарын обласы боюнча башкы акушер‐гинеколог ); Саякбаева Света 
(«Тендеш» КБ); Кукеева Айжан (Нарын ш. төрөт үйүнүн башкы дарыгеринин милдетин 
аткаруучу); Кыдыралиева Дамира (Нарын ш. № 7-мектебинин завучу). 
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Каракол: 

Акунова Салтанат (Ысык‐Көлобласынын «Адам репродукуциясы» борборунун башкы 
дарыгери); 

Омурканова Замира (Каракол ш.балдар борбору);  

Тишакова Елена (Каракол ш. жашына жете электердин иштери боюнча инспектору); 

Урманаева Кызжибек (Жаӊы‐Арык орто мектебинин мугалими);  

Иванченко Олеся (Репродуктивдик саламаттык альянсы).  

 

ЮНФПАнын Репродуктивдик саламаттык программасынын координатору Сманкулова 
Нургүлгө өзгөчө ыраазылык билдирилет, бул отчетко анын да акыл эмгеги киргизилди.  
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Киришүү 

 

Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (БСУ) маалыматтары боюнча дүйнө 
жүзүндө жыл сайын 15-19 жаштагы 16 млн. кыз эне болуп калат, ал эми 2 миллиондой кыз 
15 жашка жете электе төрөйт. Киреше деӊгээли төмөн жана орто болгон өлкөлөрдө кош 
бойлуулуктун жана төрөттүн кыйындашы – 15-19 жаштагы кыздардын өлүмүнөн негизги 
себептеринин бири.Өспүрүм курагында төрөгөн энелердин балдарынын өлүү төрөлүүлөрү 
менен өлүмүнүн көрсөткүчтөрү 20-29 жаш курагындагы энелердин ушундай 
көрсөткүчтөрүнө салыштырганда 50 пайызга көп. Өспүрүм курагында төрөгөн энелердин 
балдарынын салмагы төрөлгөндө адатта абдан кичине болушу ыктымал, анын 
натыйжасы узак убакыт бою баланын ден соолугуна жана өсүшүнө залалын тийгизе 

турганы анык
1
 

.  

Эрте эне болуу
2
 

– бул социалдык көрүнүш, ал кыздын кийинки жашоо турмушуна кыйла 
таасирин тийгизет.Кыргызстанда ал – эрте диний никелерге, кыз ала качууга, эрте 
жетилүүгө жана өспүрүмдөрдүн сексуалдык активдүүлүгүнүн эрте башталышына, 
ошондой эле балдарга карата жыныстык кылмыштарга байланыштуу. 

Мындай көрүнүштөр жашы жете электердин репродуктивдик саламаттык, кош 
бойлуулукту пландаштыруу, бойдо болтурбоо каражаттарын пайдалануу жана бойдон 
алдыруу, пландаштырылбаган сексуалдык байланыштар же зордуктоо болгондо 
жыныстык жол менен өтүүчү оорулардан сактануу туурасында түшүнүктөрү жокко эсе 
учурунда болот.  

КР РММБ маалыматтары боюнча 2011-жылы стационарда катталган 139 344 төрөттүн 
1,2%ы өспүрүм курагында төрөгөндөр. Ошол жылы Кыргызстанда 15-17 жаштагы 
энелерден 1 214 бала жана 18-19 жаштагы энелерден 543 бала тирүү төрөлгөн, экөөнү 

кошкондо жаӊы төрөлгөн балдардын 8,5дей пайызын түзөт
3
. Жыл сайын өлкөдө 12-17 

жаштагы өспүрүмдөрдүн 1 200дөй бойдон алдыруулары расмий катталат. Аны менен 
бирге бойдон алдыруулардын саны туурасындагы маалыматтар толук эмес, анткени, 
бойдон алдыруулар толук катталбайт. Жаӊы төрөлгөн балдардын үчтөн биринин энелери 
катталган никеде турбайт ( 2011‐ж. – 29,9%).  

Жашы жете электердин кош бойлуулугу көбүнчө пландаштырылган эмес, андыктан 
эненин да баланын да ден-соолуктарына кыйла кесепетин тийгизиши мүмкүн. 
Саламаттыкты сактоо тутуму чабал өнүккөн айыл райондорунда өспүрүм энэнин ден-
соолугуна мындай тобокелдик өзгөчө опурталдуу экендигин билдирет. Көп учурда жашы 
жете электердин кош бойлуулугу кооптуу бойдон алдыруу менен аяктайт да кийин 
гинекологиялык дарттардын себепкери болуп, төрөө кыйынчылыктарына жана 
тукумсуздукка алып келет. Бойдон алдыруудан өлүү көрсөткүчү республика боюнча 100 

000 төрөткө 9 пайыз туура келет
5
.  

Коомдун жашы жете элек энелердин социалдык ролун гендерлик жана маданий адеп-
ахлактык көнүмүштөрдүн чагылышы катары кабыл алышы бекеринен эмес. Бала төрөгөн 
өспүрүм кыз дароо балалык статустан ажырайт, коомчулук ага дароо оор талаптарды кое 
баштайт, балалыгына байланыштуу аларды ал аткара албайт. Никеси жок жашы жете 
электердин бактылуу эне болушусейрек көрүнүш десе да болот. 
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Эрте никелер негизинен катталбайт, андыктан ажырашып кеткен учурда жаш энелер 
материалдык колдоосуз калат. Көпчүлүгү үй-бүлө зомбулугун көрүшөт, социалдык жактан 
да юридикалык жактан да корголушпайт. Коомчулуктун каарын жаш энелер эле эмес 
алардын никесиз төрөлгөн балдары да тартышат.Чындап келгенде жашы жете элек кыз 
бирөөлөрдөн жардам болбосо коомчулуктун кысымын жеӊе албайт. 

Ошентип, эрте эне болуу учурдагы маанилүү кыйынчылыкка айланды.Анын маанилүүлүгү 
мындай топтогу энелер медициналык,психологиялык жана социалдык кесепеттерге 
кабылышы ыктымалдуу экендигинде. Тийиштүү колдоо көрсөтүлбөсөалар жолдон чыгып 
коркунучтуу жүрүм-турумдагы топко айланышы мүмкүн. 

Эрте эне болуу тууралумаалыматтар аялдардын кризистик борборлорунун, ӨЭУ, балдар 
борборлорунун, репродуктивдик саламаттык иштерин жүргүзүшкөн уюдардын жана 
медицина кызматкерлеринин талыкпаган эмгегинин натыйжасында гана белгилүү 
болууда. Алардын бардыгы мамлекет менен коомчулуктун көӊүлүн бул маселени чечүүгө 
бурууга аракет кылууда. 

Ошол эле учурда үй-бүлөлөрдүн, балдардын жана коомдук адеп-ахлак маселелерин 
теске салууга милдеттүү болгон көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер эрте эне болуу 
маселесин мамлекеттин киришүүсүн талап кылган маанилүү маселелердин катарына 
кошпойт. Алардын ойлору боюнча өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугу жана эрте эне 
болуулары үй-бүлөлөрдүн өздөрүнүн иши, ага киришүүнүн кажети жок.  

Бул басылма Кыргыз Республикасындагы эрте эне болуу маселеси боюнча негизги 
маалыматты камтыйт жана бул маселе боюнча көрүлүүчү чараларды сунуш кылат. Ага 
бул маселеге байланыштуу улуттук мыйзамченемдерининтоптому, өлкөнүн эл аралык ар 
түрдүү стандарттарды кабыл алуу баяны, эрте эне болуу жаатында ишке ашырылып 
жаткан көрүнүштөрдү талдоо, алардын таркатылышы туурасындагы статистикалык 
маалыматтар киргизилди. 

 

 

Норвегиянын Хельсинк комитети туурасында маалымат 

 

Норвегиянын Хельсинккомитети 1977-жылы түзүлгөн. Ал өз ишмердигин1975-
жылы,европалык жана түндүк америкалык 35тен ашуун мамлекеттер катышып кол койгон, 
Коопсуздук жана кызматташтык боюнча Европа кеӊешмесиндекабыл алынган, Хельсинк 
макулдашууларына негиздейт. Анда адам укуктарын кадырлоо – мамлекеттер аралык 
тынчтыкты жана бири-бирин түшүнүүнү өнүктүрүүнүн негизги фактору катары каралган. 

Бул өкмөттүк эмес, коммерциялык эмес уюм,бардык кол койгон СБСЕ өлкөлөрү менен 
бирдикте ОБСЕнин адам укуктары жөнүндө жобосунун аткарылышын көзөмөлдөйт, 
демократияны жана жарандык коомду күчөтүү боюнча демилгелерге колдоо көрсөтөт. 
Акыркы жылдарда анын ишмердиги Борбордук жана Чыгыш Европа мененмурдагы СССР 
өлкөлөрүндө жанданган демократияга бурулган. Комитет мамлекеттик идеологияга жана 
саясий абалга көз карандысыз иштейт, Хельсинк макулдашууларынын, СБСЕ 
документтеринин жана башка адам укуктары боюнча эл аралык келишимдердин 
бузулушун аныктоого багытталган. Саясий көз карандысыз. www.nhc.no  
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«Укуктук кыймыл: Бир Дүйнө - Кыргызстан» туурасында маалымат 

 

«Укуктук кыймыл: Бир Дүйнө - Кыргызстан» коомдук бирикме, «Жарандар коррупцияга 
каршы»укук коргоо борборунун ишин улантуучу; бейтарап коммерциялык эмес уюм, өз 
иштерин ыктыярдуулук, мыйзамдуулук, ачыктык, мүчөлөрү теӊ укуктуу, өзүн-өзү каржылоо 
жана өзүн-өзү башкаруу принцибинин негизинде ишке ашырат. 

Бирикменин вазийпасы - Кыргызстандаак ниеттүү башкаруу жана мыйзамдын 
үстөмдүүлүгү принциптерин орнотуу аркылуу адам укуктарын жана эркиндигин 
коргоо.Анын негизги максаты ‐1975-жылы Коопсуздук жана кызматташтык боюнча 
Европа(ОБСЕ) кеӊешмесинде кабыл алынган, Хельсинк макулдашууларынын корутунду 
актыларынын гуманитардык статьяларынын, аны өнүктүрүү үчүн кабыл алынган эл 
аралык укуктук документтердин, ошондой эле адам укуктары жана негизги эркиндиктери 
жаатындагы Кыргызстандын башка бардык милдеттеринин ишке ашырылышына көмөк 
көрсөтүү.  

www.anticorruption.kg  

 

 

Изилдөөнүн максаты жана ыкмасы 

 

Максаты ‐ эрте эне болуу маселелери боюнча так маалыматтарды чогултуп талдоо жана 
жашы жете элек энелердин укуктарын коргоо, эрте эне болуудан алдын алуу иштерин 
калыптандыруу. 

 

Изилдөө төмөнкү суроолорго жооп берет:  

• нике, эрте эне болуу жана репродуктивдик саламаттык жаатында кандай 
мыйзамдык чектөөлөр бар?  

• эрте эне болуунун тарыхый жана социалдык‐маданий байланышы кандай?  

• эрте эне болуунун бала никелери, кыз ала качуу, көп аялдуулук, жашы жете 
электерге карата жыныстык кылмыштар менен кандай байланышы бар?  

 

Изилдөөдө ошондой эле эрте эне болууга өбөлгө болгон медициналык-социалдык жана 
психологиялык маселелер да иликтелди.  

 

Изилдөө ыкмасыар түрлүү ыктардын айкалышынан туруп төмөнкүлөрдү камтыды:  

• өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугу, бойдон алдыруу, эрте нике жана эрте эне болуу 
туурасындагы мыйзамдык жана институттук негиздер жана саясат жөнүндө болгон 
маалыматтардын талданган баяндамасы, анын ичинде тийиштүү эл аралык 
стандарттардын, улуттук мыйзамченемдердинбаяндамасы жана болгон расмий 
статистикалык жана эксперттик маалыматтар;  

• өкмөттүн, жарандык коомдун, академиялык жана медициналык чөйрөнүн 
эксперттери, диний жетектөөчтөр, кризистик жана балдар борборлорунун өкүлдөрүнөн 
алынган интервьюлардын баяндамалары;  

• өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугу, бойдон алдыруулар, эрте никелер,эрте эне болуу 
жана үй-бүлөнү пландаштыруу туурасында жашы жете электердин укуктарына жана 
социалдык жаатына басым кылынган, аялдардын (тийиштүү учурларда эркектердин 
да)далилдери.  
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Мектептин завучунан алынган интервьюдан: 
«Советтик мезгилге чейин эрте күйөөгө чыгуу,бул мезгилдин үй-бүлөлүк калыбы болуп 

кыздыорун очок алдырууга өбөлгө болгон. Советтик мезгилде билим алууга артыкчылык 

берилип, бардыгы өз кыздарынын илимдүү-билимдүү болушун каалашкан. Бирок, айрым 

адаттар кала берген мисалы, күйөөгө чыкпаган же кеч чыккан кыздарга карата айтылган 

«кара–далы» түшүнүгү Учурда эски кайрылып, артыкчылыктар өзгөрүлө баштады… Калктын 

жашоо деӊгээлинин начарлашы менен өз жесирине үйлөнүп, өлгөн агасынын же инисинин 

артыкчылыктарына ээ болуу көрүнүштөрүнө орун берилүүдө».  

 

Изилдөө иштери республиканын жети обласында, Бишкек жана Ош шаарларында 
жүргүзүлдү. Изилдөөнүн катышуучулары туурасындагы маалыматтар 1-тиркемеде 
берилди.  

 

 

Никенин жана эрте эне болуунун тарыхый көрүнүштөрү 

 

Илимий изилдөөлөрдүн маалыматтары боюнча,
6

 XIX кылымда кыргыздардын нике‐үй-

бүлө мамилелери адат жана шарият ченемдери менен теске салынуучу. Нике‐үй-бүлө 
мамилелеринин ченемдери негизинен элдик сот-бийлердин чукул съездинде жүрүм-турум 
эрежелеринин жыйыны катары кабыл алынган. Адат боюнча алынган куракка жеткенде 

эресеге жеткен болуп саналчу. Айрым маалыматтар боюнча, 
7

никеге туруу, мүлккө ээ 
болуу жана бүтүмдөрдү түзүү укугу кыз, уландар 15 жашка чыкканда күчүнө кирчү. Бирок 
Кыргызстандын кээ бир чөлкөмдөрүндө 13-15 жаштагы кыздар жана 16-18 же 14 жаштагы 

балдар
8

 , акылы тетиктери 13 жашынан тартып эресеге жеткендердин катарына кирчү
9

. 
Ымыркай балдарды, бешиктеги балдарды кудалап коюу адаты да кеӊири таркалган; 
мындай учурда ата-энелери «бешик куда» болуп алышып беришчү. Мисалы, алай 
кыргыздарында адатта бала бирге чыкканда кудалоочу, айрым учурда андан ашканда да 

кудалагандар болчу
10

.  

 

 

Бул мезгилдин үй-бүлө түзүлүшүнө левират өӊдүү салттуу никеге да жол берилген. Ага 
ылайык, иниси же агасы (же жакын тууганы) өлгөн инисинин же агасынын аялына 
үйлөнүп, анын балдарынын камын көрчү. Мурда эрте нике же никелүүлөрдүн эрте эне 
болуусу жактырылып кубатталган, кыздын этек кири биринчи жолу келгенде, анын чачын 
эки өрүм кылышкан, бул куда түшүүгө болот деген белги болчу.  

Ошол эле учурда никесиз эне болуу абийирсиздик болуп саналып, кыз да, кыздын үй-
бүлөсү да маскара болгон. Советтик мезгилде дин тутумуна карабастан, никенин бирден 
бир түрү жарандык никенин мамлекеттик органдарда никеге турушу, катталышы 
милдеттүү болгон. Дин жолу менен нике кыюуга укуктук натыйжа берилген эмес.Никеге 
туруу үчүн белгилүү жашка чыгуу жана болочок жубайлардын өз ара макулдугу жетиштүү 
болгон, «сүйдүм-тийдим» түшүнүгү пайда болгон. Нике курагына жеткенге чейин эне 
болуу бузулгандык болуп саналган. Нике курагына жете электе эне болгондордун ар бири 
эл алдында уяткарылып, партиялык жана комсомолдук чогулуштарда талкууга алынчу, ал 
түгүл мындай жаштардын ата-энелери иштен алынышы да ыктымал эле. Никеге чейин 
кош бойлуу болуп калган учурларда ишти «келишип» бүтүрүүгө, башкача айтканда 
жаштарды эртерээк үйлөнтүүгө аракет кылынчу. Кош бойлуу келинге үйлөнүүдөн баш 
тарткан жигитке (анын ата-энелерине) партиялык жана мамлекеттик уюмдар кысым 
кылчу, анын натыйжасында адат боюнча никеге турушчу. 
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Областтык деӊгээлдеги мамлекеттик 

кызматчы-эксперттен алынган 

интервьюдан: 

«Менин оюмча мыйзам ченемине өзгөртүү 

киргизип, «эрте нике» терминин ордуна «бала 

нике» терминин алуу керек». Жана эрте никеге 

жол берилгенде администрациялык 

жоопкерчилик, анын ичинде ата-энелердин 

жоопкерчилиги киргизилиши керек. Мында 

абдан катаал чаралардын киргизилиши зарыл, 

анткени үгүттөө аркылуу биз көптөн бери 

калыптанып калган эрте никени жое албайбыз. 

Бул ушунчалык калыптанып калгандыктан 

адаттагы көрүнүш катары кабыл алынат. 

Бүгүнкү күндө – бир да кошуна, бул үй-

бүлөнүн бир да таанышы, кварталдык комитет, 

ал түгүл мектеп да таӊ калып: «Бул эмне 

кылганыӊыр?» деген суроону беришпейт. 

Анткени бул адаттагы көрүнүш. Бул 

кандайдыр бир маданий көнүмүш. Биз аны 

насаат менен жое албайбыз, аны менен мыйзам 

ченемдүү күрөшүү керек». 

Укуктук контекст 

 

Кыргыз Республикасы «Бала укуктары жөнүндө» 
11

 жана «Аялдарга кордук көрсөтүүнөн 

бардык түрүн жоюу жөнүндө»
12

, конвенцияларды бекиткен, ошондой эле «Никеге туруу 

макулдугу, нике курагы жана никени каттоо жөнүндө» конвенцияга кошулган 
13

.  

Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси жана башка укуктук-ченемдик актылар 
боюнча 18 жашка чыга элек курактагылар,жашы жете электер болуп саналышат. 
Республиканын мыйзамдарына ылайык бала 18 жашка чыга элек эки учурда жашы жеткен 
деп табылат: бала 18 жашка чейин никеге турса, анын никесине мыйзам тартибинде жол 
берилип, сот никени анык эмес деп таппаса (КР Жарандык кодексинин 56-
ст.);эмансипация болгондо –жашы жете электи толук жарамдуу деп билдиргенде, эгерде 
ал эмгек келишими (контракт) боюнча же мыйзамдуу өкүлдөрдүн макулдугу менен 
ишкердик иштеринде иштеп жатса (КР Жарандык кодексинин 62- ст.).  

Конституцияга ылайык, Кыргыз Республикасында балдардын эӊ жакшы кызыкчылыктарын 
камсыз кылуу принциби жүргүзүлүп жатат, ар бир бала өзүнүн дене боюна, акылына, 
руханий жана социалдык өнүгүүсүнө зарыл болгон жашоо деӊгээлине акылуу. Баланын 
өнүгүшү үчүн зарыл болгон жашоо шартын өз жөндөмдүүлүгүнүн жана каржылык 
мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде камсыз кылуу жоопкерчилиги Конституция менен ар бир ата-
энеге, же баланы тарбиялап өстүрүп жаткан адамдарга жүктөлгөн.  

 

 

Нике жана‐үй-бүлө жөнүндө мыйзамченемдери 

 

КР Үй-бүлө кодексинин 1-статьясына 
ылайык,үй-бүлө, аталык, энелик 
жана балалык бүт коомдун өзгөчө 
камкордугунаалынуучу жана 
мамлекеттик коргоодо артыкчылык 
берилүүчү маселе, ошондой эле 
алжарандарды үй-бүлө турмушуна, 
жубайлыкка жана энеликке 
даярдоону камсыз кылат. 

Үй-бүлө кодексине ылайык, никеге 
турмакчы болгондордун бири башка 
катталган никеде турган болсо, 
андайлар никеге тургузулбайт. КР 
Жаза –кылмыш кодексинде эки жана 
көп аялдуулукка жоопкерчилик 

каралган
14

 

.  

КР Конституциясы (36-статья) жана 
КР Үй-бүлө кодексинде (13-статья) 
аныкталган:нике курагына жеткен 
эркектер менен аялдар никеге 
турууга жана үй-бүлө түзүүгө 
укуктуу; никеге туруучу 
адамдардын экөөнүн теӊ 
ыктыярдуулугу жана макулдугу 
болбосо, анда никеге 
тургузулбайт. 
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КР Үй-бүлө кодексинин 14-статьясында нике курагы 18 жаштан тартып 
аныкталган.Жүйөөлүү себептер болгондо, никеге турмакчы болгондордун өтүнүчү 
боюнча алар жашаган жердеги жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу 
органдары эркектер менен аялдардын нике курагын бир жылга азайтып берүүгө 
укуктуу. Мыйзамда «жүйөлүү себептер» түшүнүгүнүнө аныктама берилбегендиктен, көп 
учурда кош бойлуулук же баланын төрөлүшү ал себептерге жатат.  

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин ченемдерин гендерлик теӊчилик 
принциптерине ылайык келтирүү максатында 2012-жылы мыйзам долбоору кабыл 
алынган, ага ылайык,аялдын эркине каршы никеге тургузуу максатында ала качуу адам 
урдоо катары жаза жоопкерчилиги менен теӊештирилген. Азыркы учурда КР Кылмыш-

жаза кодексинин
15

 

154-статьясынын 1-бөлүгүндө он жети жашка чыга элек адамдарды 
никелик мамилелерди түзүү максатында мажбурлоого жүздөн беш жүзгө чейинки эсептик 
көрсөткүч өлчөмүндө айып төлөө, же эки жылга чейинки мөөнөт менен түзөтүү иштерине 
жиберүү жоопкерчилиги каралган.Никелик мамилелерди түзүү максатында он жети жашка 
чыга элек кыздарды ала качуугамындан да оор беш жылдан он жылга чейин эркинен 
ажыратуу түрүндөгү жаза каралган. 

155-статья КР Кылмыш-жаза кодексинде аялдарды никеге тургузууга мажбурлоого, никеге 
тургузуу үчүн кыз ала качууга же никеге турууга каршылык көрсөтүүгө жоопкерчилик 
каралган.Аялды никеге турууга же никесиз жашоону улантууга мажбурлоого, ошондой эле 
аялдын никеге туруусуна каршылык көрсөтүүгөжүздөн эки жүзгө чейинки эсептик 
көрсөткүч өлчөмүндө айып, же үч жылга чейин эркиндигин чектөө жазасы 
каралган.Аялдарды эркине каршы никеге тургузуу үчүн ала качууга мындан оор жаза – 
беш жылдан жети жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Бул статья кабыл 
алынгандан бери республикада жашы жете электерди никеге турууга мажбурлагандыгы 
үчүн бир да ата-энеге (асыроочуга, камкор адамга) булмыйзам колдонула элек. 

Ошентип, мыйзамдын негизинде өз ыктыяры менен никеге турган он жети жаштагы 
адамдар, эгерде сот алардын никесин анык эмес деп таппаса, жашы жеткендердей эле 
юридикалык укуктарга ээ, башкача айтканда медициналык тейлөөлөрдү көрүүгө, же 
сотто доочу же жоопкер болууга акылуу. 

КР Үй-бүлө кодексинин 67-статьясында (Жашы жете элек ата-энелердин укуктары) жашы 
жете элек ата-энелер бала менен чогуу жашоого жана аны тарбиялоого катышууга 
укуктуу экендиги каралган. 2- статьянын бөлүгүндө никеге тура элек, жашы жете элек ата-
энелер балалуу болуп, аталыгы же энелиги аныкталган болсо, 16 жашка чыкканга чейин 
өз алдынча ата-энелик укуктарын ишке ашырууга укуктуу экендиги аныкталган. 
Жашы жете элек ата-энелер 16 жашка чыкканга чейин балага камкор (опекун) 
дайындалышы мүмкүн, ал жашы жете элек ата-энелер менен бирге баланы тарбиялайт. 
Баланын камкору менен жашы жете элек ата-энелердин ортосундагы келишпестиктерди 
үй-бүлөлөргө жана балдарга колдоо көрсөтүүчу бөлүм чечет. Статьяда ошондой эле 
жашы жете элек ата-энелердин аталыгынын же энелигинин жалпы негизде таанылышын 
талап кылуу укугу, ошондой эле алар он алты жашка чыкканга чейин сот тартибинде өз 
балдарына аталыгынын аныкталышын талап кылуу укугу каралган. 
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 Үй-бүлө кодексинин 1-статьясында нике мамлекет тарабынан каттала тургандыгы, ал 
эми нике жана үй-бүлө маселелерине тиешелүү диний ырым-жырымдардын 
укуктук мааниси жоктугу аныкталган.Нике никеге турмакчы болгондордунөздөрүнүн 
катышуусу менен, жарандык актылардын абалын жазуу органдарына арыз берилгенден 
бир ай өткөндөн кийин жүргүзүлөт.Өзгөчө жагдайлар болгондо (кош бойлуулукта же бала 
төрөлгөндө) нике арыз берилген күнү катталышы мүмкүн. 

2011-жылы КР Үй-бүлө, Кылмыш-жаза кодекстерине, Администрациялык жоопкерчилик 
жөнүндө кодекске жана «Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө»мыйзамга 
өзгөртүүлөрдү жана кошумчаларды киргизүү боюнча суроолор парламентте каралган. 
Мыйзам долбоорунда диний ырым-жырымдардын нике жарандык абалдын 
актыларынжазуу органдарында юридикалык жактан катталгандан кийин 
өткөрүлүүсү сунуш кылынган. Бул оӊдоолорго парламенттин депутаттары да, 
республиканын муфтияты да каршы болду. Бир жагынан депутаттар мыйзам долбоорун, 
мамлекеттик каттоосуз нике ырым-жырымдарын өткөрүүчү дин кызматчыларына айып 

төлөтүүчү натыйжалуу негиздин жоктугуна байланыштуу сынга алышты
16

. Башка жагынан 
алганда эркек-депутаттар, нике ырым-жырымын өткөрүү эрежелерин катаалданткан 
мыйзам долбоору, республикада расмий жактан тыюу салынганкөрүнүш -көп аялдуулукка 
каршы күрөшүү үчүн да пайдаланылышы мүмкүн деп чочулашса керек деген да 

божомолдор бар
17

.  

Муфтияттын өкүлдөрүнүн пикири боюнча,«нике ‐шариаттын шарты, жана анын жоболору 

мусулман окумуштуулары менен гана чечилиши керек».
18

 Натыйжада сунуш кылынган 
өзгөртүүлөр кабыл алынган жок. 

КР Үй-бүлө кодекси эркектер менен аялдарга никеге турууга бирдей укук берет – 
жубайлар иштин түрүн, кесибин, барган жана жашаган жерин эркин тандоого укуктуу. Үй-
бүлө турмушунун маселелерин жубайлар теӊчилик принцибине таянып бири-бирин 
кадырлоо жана бири-бирине жардам берүү, укук бузууга жол бербөө негизинде 
биргелешип чечишет. Алар үй-бүлө эмгегин бирдей бөлүштүрүп аткарышат (КР Үй-бүлө 
кодексинин 32-статьясы). Кыргыз Республикасынын “Эркектер менен аялдар үчүн теӊ 

укуктар жана теӊ мүмкүнчүлүктөргө мамлекеттик кепилдик жөнүндө”мыйзамында
19

 

үй 
эмгегин үй-бүлө мүчөлөрү ыктыярдуу негизде аткарышы керектиги жана алүй-бүлө 
мүчөлөрүн гендерлик жактан жана башка аракеттер менен басмырлоого өбөлгө болбошу 
керектиги каралган. Үй эмгеги эки жыныстагы адамдар менен бирдей өлчөмдө ишке 
ашырылат, үй-бүлө мүчөлөрүнүн руханий муктаждыктарын жана эмгекке жөндөмдүүлүгүн 
калыптандырат, колдойт, ден соолукту чыӊдайт.  

КР Үй-бүлө кодексинин 4-статьясына ылайык,нике жубайлардын биринин же экөөнүн 
теӊ арызы боюнча бузулуп, нике мамилелери токтотулат. Ошол эле учурда күйөөсү, 
аялы кош бойлуу кезинде, ажырашуу тууралу арыз берүүгө укуксуз, ал арызды бала 
төрөлгөндөн бир жылдан кийин гана бере алат. 

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин 132 - статьясында он алты жашка 
чыга элек курактагылар менен жыныстык катнаш кылууга же сексуалдык мүнөздөгү башка 
аракеттерге жоопкерчилик каралган.  
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 Үй-бүлөнү пландаштыруу жана репродуктивдик укуктар жаатындагы 
мыйзамченемдери 

Кыргызстан сексуалдык жана репродуктивдик укуктар
20

 жаатындагы бардык негизги эл 
аралык документтерди колдойт.  

Жарандардын репродуктивдик саламаттыкка өбөлгө боло турган репродуктивдик жана 
башка укуктары Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан кепилге алынган 

(47-статья ), ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында бекитилген
21

.  

2015-жылга чейин Кыргыз Республикасынын калкынын репродуктивдик 

саламаттыгынкоргоо боюнча улуттук стратегияда
22 

өспүрүмдөрдүн репродуктивдик 
саламаттыгын чыӊдоо, күтүүсүз кош бойлуулук деӊгээлин, бойдон алдырууларды, 
Жыныстык жол менен өтүүчү ооруларды (ЖЖӨО), Адамдын иммун жетишсиздик вирусун 
(АИВ)/ Кабылдаган иммун жетишсиздик синдромун (КИЖС) азайтуу маселелери каралган. 
Алынган стратегиялык документте төмөнкү чечүүнү талап кылган маселелер көрсөтүлгөн:  

• өспүрүмдөрдүн репродуктивдик саламаттыгын коргоо жаатындагы медициналык 
тейлөөлөрдүн жетишсиздиги;  

• өспүрүмдөрдүн репродуктивдик саламаттыгын коргоо жаатындагы тейлөөлөрдүн 
баштапкы медициналык-саламаттык жардамга жайылтылышынын жетишсиздиги;  

• репродуктивдик саламаттык маселелери боюнча өспүрүмдөрдүн арасында 
жүргүзүлүүчү алдын алуу иштеринин деӊгээлинин начарлыгы ;  

• коопсуз репродуктивдик жана сексуалдык жүрүм-турум боюнча өспүрүмдөр үчүн 
маалымат-билим берүү программаларынын жоктугу; Ата-энелердин маалымдуулук 
деӊгээлинин төмөндүгү жана балдарына, өспүрүмдөргө жыныстык тарбия берүү иштерине 
тартылбагандыгы;  

• өспүрүмдөрдүн репродуктивдик саламаттык абалына терс таасирин тийгизүүчү 
басындыруучу көнүмүш адаттардын болушу.  

 

Аталган маселелерди чечүү үчүн стратегияда төмөнкүлөр каралган:  

• репродуктивдик саламаттыкты коргоо жаатында алардын сапатын жакшыртуу үчүн 
тейлөөлөрдү көрсөтүү тутумун жакшыртуу;  

• Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунун (ҮДТ) адистеринин ишине өспүрүмдөр үчүн 
медициналык тейлөөлөрдү топтоо, өспүрүмдөрдүн дарыгерлеринин, балдар 
гинекологдору менен урологдорунун билим деӊгээлин жогорулатуу;  

• атайын программаларды киргизүү жолу менен сексуалдык жана репродуктивдик 
жүрүм-турумдун тууралыгы туурасындагы маселелер боюнча өспүрүмдөр менен ата-
энелердин маалымдуулугун арттыруу;  

• өспүрүмдөргө медициналык тейлөөлөрдү көрсөтүүдө купуялыкты жана кайрымдуу 
боорукер мамилени камсыз кылуу;  

• өспүрүмдөрдүн репродуктивдик саламаттыгын коргоо маселелери боюнча укуктук-
ченемдик негизди иштеп чыгуу.  

 

КР «Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоо жөнүндө» 
мыйзамынын 68- статьясына ылайык,жашы жете электердин саламаттыгын сактоо 
укуктары диспансерлерде текшерилүү, саламаттыкты сактоо уюмдарында дарылануу, 
медициналык-санитардык жардам алуу, санитардык-гигиеналык билим алуу, 
медициналык кеӊеш алуу, аларга жеткиликтүү түрдө ден соолук абалы туурасында 
тийиштиүү маалыматтарды берүү иштери менен камсыз кылынат.Мыйзамга ылайык ар 
бил аял кош бойлуу кезинде, төрөө учурунда жана төрөгөндөн кийин Мамлекеттик 
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Балдар борборунун (Бишкек) өкүлүнөн алынган 

интервьюдан: 

«Саламаттыкты сактоо министрлиги кош бойлууну, 

анын кайдан келгенине, каттоосунун жана акчасынын 

бар-жоктугуна карабай, өз убагында катталышы үчүн 

болушунча аракеттенет. Алар, жашаган жериндеги 

мааладан, таштанды акысын жана башка ушул 

өӊдүүлөрдү төлөмөйүнчө маалымдама ала албай да 

кармалышат. Бир сөз менен айтканда кош бойлуулар 

болгон нерседен да пайдалана албай калган учурлар 

болот». 

кепилдик программасынын чегинде акысыз медициналык-санитардык көмөк менен 
камсыз кылынат.  

Кыргыз Республикасынын 
«Репродуктивдик укуктар жана 
алардын ишке 
ашырылышынын кепилдиктери 
жөнүндө» мыйзамынын 10-
статьясындаулуттук каада, 
салттар жана башка 
психологиялык көрүнүштөр 
жарандардын репродуктивдик 
саламаттыкка, репродуктивдик 
саламаттыктын тийиштуу 
кызматтарына эркин кайрылуу 
укуктарын чектей албай 
турганыдыгы көрсөтүлгөн. 

Мыйзамдын 13-статьясында балдардын жана өспүрүмдөрдүн репродуктивдик укуктарын 
коргоо жаатындагы укуктары каралган.Анда балдар менен өспүрүмдөрдүн 
репродуктивдик укуктарынын корголушуна, ошондой эле жыныстык жана 
репродуктивдик саламаттык жаатында билим алууга, тарбияланууга, үй-бүлөлүк 
турмушка даярдык көрүүгө укуктуулугу бекитилген. 

Статья ошондой эле,балдар менен өспүрүмдөрдүн жыныстык жана репродуктивдик 
саламаттык жаатында билим алуу деӊгээлин көтөрүүгө ата-энелери, билим берүү 
мекемелери, саламаттыкты сактоо уюмдары жоопкер экендигин бекиткен.Мамлекеттик 
кепилдик программасына ылайык, балдар менен өспүрүмдөрдүн репродуктивдик 
саламаттыгын коргоо тейлөөлөрү акысыз көрсөтүлөт. 

13- статьянын бөлүгүндө медициналык жактан кийлигишүүнүн бардык түрү 
өспүрүмдөрдүн, ата-энелердин же мыйзамдуу өкүлдөрдүн макулдугу менен гана, 
купуялыгы сакталыпжанабалдар менен өспүрүмдөргө боорукер, кайрымдуу мамилени 
камсыз кылууменен ишке ашырыла тургандыгы аныкталган.  

Кыргыз Республикасынын «Репродуктивдик укуктар жана алардын ишке ашырылышынын 

кепилдиктери жөнүндө» мыйзамынын аткарылышынын мониторинги тууралу отчетто
23

 

бул 
ченемде айрым укуктук так эместиктер бар экендиги жана аны кайра иштеп чыгуу 
зарылдыгы көрсөтүлгөн. Мисалы,«КР бул мыйзамында «өспүрүм» деген термин бар, 
бирок ага «бул бала – 18 жашка толо элек адам» деген түшүндүрмө берилген эмес. 
Мыйзамда «медициналык кийлигишүү» термини да түшүндүрүлгөн эмес. Ошондой эле 

макулдук оозеки же кагаз жүзүндө берилиши керектиги да аныкталган эмес»
24

. Мындай 
калпыстыктардын болушу мыйзамдын аткарылышын татаалдантат. 

Ушул мыйзамдын 14-статьясында аялдардын эне болуу, кош бойлуу кезинде 
саламаттыгын сактоо, төрөө учурунда жана төрөттөн кийин, өзүнүн, түйүлдүктүн жана 
жаӊы төрөлгөн баланын ден соолугуна келтирилген тобокелдиктерди азайтууга өбөлгө 
болуучу ыкмаларды колдонуу менен медициналык жардам көрүү укугу каралган.Аял кош 
бойлуу болууга же боюнан алдырууга мажбурланбашы керек.  

 Мыйзамдын 16-статьясындааялдын жасалма жол менен кош бойлуулукту токтотуу укугу 
каралган.Жасалма жол менен кош бойлуулукту токтотуу (бойдон алдыруу) аялдын өз 
каалоосу менен 12 жумага жете элек мөөнөттө жасалат.Социалдык көрсөткүчтөр боюнча 
кош бойлуулук жасалма жол менен жубайлардын экөөнүн теӊ, же никеси жок болсо 
аялдын макулдугу менен 22 жумага чейинки мөөнөттө да, ал эми медициналык 
көрсөткүчтөр боюнча – кош бойлуулуктун мөөнөтүнө карабастан токтотулат.  

16 статьянын үчүнчү бөлүмүндө жашы жете электердин кош бойлуулугун жасалма 
жол менен токтотуу алардын ата-энелеринин же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн 
биргелешкен макулдугу боюнча жүргүзүлө тургандыгы каралган. Бул ченем КР 
«Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоо жөнүндө» мыйзамынын 
91-статьясына каршы келет, ага ылайык, 16 жаштан ашкан курактагы жашы жете 
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электерге алардын ата-энелерин, же мыйзамдуу өкүлдөрүн кабардар кылбай 
жардам көрсөтүүгө жол берилет. 

16 жашка толгон жашы жете электерге мыйзамдуу өкүлдөрүнүн (ата-энесинин, камкордун, 
асыроочунун)макулдугусуз жасалма жол менен кош бойлуулугун токтотуу уруксаты, 
ошондой эле «Кош бойлуулукту жасалма жол менен токтотуу операциясын кылуу тартиби 

жөнүндө»
25

 жободо да тастыкталган, көпчүлүк дарыгерлер өз иштеринде ушул жобону 
жетекчиликке алышат. Убактылуу ишке жарамсыздыгы, кош бойлуулугу жана төрөгөндүгү 

боюнча жөлөкпул менен камсыз кылуу тартиби жөнүндө жободо
26

 иш менен камсыз кылуу 
кызматынын каттоосунда турбаган, иштебеген адамдарга убактылуу ишке жарамсыздыгы, 
кош бойлуулугу жана төрөгөндүгү боюнча жөлөкпул төлөнбөйт. Андыктан, 
төрөгөн,иштебеген жана жумушсуздардын расмий статусу жок жашы жете элек 
кыздардын, эреже катары кош бойлуулугу жана төрөгөндүгү боюнча жөлөкпул алуу 
мүмкүнчүлүктөрү болбойт.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Ошол эле учурда «Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик жөлөкпулдар жөнүндө» 

мыйзамда
27

 бала төрөлгөндө, эгерде үй-бүлөнүнадам башына жалпы кирешеси анын ар 
бир мүчөсүнө каралган эӊ аз өлчөмдөгү кирешеден ашпаса, каралган эӊ аз өлчөмдөгү 
кирешенин 300 пайызы өлчөмүндөбир жолу жөлөкпулду алуу мүмкүнчүлүгү аныкталган. 
Иш жүзүндө бул, эгерде үй-бүлөнүн адам башына туура келген кирешеси 580 сомдон 
ашпаса жана бардык тийиштүү документтер чогултулса, анда жашы жете элек кыз бала 
төрөлгөндө бир жолу 1740 сом өлчөмүндө жөлөкпул алат дегенди билдирет. Бирок жашы 
жете элек кыз, эреже катары, мындай мүмкүнчүлүктүн бар экендигин билбейт, үй-бүлөнүн 
көз каранды мүчөлөрүнүн бири болгондуктан, жөлөкпул алууга тийиштүү документтерди 
чогултуу мүмкүнчүлүгү да жок. КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 29-апрелиндеги №192-
токтомуна ылайык, кош бойлуулугу, төрөгөндөн кийинки татаалдашуулары жана 
социалдык же медициналык көрсөткүчтөр боюнча кош бойлуулукту токтотуу себептери 
боюнча каттоого турган аялдар Мамлекеттик кепилдиктер программасы боюнча 
амбулаторияда жана стационарда акысыз медициналык-санитардык жардам көрүүгө 
укуктуу. Чынында кош бойлуулардын гинекологго акысыз көрүнүү жана башка адистерден 
керектүү кеӊештерди алуу, анализдерин тапшыруу, тизменин чегинде тейлөөлөрдү 
акысыз көрүү мүмкүнчүлүктөрү бар.  

Анара Ниязова: «Кыргызстанда өлүм жашоодон кымбат бааланат». 

 

КУ «Инновациялык чечимдин» өкүлү Анара Ниязова «Кыргызстанда өлүм жашоодон кымбат 

бааланат», ‐ деп билдирди.  

Анын айтымы боюнча 2013‐2015-жылдардын маалыматы боюнча көмүүгө 

2 миӊ 358 сом, же орточо айлык акынын 25,4 пайызы өлчөмүндө жөлөкпул каралган.  

«Ошол эле учурда кош бойлуулугу жана төрөгөндүгү боюнча жөлөкпул 

болгону 1 миӊ 750 сом, же орточо айлык акынын 13,4 пайызы өлчөмүндө. «Андыктан бизде 

төрөлүүгө караганда өлүү арзан»...«Энелердин өлүмүнүн 80 пайыздайы айылдарга таандык» 

 ‐ деп кошумчалады Анара Ниязова.  

Булагы ‐URL:http://www.24kg.org/community/144091‐anara‐niyazova‐v‐kyrgyzstane‐smert‐

cenitsya.html  
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2009-жылы Өзбекстан мусулмандарынын дин башкаруусу, нике кыюу жөрөлгөсү расмий имам 

тарабынан жана түгөйдүн никеси мамлекеттик органда катталгандан кийин гана аткарылышы керек 

деген ички буйрук чыгарган. Мындай буйрук аялдардын укуктарын коргоо максатында чыгарылган 

жана негизинде эрте никелердин санын азайтышы керек болчу. Иш жүзүндө никеге туруучу 

түгөйлөр мечитте иштеген расмий имамдарга эмес, өздөрүнүн арасындагы дин өкүлдөрүнө 

кайрылышууда, анткени алардын ою боюнча никени дин тутунган мусулмандардын ар бири кыя 

берүүгө болот. Суроо-жоопко катышкан бардык бала-жубайлар нике кыйганда молдо алардын 

жашын да, никенин мамлекеттик жарандардын абалынын актысын жазуу органдарында катталганын 

да сурабаганын билдиришкен.  

 Булагы: С.Велиева ЮНФПАга Өзбекстан -Эрте нике. 2012-ж. 

http://eeca.unfpa.org/public/pid/12491  

Мыйзамченемдерине эксперттик баа берүү 

Изилдөөгө катышкан бардык эксперттер,Кыргызстандын мыйзамченемдери бала 
укуктарын коргоо жаатындагы бардык эл аралык негизги документтерге туура келерин, 
белгилешти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксперттердин айтымы боюнча, балдардын укуктары ички мыйзамченемдери (Балдар 
жөнүндө кодекс, жаза, үй-бүлө мыйзамдары) менен жеткиликтүү деӊгээлде корголгон, бул 
мыйзамдарда балдардын бүт болгон укуктары, эрте никелер, эрте кош бойлуулуктар жана 
эрте эне болуулар кошо камтылган. Никеге туруу үчүн жашы жете электерди ала качууга 
да жоопкерчилик ийгиликтүү каралууда. Репродуктивдик саламаттык жаатындагы 
өспүрүмдөрдүн муктаждыктары саламаттыкты сактоо тутумунда жана мамлекеттик саясат 
деӊгээлинде да артыкчылыктуу маселе деп табылды. Бирок бүгүнкү күнгө чейин 
репродуктивдик саламаттык маселелери медицинага гана тиешелүү катары каралууда, 
анын натыйжасында башка мамлекеттик органдар аларды артыкчылыктуу маселе катары 
карашкан жок. 

 

 

 Областык деӊгээлдеги саламаттыкты сактоонун өкүлүнүн интервьюсунан: 

«Жакшы мыйзамдар бар, биз өз жагыбыздан болушунча маалымат берип, ата-энелер менен 

кезигишип атабыз… Жакында бизге, 15 жашар кызын күйөөгө бергенине үч ай болсо да эмдигиче 

боюна бүтпөй атат деген суроо менен бир аял кайрылды. Кечөө,15 жашында күйөөгө чыгып, эки 

балалуу болуп калган келин биздин кабылдообузга келди». 

Райондук администрациянын өкүлүнүн интервьюсунан: 

«Азыр фактылар бар, бирок аларга карата жоопкерчиликтер жок, мыйзам иштебейт. 18 жашка 

чейин төрөгөндөр болсо, мамлекеттин буга кийлигиши табигый көрүнүш эле да. Советтер 

Союзунда 15-16 жаштагы бала күйөөгө чыкса жаӊырык болмок, мектептин мүдүрү баш болуп, 

калган далайлары төш болуп дегендей иштен шыпырылмак, ата-энеси жазаланмак. Азыр болсо, 

баары бир, эч ким көӊүл бурбайт». 

Өкмөттүк эмес уюмдун өкүлүнүн интервьюсунан (Бишкек): 

«Түшүнүксүз, мамлекет эмнени карайт. Мыйзам бар, анда нике курагы, никенин ыктыярдуулугу 

аныкталган, бирок эч нерсе иштебейт. Мыйзам башынан аягына чейин аткарылбайт, ага эч ким 

жооп бербейт, ал эми прокуратура болсо нике мыйзамченемдеринин аткарылышы менен таптакыр 

кызыкпайт. Алардан сурап көргүлөчү, Үй-бүлө кодексинин аткарылышын акыркы жолу качан 

текшеришиптир. Биз жакшы мыйзамдар бар дейбиз. Аткарылбаган андай мыйзам жарым тыйынга 

татыбайт. 
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Ошол эле учурда болгон социалдык-укуктук чаралардын аткарылышына көзөмөлдөктү 
арттыруу зарылдыгы белгиленди. Эксперттер, «эгерде бүгүнкү күндө болгон мыйзамдар 
аткарылып жаткан болсо, анда дагы башка бир нерселерди ойлоп табуу зарылдыгы 
болбойт эле» деп белгилешти. 

 

 

 

 

 

 

 

Изилдөөнүн маалыматтары боюнча изилдөөгө катышкан эксперттер юридикалык жактан 
катталбаган никегединий нике кыюу ырым-жырымдарынын өтөлүшүнө тыюу салуу 
жаатында бир пикирде эмес. Катышуучулардын бир бөлүгү юридикалык жактан 
катталбаган никеге дин өкүлдөрүнүн нике кыюсуна тыюу салуу керек деп 
эсептешет.Башкалары мындай тыюу салуу киргизилбеши керек анткени, «ал баары бир 
аткарылбайт, ал эми мындай аткарылбаган кагаз жүзүндөгү мыйзамдар ансыз деле 
жетиштүү» деп эсептешет. Кандай болсо да мындай мыйзамдын кабыл алынышы 
мамлекеттин эрте никелерге карата саясий талабын билгизүү акты болуп, аларды 
азайтуунун маанилүү куралыболмокчу. 

Көпчүлүк эксперттер, анын ичинде Кыргызстан Мусулмандарынын Диний Башкармасынын 
(КМДБ) өкүлдөрү да, диний өкүлдөрдүн өздөрү да баарыдан мурда, биздин өлкөнүн 
жарандары, андыктан Кыргызстандын учурдагы мыйзамына баш ийүүлөрү керектигин 
белгилешет. Буга байланыштуу КМДБ КР Конституциясына, КР Үй-бүлө кодексине жана 
башка нике курагы, никеге тургузуу тартиби жана шарты аныкталган мыйзамдарга карата 
өзүнүн расмий көз карашын аныкташы керек. 

Анын үстүнө КМДБнын өкүлдөрү катталбаганникегедин жолу менен нике кыюуга тыюу 
салууну киргизүү исламдын, мамлекеттик каттоодон айырмаланып, бир нече аялына деле 
нике кыя берүү заӊына каршы турарын белгилешет. 

Интервьюда, жашы жете элек экинчи аялы менен нике кыйдырууга кайрылган ар бир 
учурда диний өкүлдөр кайсынысын - Алла Тааланын мыйзамын бузаарын, же 
мамлекеттин мыйзамын бузаарын билбей кыжаалат боло тургандыктарын айтышат. 

 

 

Расмий статистиканын баяндамасы 

 

Никеге туруу курагы 

Биринчи никеге туруунун орточо курагы акыркы беш жылдын ичинде дээрлик өзгөрүлгөн 

жок.2011-жылы ал: аялдар үчүн‐23,4 жаш, эркектер үчүн ‐26,8
28

.  

Курактык топтор боюнча катталган никелердин саны туурасындагы маалыматтардан эрте 
никелердин санын байкоо мүмкүн эмес, анткени 17-18 жаштагы никелердин көпчүлүгү 
жана 16 жашка чейинки никелердин бардыгы юридикалык жактан катталбайт.  

БУУнун Атайын дарсчысы Манджу Рашиданын аялдарга карата зомбулук жөнүндө 

маселеси боюнча докладынан:  
«93. Жарандык никеге тургандыгы тууралу далил болгондо гана диний никени кыюуга боло 

тургандыгы тууралуу атайын санкциялар менен бекитилгенмыйзамдуу талап бекитилсин 

жана булкөрсөтмө жамааттын дин жетекчилерине билдирилсин. Көп аялдуулукка айып 

өлчөмү көбөйтүлсүн; Кыргызстандын мигранттарын кабыл алган өлкөлөр менен, чет 

жерлерде көп никелүү болуу мүмкүнчүлүктөрүнө жол бербөө боюнча, кызматташтык иштери 

жүргүзүлсүн».  
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 Мониторингдин маалыматтарына ылайыкжашаган жери боюнча никеге турган балдар 

менен аялдардын абалы:
29

 18 жашка чыга электе никеге турган аялдардын үлүшү айыл 
жерлеринде 14,4%; шаарларда - 9,7%. Бала никенин көрсөткүчү Чүй обласында кыйла 

жогору (18,2%), Талас (17,7%), Ысык‐Көл жана Ош областарында (13,4%). Мындай 
никелердин эӊ азы Бишкек ш. – 7,7%.  

1-сүрөт. 18 жашка толо элегинде никеге турган аялдардын үлүшү, областар боюнча 
(2006)  

 

 

Көбүнчө жарды үй чарбаларында жашагандар эрте турмушка чыгышат (16,5%), бай 
чарбаларда – (9,1%). Мындан тышкары айыл жерлеринде, шаар жерлерине караганда 15-
19 жаш курагында никелүү болуп, бирге чарбасын өнүктүргөн аялдар көп, (турушуна 
жараша 10,1% жана 4,1%). 

2012-жылы Кыргызстандагы Калк фонду жүргүзгөн экспресс‐талдоонун маалыматтары 

боюнча
30

 ,эрте никежакшы изилденгенмаселелердин катарына кирбейт.Мындай 
жагдайдын бирден бир себеби ‐ бул көрүнүштүн абдан жашырындыгы жана бул маселе 
боюнча статистиканын жеткиликсиздиги. Республикада эрте никелердин саны, себеби 
жана кесепети туурасындагыулуттук деӊгээлдеги атайын кеӊири изилдөөлөр жүргүзүлгөн 
эмес. Экспресс‐баа берүүдө, «көбүнчө эрте нике туурасындагы маалыматтар гендерлик 
зомбулук, репродуктивдик саламаттык, же балдардын укуктары боюнча иликтөөлөрдү 

жүргүзүүдө кошумча маселе катары каралат»
31

.  

Ибраимов: «Ата-энелер өз кыздарын күч менен күйөөгө беришет. Кыргыздардын 

күндөлүк турмуштагы тарыхы»
32 

 

Ислам динин туткан үй-бүлөлөр никелердин расмий катталышын жактырышпайт.Ош 
гендерлик каражат борбору жүргүзгөн суроо-жоопко ылайык, жашы жете электердин 
никелеринин 77% расмий катталган эмес.  

 

Эрте никелердин санын биз 18 жашка чейин төрөгөн аялдардын саны боюнча каймана 
баалайбыз, бирок бул мындай бардык көрүнүштөрдү толукчагылдырбайт, анткени чынына 
келгенде бул курактагы кош бойлуулук дайыма эле төрөт менен аяктабайт жана 
төрөгөндөрдүн бардыгы эле никеге тургандар болушпайт. Эрте никелердин санын бойдон 
алдыруу маалыматтарынын негизинде да аныктоого болбойт, анткени булардын баары 
эле эрте никелер эмес, анда жыныстык катнашка эрте киришүү жана зордукталуу да 
болушу мүмкүн. 
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Ошентип, эрте никелер туурасындагы маалыматтар үзүк-кесик берилип, абалды толук 
чагылдырбайт.  

Нике курагына чейин төрөө 

2010-жылы 15‐19 жаштагы аялдардын төрөө деӊгээли боюнча Кыргызстан 35 Евразия 
өлкөрүнүн ичинен Азербайжан, Грузия, Болгария жана Румыниядан кийинки бешинди 
орунда турат. 15‐19 жаш курагындалардын бойдон алдыруу деӊгээли боюнча өлкө 
болжол менен 35 Евразия өлкөрүнүн ичинен тизменин орто чениндеги орунду ээлейт(2-
сүрөт). 2-сүрөт.Тийиштүү курактагы 1000 кызга туура келген 15-19 жаштагы 

кыздардын төрөө жана бойдон алдыруу коэффициенти (2010-ж.)
33  

 

Эскертүү: Тажикстан боюнча маалыматтар 2005-ж. тиешелүү (МИКС); Түркмөнстан, 
Өзбекстан – 2006‐жылга; Нидерланды – 2007‐ж; Франция, Италия, Дания, 
Финляндия, Норвегия– 2009-жылга.  
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2011-ж. 15-17 жаш курагындагы1 214 кыздын тирүү төрөгөнү (тирүү төрөлгөндөрдүн жалпы 

санынын 0,82%)катталган жана 18-19 жаштагы аялдардын -10543(тирүү төрөлгөндөрдүн 
жалпы 7,05%). 

Алардын ичинен 15-19 жаштагы91% аял бир бала төрөгөн; 8,75 – эки бала(1028 ирет); 19 

жашка келгенде 32 аялдын үчтөн баласы болгон.Беш жолу 19 жашка келген аялдын 4төн 
баласы бары катталган.  

Булагы: КР УСК, Р241-Н-2011 таблицасы. Тирүү төрөлгөндөрдүн курагы төрөлүү ирети 
жана энесинин улуту боюнча саны. 

 

Расмий статистиканын маалыматы боюнча, биринчи баланы төрөгөндөгү эненин орточо 

курагы23,4 жаш
34

. 

Акыркы 6 жылдын ичинде нике курагына чейинки (15‐17 жаштагы) кыздардын 
төрөөлөрүнүн көрсөткүчү 2006-жылдагы бул курактагы кыздарга салыштырганда 1,6 эсе 
көбөйүп, 4,4 баладан 2011-жылы 7,2 балага жетти. 

3-сүрөт . Нике курагына чейинки (15‐17 жаштагы) аялдардын төрөөлөрү
35 

(бул 
курактагы1 000 аялга алгандагы саны/промилле)  

 

18‐19 жашар аялдардын төрөөлөрүнүн көрсөткүчү ошондой эле ыкчамдыкта (6 жылдын 
ичинде ‐ 1,5 эсе), аялдардын төрөөлөрүнүн көрсөткүчү 2006-жылдагы 59,9 промилледен 

2011‐жылы91,9га жеткен. 

Нике курагына чейинки (15‐17 жаштагы) кыздардын төрөөлөрүнүн көрсөткүчү Чүй 
обласында кыйла жогору, ал жерде 2011-жылы республикалык көрсөткүч 2 эсе көбөйүп, 
бул курактагы 1 000 кызга 14,8 төрөт туш келди. 

4-сүрөт . Чөлкөмдөр боюнча нике курагына чейинки (15‐17 жаштагы) кыздардын 

төрөөлөрү
36 

(бул курактагы 1000 аялга алганда)  
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Нике курагына чейин төрөгөн кыздар Баткен обласында баарынан аз.Бирок бул чөлкөмдө 

2005-жылдан тартып 15-17 жаштагы кыздардын төрөө көрсөткүчтөрү абдан өскөндүгү 

катталып бүгүнкү күнгө чейин 2,5 эсе көбөйдү. 2005-жылга салыштырганда Ош, Талас 

жана Чүй областтарында нике курагына чейинки төрөөлөрдүн көрсөткүчү дээрлик эки эсе 

көбөйдү. Бул мезгилдин ичинде бул көрсөткүчтүн эӊ аз (0,8 эсе) өсүшү Нарын обласында 

байкалды.  

Төрөлүү көрсөткүчтөрүн кыйла так талдоо үчүн тийиштүү улуттагы жана курактагы 1000 

кыздын көрсөткүчү эсепке алынды
37

.  

5-сүрөт. Нике курагына чейинки (15‐17 жаштагы) аялдардын улуттар боюнча 
төрөөлөрү (бул курактагы жана улуттагы 1000 аялдын төрөөлөрүнүн саны, 
промилле). 

2011-жылы нике курагына чейинки (15-17 жаштагылардын) кыйла жогорку көрсөткүчү 
азербайжан (республикалык көрсөткүчтөн 4,9 эсе көп) жана дунган (республикалык 
көрсөткүчтөн 3,4 эсе көп) улутундагы кыздарга туура келди. Ошондой эле 15-17 жаштагы 
өзбек (8,4 промилле) кыздарынын жана орус (7 промилле) төрөө көрсөткүчтөрүнүн 
коэффициенти республикалык мааниден жогору. Кыргыз (6,3 промилле), түрк (5 
промилле) жана тажик (1,9 промилле) улутундагы кыздардын төрөө коэффициенти 
республикалык деӊгээлден төмөн. 

Дунгандардын 85,4% жана азербайжандардын 61% Чүй обласында жашагандыгын эске 
алсак, Чүй обласындагы жашы жете электердин төрөө коэффициентинин абдан 
жогорулугун түшүндүрүүгө болот. 
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Мектептин мүдүрүнүн интервьюсунан: 

«Дунгандардын башкалардан өзгөчөлүгү, алар кыздарын эрте күйөөгө беришет – 
кыздарын окутуу максатын коюшпайт, качан келип, куда түшөрүн күтүшөт. Көбүнчө окуп 
жүргөндөргө караганда үйдө отурган кыздарга куда эрте түшөт. Кыз ала качуу сейрек 
кездешет, адатта ата-энелери макулдашат.  

Бизде 30 баладан 3 тогузунчу класс окуйт, башкача айтканда тогузунчу класстын 90 
окуучусу бар, ал эми онунчу класска 25-30дан гана окуучу келет. 2012-жылы тогузунчу 
классты бүткөндөн кийин 16 жаштагы төрт кызды күйөөгө беришти. Экинчи аял кылып 
берген кыздар да бар. Мугалимдер окуучу кыздарына үйлөнгөн учурлар да кезигет».  

 

6-сүрөт. Улуттары боюнча 18-19 жаш курагындагы аялдардын төрөөлөрү (Бул 
курактагы жана улуттагы 1000 аялдын төрөөлөрүнүн саны) 

 

 

Орус улутунун 18-19 жаштагы кыздары сейрек төрөшөт (35,6 промилле), кыргыз 
улутундагы кыздардын көрсөткүчтөрү (84,1 промилле) республикалык деӊгээлге жакын. 
18-19 жаш курагындагыаялдардын төрөө көрсөткүчүнүн кыйла жогорулугу мурдагы 
курактык топтогудай эле азербайжан (237 промилле)жана дунган аялдарынын 
өкүлдөрүндө (232,4 промилле) кыйла жогору.Бул курагында өзбек (147,2 промилле) жана 
уйгур (128,1 промилле) улутундагы аялдар бир аз азыраак төрөшөт. 

Төрөөлөр боюнча расмий статистиканын маалыматтары катталбаган үйдө төрөөлөрдөн 
улам бир аз айырмаланышы мүмкүн, бирок бул маалыматтардын толуктугуна жана 
тактыгына анчалык таасирин тийгизбейт. 

 
 
Жашы жете электердин бойдон алдыруулары 

 
Республикалык Медициналык Изилдөө Борборунун (РМИБ) маалыматтары боюнча 2009‐
2011-жылдардагы жашы жете электердин ичиндеги бойдон алдыруу үлүшү жалпы сандын 

1,4% түзгөн
38

. 2011‐ж. республикада15 622 бойдон алдыруу катталган ( эрте‐бойдон 
алдыруусуз), алардын ичинен 12‐14 жаштагы кыздардын ичинен 1‐2 бойдон алдыруу; 15‐
17 жаштагылардын ичинен 200 дөй; 18‐19 жаштагы аялдардын ичинен ‐1 250.  
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«Ушул учурда бойдон алдыруулардын так санынын жоктугуна карабастан, эксперттер цифра 

абдан чоӊ экендигинен күмөн санашпайт. Айрым баа берүүлөр боюнча, орточо көрсөткүч 

боюнча Кыргызстанда аялдар 22 жашка чейин бир жолу боюнан алдырышат. 30,7 жашка чейин 

– 3 бойдон алдыруу, 36 жашка чейин – 3» - деп айтылатБУУ программаларынын 2009-2010-

жж. Адамдын өнүгүшү жөнүндө отчетто, БУУнун Калк Фондунун аткаруучу өкүлү доктор 

Медер Өмүрзаков… «Мен алардын анык саны өлкөбүздө кыйла жогору деп айтаар элем. Көп 

бойдон алдыруулар өзүмдүк клиникаларда катталбастан жасалат» - дейт. 

Булагы: http://www/cenrasia.ru/news2.php?st=1354078560 

КР ЖК депутаты Дастан Бекешовдун айтымы боюнча,2012-жылы 1 миӊдей окуучу кыздардын 

бойдон алдыргандары расмий катталган. «Бул 5 миллиондук калкы бар мамлекет үчүнабдан 

көп жана жаман статистика. Расмий катталган сан ушунчалык болсо, катталбагандары канча? 

Өкмөттүн бул жаатында кылган иштери жокко эсе, ал эми мектептерде жыныстык тарбия 

таалим сабактарын бергендин ордуна, дин таануу жана башка сабактар өткөрүлөт. 

Университеттерде да ушундай эле, жогорку окуу жайларында эмес, 1-3-класстарда окутула 

турган сабактар өтүлөт» - дейт эл депутаты.  

Булагы: http://www/knews.kg/ru/parlament chro/30107/ 

 
7-сүрөт. 2011-ж. курактар боюнча жалпы бойдон алдыруулардын ичиндеги жашы 

жете электердин бойдон алдырууларынын үлүшү
39  

 

 

Республикалык Медициналык Изилдөө Борборунун (РМИБ) маалыматтары боюнча 15-17 
жашар кыздардын ичинен бойдон алдыруулардын үлүшү Талас, Чүй жана Ош 
областарында кыйла жогору. Бирок бул башка областарда жашы жете электердин бойдон 
алдыруулардын аз экендигин билдирбейт. Бул негизинен статистикалык маалыматтардын 
эсепке алынышынын толуктугун билдирет.  
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Бишкек ш. өспүрүм-кыздар жыныстык жакындыкты орто эсеп менен 15 жашынан 

башташат (2013.28.03. изилдөө )  
Бишкек (АКИpress). Бишкекте өспүрүм-кыздар жыныстык жакындыкты орто эсеп менен 

15 жашынан башташат, ар бир үчүнчү кыз боюнан алдырат. Бул маалымат Бишкектин 1 

миӊ кызына анкета толтуртуудан алынгандыгын борбордун Саламаттыкты сактоо 

департаментининөспүрүмдөрдүн штаттан тышкаркы башкы гинекологу Альфия 

Самигуллина сексуалдык жана репродуктивдик саламаттык боюнча 28-мартта өткөрүлгөн 

Улуттук конференцияда билдирди.  

Өспүрүм-кыздардын коопсуз секс туурасында түшүнүгү аздыгы белгиленди.50% 

жыныстык жакындыкты эч кандай жөн эле эч себепсиз башташкан.  

http://kg.akipress.org/news:571555/  

Үй-бүлөгө медициналык-социалдык жардам берүү борборунун өкүлүнөн алынган 

интервьюдан (Ош обласы):  
«18 жашка чейинки кыздардын бойдон алдыруу жана төрөө статистикасын мен так эмес 

деп эсептейм. Азыр көптөгөн өзүмдүк дарт аныктоо (диагностика) борборлору менен 

клиникалар болгон маалыматты жашырышат, отчет беришпейт. Төрөгөн, боюнан 

алдырган кыздардын ден соолуктарына келтирилген залалдар жашырылат, 

билдирилбейт. Кош бойлуулукту токтотуу өтүнүчтөрү менен жашы жете электер 

негизинен өзүмдүк клиникаларга кайрылышат». 

«Кыргызстанда бойдон алдыруунун эски, ал түгүл тыюу салынган ыктары 

колдонулат»(Асель Шабданова)  

«Кыргызстанда бойдон алдырууга уруксат берилген. Бул иштер ар кандай клиникаларда 

жүргүзүлөт. Бирок көптөгөн өзүмдүк ооруканалар өз иштери туурасында расмий 

органдарга билдиришпейт…Айрым Өкмөттүк эмес уюмдардын изилдөөлөрүнөн бойдон 

алдыруулардын ар бир бешинчиси катталбайт экен. Анын үстүнө Саламаттыкты сактоо 

министрлигинин кызматкерлери өздөрү да сандык көрсөткүчтөр анык көрүнүштөн абдан 

айырмалаарын моюнга алышат. Булагы ‐URL: http://www.vb.kg/214054 

 

Көпчүлүк эксперттердин аныктоолору боюнча бойдон алдыруулар боюнча расмий 
статистиканын маалыматтары азайтылган жана жашы жете электердин арасындагы 
мындай көрүнүштөрдү билүү мүмкүнчүлүгүн бербейт. Бардык бойдон алдыруулардын эӊ 
чоӊ үлүшү жүргүзүлө турган көпчүлүк өзүмдүк медициналык борборлор азайтылган 
сандагы маалыматтарды бере тургадыктары (бухгалтериянын көмүскө эсептерине 
байланыштуу), же таптакыр отчет бербей тургандыктары билинди. Медициналык 
статистикалык органдардын азырынча бул маселени толук деӊгээлде чечүү 
мүмкүнчүлүктөрү жокко эсе. 

 

2011-жылы Саламаттыкты сактоо министрлиги БУУнун Калк фонду (ЮНФПА) жана Бүткүл 
дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму (БСУ) менен бирдикте республика боюнча бойго 
болтурбоо жана бойдон алдыруу жаатындагы саясатка, программалар менен тейлөө 
көрсөтүүгө Стратегиялык баа берүү иштерин жүргүздү. Бул баа берүүнүн 
жыйынтыктарынан үй-бүлөнү пландаштыруу жана бойдо болтурбоо тууралу жалпы 
жолунан медицина кызматкерлери менен калктын билими тайкы экендиги, анын 
натыйжасында жаштардын ичиндеги эрте төрөөлөрдүн жана бойдон алдыруулардын 
санынын өсүп жаткандыгы көрүндү. Энелердин абдан жаштыгы жана моралдык жактан 
да, дене-бою, ал-күчү жагынан да эне болууга даярдыгы жоктугу көп учурда энелердин 
жана балдардын өлүмүнө, ымыркайлардын ар кандай ооруларына алып келет. 
Аларбалдарын талаптагыдай багып, карай албайт. 
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Төрөт үйүнүн дарыгеринен алынган интервьюдан:  

«Жашы жете элек кыздардын этек киринин келүү мөөнөтүнүн бузулгандыгы тууралу 

кайрылгандарынын көбөйгөнү байкалат. Кээде алар бойдон түшүрүү үчүн 

дарыканалардан ар кандай дары-дармектерди сатып алып пайдаланышкандарын моюнга 

алышат. Анын натыйжасында кан кетүүнүн басылышы кыйындайт. Бул маселени 

кандайдыр жол менен чечүү талап кылынат». 

Үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун (ҮДБ) дарыгеринен алынган 

интервьюдан:«Жалпы бойдон алдыруулар анын ичинде жашы жете электердин бойдон 

алдыруулары боюнча статистика так эмес, ал түгүл канчага азайтылганын билүү кыйын. 

Бул жаатта отчет беришпеген өзүмдүк клиникалар да иштейт. Бойдон алдыруулар коӊшу 

Казакстандан да жасатылышы мүмкүн, бул маскараны туугандарынан, 

айланасындагылардан жашыруу максатында». 

Мэриянын өкүлүнөн алынган интервьюдан:  
Суроо:Эрте эне болуу маселеси силердин жаатта жана жалпы өлкө боюнча учурдагы 

кыйынчылык катары саналды беле? 

Жооп:Эрте нике жана эрте эне болуу биз үчүн кыйынчылык эмес. Ал болгону 1пайызды 

түзөт. Табияттын өзүн алсак деле, этек киринин башталышы менен кыздын жыныстык 

турмушка жана эне болууга даяр экендиги билинет да… Эрте эне болууда эч кандай 

кооптонуучу көрүнүш жок». 

Ошондой эле көп учурда дарыгерлерге көрүнүп текшерилбестен үйдөн жасалган бойдон 
алдыруулардын саны өстү, алар эч качан статистика тизмесине илинбейт. 

 

Бүгүнкү күндө балдардын,өспүрүмдөрдүн жана жаш адамдардын репродуктивдик 
саламаттыктарын сактоо кызматынын уюштурулушу кеӊири өнүккөн эмес:баштапкы 
медициналык-санитардык жардам деӊгээлиндебалдар менен өспүрүмдөрдүн 
гинекологдорунун кабинеттери кыскарды; республиканын гинекологиялык 
ооруканаларында адистештирилген керебет саны аз; иштеп жаткан- балдар менен 
өспүрүмдөргинекологдорунун жана уроандролог дарыгерлеринин билим деӊгээли 
жетишсиз. Кыргызстанда Жаштарга ЫлымдууТейлөөлөрдү 

(ЖЫТ) киргизүү 2008-жылдан тартып башталган. 2012‐жылга чейин ЖЫТ боюнча 12 
кабинет/клиника ачылган. Өспүрүмдөр менен жаштарга ылымдуу тейлөөлөрдү жакшыртуу 
боюнча аракеттерди күчөтүү үчүн 2010-жылы ЖЫТ боюнча документтердин пакети 
иштелип чыккан, ал учурда Саламаттыкты сактоо министрлигине каралуугаберилген.  

 

1-таблица. Кыргыз Республикасында жаштарга ылымдуу тейлөөлөрдү көрсөтүү 
жөнүндө маалымат  

№ Медициналык мекемелер Облас, шаар 
1.  Студенттер поликлиникасы Бишкек  

2.  № 2-ҮДБ Бишкек  

3.  № 4-ҮДБ Бишкек  

4.  № 6-ҮДБ Бишкек  

5.  АРЗ клиникасы Бишкек  

6.  Обл. ҮДБ Ысык-Көл обл., Каракол 

7.  Өзүмдүк клиника  Ысык-Көл обл., Балыкчы  

8.  АРЗ клиникасы Каракол  

9.  Обл. ҮДБ Талас обл., Талас  

10.  Адам репродукциясыобластык борбору Жалал-Абад обл., Жалал-Абад  

11.  Обл. №2- ҮДБ Жалал-Абад обл., Жалал-Абад  

12.  ШаардыкҮДБ Кызыл-Кыя  
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«Кыргызстанда энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ичинен 

эӊ жогору» (депутат Д. Ниязалиева). 

"Расмий маалыматтар боюнча 1999‐жылдан тартып 2011-жылга чейин энелердин өлүмү 

100 миӊ тирүү төрөлгөн балага 46, 5тен 47ге чейин жеткен.Ошол эле учурда борбордук 

азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү эӊ 

жогоркулардан болду», - деп айтты Д. Ниязалиева. Анын айтымы боюнча акыркы 

жылдардын ичинде энелердин өлүмүнүн эӊ жогорку көрсөткүчү 2009-жылы катталып, 

100 миӊ миӊ тирүү төрөлгөн балага 80 өлүм туура келип, Казакстандын көрсөткүчүнөн 2 

эсе, Өзбекстандын - 2,7 эсе, Түркмөнстандын – 10 эсе ашты». 

КырТАГ. Диана Эсеналиева. Булагы: http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1350279180  

Энелердин өлүмү 

2011-жыл тирүү төрөлгөн 100 миӊ балага, 54,8 ирет энелердин өлүмү туура келди
40

, 

алардын ичинен 5,6%
41

 ‐ 20 жашка чыга элек келиндер. Өлүмдүн көпчүлүк себеби - 
төрөгөндөн кийин кан кетүү.  

 

 

Акыркы жыйырма жылдын ичинде беш жашка чейинки балдардын өлүмү жалпы 
жолунан азайып атканда тубаса оорулардан (өсүү кемтигинен) жана хромосом 
бузулууларынан өлүүлөр көбөйүүдө.Эксперттердин пикири боюнча бир жагынан бул 
көрсөткүчтүн өсүшү эсепке алуунун жаӊы стандартка өткөндүгүнө байланыштуу. Ошол 
эле учурда, айрым эксперттер көрсөткүчтөрдүн өсүшүнө калктын саламаттыгынын, 
тамактануусунун, экологиянын начарлашы, ошондой эле төрөө санынын көбөйүшү да 
таасир этиши мүмкүндүгүн жокко чыгарышпайт. Бирок бул маселе атайын изилдөөнү 
талап кылат. 

 
 
8-сүрөт . Тубаса оорулардан (өсүү кемтигинен) жана хромосом 

бузулууларынанбалдардын өлүмү ( беш жашка чейинки курактагы өлгөндөрдүн 

жалпы санынан, пайыз менен)
42  
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Неонатологдор чуу салууда: жаӊы төрөлгөн ымыркайлардын ичинде биринчи 

күнү, же алгачкы сааттардын ичинде операция жасоону талап кылуучу тубаса 

оорулар менен төрөлгөндөр көбөйүүдө. 

Жыл сайын Шаардык перинаталдык борбор (өлкөнүн эӊ ири төрөткө көмөк көргөзүү 

уюму) орто эсеп менен 8 миӊдей төрөттү кабыл алат. Анын 12 пайыздайы мөөнөтүнөн 

эрте төрөлгөндөр, -дейт мекеменин эксперти Дамира Сексенбаева. 

«Акыркы жылдарда маалына жетпей төрөө көп өлкөлөр үчүн кыйынчылыкка айланды. 

Анын негизги себеби (80 пайыз учурда) – ар кандай инфекциялар. Ошондой эле 

генетика кыйынчылктары, гормон жетишсиздиги жана башка себептер. Болочок эненин 

жаш курагы да абдан маанилүү. Жашы өткөндөр тобунда да кыйынчылыктар аз эмес – 

48,50 жаштагы энелер да бар. Эми башка кыйынчылыктар да кошулду – 18 жашка 

чейинки топко кошулган энелердин саны көбөйдү. Бизде 15 жашар, ал түгүл 14 жашар 

да төрөгөндөр бар» . 

ИА «24kg». Анастасия Бернард. Булагы: 

 

Мектептин завучунан алынган интервьюдан: 

«Учурда биздин өлкөдө эрте эне болуу кеӊири таркалган көрүнүш болуп калды. Менин 

байкоом боюнча, мындай көрүнүштүн натыйжасында майып балдардын, акылы кем 

балдардын төрөлүшү көбөйүүдө». 

 

 

Расмий маалыматтар боюнча өлүп калган балдар да бар. Мисалы, төрөлгөндүгү тууралу 
документи жок бала (таштанды бала) каза болгондо, өлүм тууралу күбөлүктү алуу мүмкүн 
эмес. 

 

Жыныстык кол тийбестикке, инсандын жыныстык эркиндигине каршы жана үй-
бүлөнүн жашы жете электерге карата кылмыштары  

КР ИИМ ИАЦ маалыматтары боюнча акыркы 4 жылдын ичинде жыныстык кол 
тийбестикке, инсандын жыныстык эркиндигине каршы кылмыштардын ичинде жашы жете 
электерге карата жасалган кылмыштардын салыштырма саны өсүүдө: 

•  КР УК 132- ст. боюнча (Он алты жашка чыга элек адам менен жыныстык катнаш 
жана сексуалдык мүнөздөгү башка аракеттер) -2009-жылдагы 22 иреттен 2012‐ж. 36 
иретке жеткен;  

• КР УК 133- ст. боюнча (Он төрткө чыга элек адамга карата билип туруп кылынган 
бузуктук аракеттер) ‐ 2009-жылдагы сегиз кылмыш ишинен 2012‐ жылы 13 ишке жеткен;  

• КР УК 129- ст. боюнча (Зордуктоо) 2009-жылдагы 44 иреттен 2012-ж. 82 иретке 
жеткен (9-сүрөт).  
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9-сүрөт . Жашы жете электерге карата жасалган катталган 
кылмыштардын (Он жети жашка чыга элек кызды нике 
мамилелерине өткөрүүгө мажбурлоо) саны  

 

 

Жашы жете электерди зордуктоо кылмышынын саны боюнча калктын 100 миӊине алганда 
эӊ чоӊ көрсөткүч Чүй обласында (3,3), Бишкек ш. (3,0), Нарын (1,9), Ысык-Көл (1,8) жана 
Жалал-Абад (0,9) областарына туура келет.  

 2009-жылдан тартып үй-бүлө жана жашы жете электерге карата катталган 
кылмыштардын саны да өстү. Ошентип, 154-статья боюнча (Он жети жаш курагына жете 
электерди нике мамилелерине өткөрүүгө мажбурлоо ) 2009-жылы 7 кылмыш иши 
катталган, ал эми 2012‐жылыбул сан 13 кө жеткен. 

 

«Зордукталган кыздын атасына арызын алгын деп, акча сунуш кылып 
атышыптыр» 

 

11.04.2013 «Зордукталган кыздын атасына арызын алгын деп, акча сунуш кылып атыптыр. 

Ал туурасында 15 жашар кыздын атасы Исмаил Токобаев 11-апрелде Бишкек ш. өткөн 

конференцияда билдирди. Анын айтымы боюнча 9 ай мурун, кызы эртеӊ менен эрте 

дүкөнгө баратканда зордукташыптыр. Башында ал бул жагдайды жашырып айтпайт, кандай 

түшүнөт деп корккон экен. Токобаев арыз жазгандан кийин аны такыр карашпай коет, «кыз 

өзү эле бузулган болчу» деген шылтоо менен. Акыры иш сотко өтөт. Биринчи баскычтагы 

сот жалган көбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө карабастан, татыктуу чечим кабыл чыгарат. 

Кылмышкерлерди 13 жана 10 жылга кесет. Бирок бул биринчи эле баскыч да. Экинчи жана 

үчүнчү баскычтын соттору башкача жаза чыгарышы мүмкүн. Азыр менин үйүмө арызыӊды 

алгын деп ар кандай адамдар келе баштады. Баарынан кейиштүүсү, жакында келген бир аял 

менин кыздарымдын бирин анын туугандарына күйөөгө берүүнү сунуш кылып келиптир, 

ошентип куда-сөөк болуп тынгылары келет. Мен болсо эч нерсесине карабай ишти аягына 

чейин чыгарууга аракет кылам, соттордун чечими адилет болсо эле болду», - дейт Токобаев. 

Булагы: 
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10-сүрөт . КР УК 154-ст. боюнча катталган кылмыш иштеринин (Он жети жашка чыга 
элек кызды нике мамилелерине өткөрүүгө мажбурлоо) саны  

 

Жыныстык кылмыштар, үй-бүлөгө жана жашы жете электерге карата кылынган 
кылмыштар боюнча расмий статистиканан башкы кыйынчылыгы,мындай көрүнүштөр 
абдан жашырылгандыктан, маалыматтардын толуктугун камсыз кылуу мүмкүн эмес. 
Мында жашырындык жасалма түрүндө (укук коргоо органдарынын иштөө натыйжасынын 
начарлыгы жана жабыр тартуучунун арызын кабыл албай коюу), ошондой эле табигый 
түрдө да болот (кылмыштын курмандарынын сексуалдык кол салуунун болгонун укук 
коргоо органдарына билдирбей жашыруу). 

Анын үстүнө, адистердин баалоосу боюнча жашы жете электерге карата жыныстык 
кылмыштарды жашыруу көрсөткүчү чоӊ кишилердикине караганда кыйла жогору боло 
турганы белгилүү. 

 

«Укук коргоо органдары зордукталган жашы жете элек кызын, кайраошолзөөкүргө күйөөгө 

берген ата-энелердин арыздарын кабыл алышпайт. 

Омбудсмендин арызы боюнча  

«Кыргыз Республикасынын Кочкор районунда 2011-жылдын 12- октябрында айылдаштары 

сегизинчи класста окуган кызды мектептен келатканда зордуктап коюшуптур. Райондук 

прокуратура да, Ички иштер министрлиги да, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары да 

бул кылмышты кылган адамдарга карата ушул күнгө чейин эч кандай чара көрүшпөптүр.  

"Райондук ички иштер башкаруусунун (РИИБ) башчысынын орун басары Өмурбек Абдыраков 

кыздын ата-энесинин арыз жазбашын талап кылып, болгон ишти болгон боюнча калтырып, тигил 

тарап менен тил табышып, келишип алууларын өтүнүп көндүргөн. РИИБдин тергөөчүсү да 

кыздын туугандарын, жакындарын зордукталган кызга экспертиза жасаттырбай коюуга макул 

кылган», - дейт Т. Акун. 

Андан тышкары,милиционерлер зордукталган кызды, карасанатай зөөкүргө күйөөгө берүүгө 

көндүрүшкөн, бирок арадан аз убакыт өткөндөн кийин, кыз качып чыгып, кайра үйүнө келген. 

Мындан кийин жабыр тарткандар кайра арыз жазып киргизүүгө аракет кылышса, арызды эч ким 

кабыл албай койгон. Ошондон кийин гана алар Кыргызстандын омбудсменине жардам сурап 

кайрылышкан». 

Булагы: Кыргызстандын омбудсмени Турсунбека Акундун 2012-ж.11- сентябрында, Бишкек ш. 

өткөргөн пресс‐конференциясы .  

http://www.vb.kg/news/society/2012/09/11/199082_ombydsmen_rasskazal_ob_ignorirovanii_vlastiami_

dela_ob_iznasil ovanii_shkolnicy.html  
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Эрте нике маселеси исламда талаштуу маселе. Алынган коомдогу диний 

жетектөөчтөрдүн никеге турууда кайсы курак эрте курак деп эсептеле тургандыгы 

туурасында бирдей пикирде эмес. Алардын көпчүлүү «өтө эрте» 16 жашка чейинки 

никелерге каршы. Бирок жергиликтүү деӊгээлдеги көпчүлүк диний кызматкерлер 18 

жашка чыга элек кызга, өзүнүн жана ата-энесинин макулдугу болсо нике кыюуга 

даяр экендигин билдиришет. Айрым дин кызматкерлери 16 жашка чыга элек кызга 

нике кыйганда, укук коргоо органдары менен кыйынчылыктар болбош үчүн кыздан 

жана анын ата-энесинен кагаз жүзүндө никеге турууга макулдугун билгизген 

каттарды камдап коюшат. Гендерлик зомбулук маселеси боюнча дин 

баштоочторунун билими, мамилеси жана иштөө ыктары»  

 

 Булагы: Л. Илибезова. « Гендерлик зомбулук маселеси боюнча диний 

баштоочтордунбилими, мамилеси жана иштөө ыктары»(алынган төрт 

жамааттын мисалында) изилдөөсүнүн жыйынтыктары боюнча 

отчет. ‐ Бишкек,2010. ‐ ЮНФПА.  

Саламаттыкты сактоонун баштапкы деӊгээли үчүн сексуалдык зомбулуктан жабыртарткан 
адамдарга жардам көрсөтүү тууралу клиникалык протокол Саламаттыкты сактоо 
министрлигинде бекилүү стадиясында. Ал иштеп аткандары герлердин зордуктан 
жабыртарткан адамдарга алгачкы жардам көрсөтүүсүнө, кеӊешберип, керек болсо өз 
убагында соттук- медициналык экспертизага жиберүүгө мүмкүнчүлүк берет.  

 

Эрте эне болууну мүнөздөөчү расмий маалыматтар толук камтылбаганына жана 
чектүүлүгүнө карабастан эрте кошбойлуулуктардын, бойдон алдыруулардын жана 
жашы жете электердин эне болууларынын саны көбөйүп бараткандыгын билгизет.  

 

Эрте эне болуунун санынын өсүшү статистиканын далилдүү маалыматтары 
билдиргендей эле эрте никелердин көбөйүшүнө, кыздардын ата-энелеринин 
макулдашуусу менен эрте күйөөгө берилгендигине, кызалакачуулардын өсүүсүнө, 
ошондой эле өспүрүмдөрдүн сексуалдык турмушту эрте баштагандыктарына 
байланыштуу. Эрте кошбойлуу болуу менен төрөөлөрдүн санынын көбөйүшүнө, 
ошондой эле жашы жете элек кыздарга карата жыныстык кылмыштардын санынын 
өсүшүда белгилүү деӊгээлде өз таасирин тийгизүүдө.  

 

 

Эрте эне болуунун социалдык көрүнүштөрү 

 

Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандын эркектери менен аялдарынын нике 

жаатындагы
43

көрүнүштөрүнө накыр кыжылдары «мамлекеттин нике жана үй-бүлө 
түзүлүшүнө тийгизген таасири кыйла бошоӊдогону байкалат. Мамлекет өзүн үй-бүлөнү 
чыӊдоого кызыккан, үй-бүлөнүн мамлекеттик теске салынышын уюмдаштырууну жана 
атайын колдоо көрсөтүү программаларын иштеп чыгууну максат кылган субъект катары 
көрсөтөт…Иш жүзүндө жаш үй-бүлөгө, балдарга жана алардын ата-энелерине колдоо 
көрсөтүү тутуму жокко эсе, болсода каймана түрүндө гана,үй-бүлөгө жана никеге диний 
уюмдардын, ата-бабасалтынын таасири күчөгөнү байкалат, натыйжада мамлекеттин 
никени жана үй-бүлөнү жөнгө салуу ролу кескин төмөндөдү.Азыркы учурда 
көпчүлүкөнөктөр нике мамилелерин мамлекеттик каттоодон өткөрүүнү милдеттүү деп 
эсептешпейт, диний мекемелер нике кыюу укуктарынын массалык түрдө кабыл алынуусун 
баштапкы калыбына келтиришти».  
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Саламаттыкты сактоо өкүлүнүн интервьюсунан:  
«Коомчулук никеси бар 18 жашка чыга элек кыз төрөсө,ага эч нерсе дебейт. Ал эми күйөөсү 

жок төрөгөндөрдү айыптап, жаман көрүп, аларга жакындоого тыюу салышат».  

Орто мектептин завучунун интервьюсунан:  
«Кыздар никеси болуп төрөсө, эрте нике болсо деле адаттагы туура көрүнүш катары кабыл 

алынат, ал түгүл, дароо боюна бүтпөсө аны туубас катары кабыл алып, кетирип да жибериши 

мүмкүн. 

Жашы жете элек күйөөгө чыккан кыздарын ата-энелер колдоп, жактырышат, буга 

кубанышат. 

 Дароо боюна бүтпөсө кабатыр болуп, дарыгерге чуркашат. Кээде күйөөгө чыгаардын 

алдында кызга, дароо боюна бүтсүн деп ысытуучу уколдун курсун (хлорлуу кальций) 

куйдурушат. Кыскасын айтканда бир-эки бала төрөп,абалын бекемдеп алышы үчүн болгон 

аракеттин баарын кылышат. Ата-энелер мындай болгондо ажырашып кетпей, кызыбыз орун-

очок алат деп ойлошот. Ошол эле учурда коомчулук күйөөсүз төрөгөн кыздарды, алардын 

ата-энелерин айыптап жаман көрөт. Эже-сиӊдилеринин күйөөгө чыгышы кыйындайт, 

баарына залалын тийгизет». 

 

Бүгүнкү күндө мусулман молдолору, нике курагына жете элек кыздарга биринчи же экинчи 
аял катары нике кыйышууда, алар мында үй-бүлө жана кылмыш-жаза мыйзамченемдери 
бузулуп жаткандыгын көӊүлгө алышпайт. Жалпы жолунан алганда, акыркы жыйырма 
жылдын ичинде нике-үй-бүлө мамилелери абдан өзгөрүлүп, юридикалык жактан 
катталган никенин баркынын түшүшүнө алып келди. Натыйжада жаӊы төрөлгөн 
балдардын үчтөн бири (2010-жылы – 30,9%) катталган никеде турбаган энелердин 
балдары. Рамсий никеси жок балдардын 75 пайызы, 30 жашка чейинки энелерден 
төрөлгөн.  

Катталган никеси жоктордон төрөлгөн балдардын 55 пайызы ата-энесинин чогуу арызы 

боюнча катталган жана 45 пайызы – энелеринин гана арызы боюнча катталган
44

. Изилдөө 
эрте эне болуу көрүнүшүнө эки түрдүү көз караштын боло тургандыгын аныктады. 
Мисалы, эрте кош бойлуулук жана эрте эне болуу никеси болбогон учурда гана никелик- 
үй-бүлөлүк жана моралдык ченемдерди бузгандык катарында каралат экен.  

 

 

Никеси жок төрөгөн жашы жете элек кыздарды «алар эне болуп жарытпайт», «баласын 
карай албайт», «баласын жек көрөт», «балдарын таштап салышат, сатышат» деп 
айыпташат. Ошол эле учурда никеси бар жашы жете элек кыздын кош бойлуулугун 
кубатташат, кадимки көрүнүш катары кабыл алышат, ал эми анын жакшы эне боло 
турганына (баланы кароосу, багуусу жана тарбия берүүсүнө)эч кандай шек келтиришпейт.  

Изилдөөнүн айрым катышуучулары ымыркай балдарды көбүнчө жашы жете элек кыздар 
таштап салышат же сатышат деп эсептешет, мындай маалымат мезгил-мезгили менен 
массалык-маалымат каражаттарында да жарыяланып турат. Бирок, изилдөөдөбул көз 
карашты ырастай турган эч кандай статистикалык жана документалдык далилдер 
табылган жок. Ошол эле учурда коомчулук жектеп, туугандары менен жакындарынын 
колдоосунан айрылган жашы жете элек энелердин жолдон таюу (девиантность) коркунучу 
абдан жогорулугу шексиз.  
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Нарын обласында бирөөлөр жаӊы төрөлгөн баланы көчөгө таштап салышыптыр, - деп 

билдиришти ИИМдин пресс-кызматы:  

«Жергиликтүү тургундардын айтымы боюнча , 23- февралда, болжол менен түн ортосунда, 

белгисиз кишилер дарбазаны такылдатышат. Үйдүн ээси үйдөн чыкса, жаӊы төрөлгөн бала 

жатыптыр. Жанында эч ким жок экен». Бул жерге шашылыш-тергөө жүргүзү ү тобу келип 

текшеришти, аймактык оорукананын дарыгерлери чакырылып, баланы карап чыгышты. Баланын 

ден соолугунда коркунуч жок экен. Медициналык кызматкерлердин пикири боюнча, бул эркек 

бала үйдө төрөлсө керек» Булагы:http://www.knews.kg/ru/action/28510/  

 

О. Семенюта:«Өткөн жума күнү Бишкектин төрөт үйүнүн терезесинен секирип кеткен жаӊы 

төрөгөн аял, каза болду».  

« Бишкектин Улуттук энелерди жана балдарды коргоо борборунун төрөт үйүнүн үчүнчү 

кабатынан жаӊы төрөгөн аял секириптир, алган жаракаттарынын оордугунан дароо жан 

бериптир.Дарыгерлердин айтымы боюнча болочок эненин терезеден секиргенинин себеби, кош 

бойлуулук күтүлүп кааланбандыгында. Кандай болсо да республикада таштанды балдардын саны 

өсүүдө. Өткөн суткаларда эле Бишкекте мындай үч бала табылды. Экөө ‐ менчик үйлөрдүн 

дарбазасынын алдынан. Дагы бирөө ‐оорукананын босогосунан».  

Источник:http://nts.kg  

 

Чүй обласында өзүнүн жаӊы төрөлгөн баласын 30 миӊ сомго саткан келин кармалды.  

Бул тууралуу Шаардык ички иштер башкаруусунун (ШИИБ) пресс-кызматы жума күнү билдирди. 

20-мартта болжол менен 1:00дөЧүй обласынын ШИИБкылмыш иликтөө башкармасынын жашы 

жете электер иштери боюнча бөлүмүнүнкызматкерлери Панфилов районунун 18 жашар тургунун 

кармоо боюнча шашылыш издөө чараларын жүргүзүштү, ал өзүнүн жаӊы төрөгөн баласын 

белгисиз адамдарга 30миӊ сомго сатмакчы болгону тууралу шек бар эле. Баланын кайда экени 

белгилүү деп айтылган кабарда. Көрсө 2012-жылдын 20-декабрында келин баланы Москва 

райондук ооруканада төрөгөн экен. Чыккандан кийин Сокулук районунда жашаган аял менен 

сүйлөшүп алып, өзүнүн жаӊы төрөгөн баласын бирөөлөр аркылуу сатып жибериптир. Бул иш 

боюнча Мосвка РИИБ тергөө бөлүмү КР Кылмыш-жаза кодексинин 124-статьясынын 2-бөлүмү 

(Адам сатуу) боюнча кылмыш ишин ачты. Учурда шектүү аял кармалып, убактылуу кармалуучу 

жайга камалды. Сатууга катышкан башка адамдар тергелип жатышат. Тергөө иш чаралары 

жүргүзүлүүдө.  

Булагы: http://www.kyrtag.kg/?q=ru/news/39649  

 

Кыргызстанда эрте эне болуу төмөнкү көрүнүштөргө байланыштуу:  

• балдардын никелерине (ата-энелердин макулдашуусу боюнча, кыз ала качуу, көп 
аялдуулук, диний никелер);  

• репродуктивдик саламаттык туурасында түшүнүгү жок туруп сексуалдык 
мамилелерге эрте киришүү; 

• ата-энеси менен чатакташуу, үй-бүлөдөгү социалдык жактанжайсыздык;  

• жашы жете электерге карата жыныстык кылмыштар.  

 

Кыздардын жигит экөөнүн теӊ өз каалоолору менен үй-бүлө түзүп, балалуу болгулары 
келүү себеби таптакыр сейрек кездешет. 

Эрте эне болуунун өсүүсүнө таасир этүүчү себептердин катарына – адеп-ахлактык жана 
үй-бүлөлүк беделдин түшүшү, бузулушу, ошондой эле мамлекеттин нике жана үй-бүлө 
маселесин теске салгысы келбегендиги кирет.  
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Мэриянын өкүлүнүн интервьюсунан: 

«Суроо: Сиз кандай деп ойлойсуз, эрте эне болуунун себеби кандай? 

Жооп: Тыюу салынганды самоо, бой кумары, жаштык-мастык, тарбиянын 

жетишсиздиги. 

Суроо: Кыздын ден соолугуна эрте кош бойлуулук жана эрте эне болуу кайсы жагы 

менен коркунучтуу? Жооп:Эч жагынан коркунучтуу эмес». 

 

Саламаттыкты сактоо өкүлүнүн интервьюсунан: 

«Эрте эне болуунун себеби- эрте турмушка чыккандык. Кыздарын эрте күйөөгө 

берген ата-энелер кызына тарбия берүү, кийиндирип-ичиндирүү жана башка ушу 

сыяктуу жоопкерчиликтерден кутулат. Бүгүнкү күндө кыздар сексуалдык жагынан 

абдан жетилген десе да болот. Аларды токтотуу кээде мүмкүн эмес. Андыктан ата-

энелери, уятка калтырбасын деп, эртерээк күйөөгө берүүгө шашылышат». 

 

Саламаттыкты сактоо өкүлүнүн интервьюсунан:  

«Эрте эне болуунун себебинментеле берүүлөрдөн, Интернеттен, социалдык 

түйүндөрдөн сексуалдуулук темасын күндүр-түндүр үгүттөөнүн натыйжасында 

кыздардынэрте чоӊоюп, тез жетилүүсүнөнкөрөм. Бул ошондой эле, эмгек 

миграциясына да байланыштуу. Кара-Суу районунда үй-бүлөнүн көп мүчөлөрү 

Кореяда же Россияда эмгек миграциясында жүрүшөт. Балдарын туугандарына 

калтырып кетишкен, алар балдарга тарбия бере алышпайт, тарбия берейин десе да 

балдар аларды угушпайт. Жарды үй-бүлөнүн кыздары бардык жагынан камсыз болгон 

теӊтуштарына окшош (татынакай кийим кийингилери, уюлдук телефондуу)болгулары 

келет, кээде акча табуу максатында денесин сатуу жолуна түшкөндөрү да бар…. 

Жаштар билиминин тайкылы, репродуктивдик саламаттык туурасында түшүнүгү 

жоктугунан улам өз келечеги тууралу ойлонушпайт». 

«70-80-жылдарда мамлекет нике курагына чейинки төрөө көрүнүштөрүн абдан 

көзөмөлдүккө алышчу. Кокусунан мектеп окуучусу кош бойлуу болуп калса, 

мектептин мүдүрүн шаардык билим берүү бөлүмүнө салышчу, кыздын ата-энесин 

ишинде да, партияда абдан айыптап, уяткарышчу – бул анык маскара болуп саналчу. 

Андыктан мектеп да, ата-энелер да балдарына көз болушчу». Мектепти бүткөнгө 

чейинки эрте нике, Бишкекте болгон эмес, мамлекет мындай көрүнүштү катуу 

көзөмөлдүккө алып турган. Азыр бардык тарткылыктар, ээ боло калбай калган үй-

бүлөнүн өзүндө – жардылык, миграция. 

КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2013-ж.04.03.№ 393- баштапкы расмий 

маалыматы 

2011-ж Бишкектин 19- Үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда (ҮДБ) - кош бойлуулугу жана төрөө 

боюнча эсеп каттоосуна турган 118 жаш кош бойлуу келиндердин таржымалы изилденди. 

Келиндердин курагы орто эсеп менен 17,0+ 0,6 жыл, алардын ичинен 67 пайызы (79 келин) жашы 

жете электер. Көрүнүп, байкоого алынган жашы жете элек 79 келиндин ичинен 5,1 пайызы экинчи 

жолу кош бойлуу болгондор, ал эми 4,2 пайызынын биринчи кош бойлуулугу оорулуулук 

сепептери бюнча токтотулгандар. 

Жашы жете элек кош бойлуу келиндердин 70,3 пайызында жарандык же диний никелери 

бар, 26,3 пайызын расмий катталган никелүүлөр жана 3,4% - жалгыз бой энелер.  

 

Интервьюнун маалыматы боюнча, никеси жок төрөгөн жашы жете электер кош 

бойлуулугун коопсуз жол менен токтотуу жана төрөтүү жардамына муктаж болчу. Андан 

кийин аларга коомчулуктун айыптоосун, социалдык обочолонтууну жеӊүүгө колдоо 

көрсөтүү жана материалдык жактан жардам керек эле. Көптөгөн энелер мектепке чейинки 

мекемелердин жетишсиздигин айтышты.  
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16жашында бала никеге турган аялдын интервьюсунан:  

« ‐ Мен ата-энемдин макулдашуулары менен турмушка чыккам. Алар мени жетиштүү 

жашаган тууганыбызга беришмекчи болуп, сен эч нерседен кем болбойсуӊ, акча табам деп 

башыӊды оорутпайсыӊ деп көндүрүштү, мен макул болдум. Анда мен 16 жашта, күйөөм 21 

жашта болчу.Молдо нике кыйып атканда канча жашта экеними сураган жок.Менин ата-

энем деле, күйөөмдүн ата-энелери деле мыйзамдын бузулуп жаткандыгын билишсе керек, 
бирок эч бири каршы болгон жок. Мен 9-классты гана бүттүм. Эч кандай адистигим жок. 

Турмушка чыккандан бери бойдо болтурбоо каражаттары менен сактанып көргөн эмесмин. 

Бардык кош бойлуулугум эч кандай пландаштырылган деле жок. Күйөөгө чыккан төрт 

жылдын ичинде үч бала төрөдүм. Улам кийинки боюма болгонун айтканымда, төрөгүн 

дешти, мен төрөй бердим. Ооруп сыркап деле жүрдүм, албетте. Кош бойлуу кезимде бутум 

шишип кетчү. Эрте турмушка чыккандыктан ден соолуктан, окуп иштөө 
мүмкүнчүлүгүмдөн айрылдым.  

Суроо: Эгерде кайра артка кайрылуу мүмкүнчүлүгү болсо эрте никеге жол берип, 

эрте балалуу болот белеӊиз? 
 - Мен анда жашоомду башкача кылар элем».  

 

Бала никесиндеги эрте эне болуу 

 

Изилдөөнүн маалыматтары боюнча
45

, акыркы жылдарда эрте никелердин саны өсүүдө. 
Ал Ош менен Жалал‐Абад областарында 2010-жылдын июнундагы окуялардан кийин 
өзгөчө көбөйдү.Бала никеге көпчүлүк коомчулукта жол берилгени менен бул көбүнчө 
өзбек, дунган, азербайжан өӊдүү этностук топко мүнөздүү көрүнүш. Бала нике негизинен 
кыздарга тиешелүү. Ал ата-энелердин макулдашуусу, кыз ала качуу, көп аялдуулук, 
тууган аралык, катталбаган жана диний никелер көрүнүштөрү менен байланыштуу. 

 

Бала никеси күтүлбөгөн кош бойлуулук көрүнүштөрү менен коштолуп, анын натыйжасында 

кааланбаган балдар төрөлгөндүктөн, жетим балдардын санынын өсүшүнө өбөлгө болууда. 

Социалдык өнүгүү министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 104 интернат-балдар 

үйлөрү бар, аларда 20 миӊдей бала тарбияланууда. Алардын 89 пайызы, ата-энелери бар 

социалдык жетимдер; 11 пайызы — ата-энесинин кароосунан ажыраган, жарым жартылай жана 

тоголокжетимдер.  

Булагы: http://www.uspeshnye‐siroty.ru/news/v‐kyirgyizstana‐pyitayutsya‐reshat‐problemyi‐sirot.html  

 

 

 

Көп учурда эрте турмушка чыгуу туурасындагы чечим кызга таандык болбойт, ал эми нике 
ата-энелеринин макулдашуусу менен болгондо күйөөгө да таандык болбойт. Көбүнчө кыз 
менен жигит никеге чейин бири-бирин жакшы деле таанышпайт, эреже катары алардын 
таанышуусу ашып баратса бир айдан ашуун убакыттын ичинде бир нече кезигүү менен 
аяктайт.Тууган аралык никеде адатта, кыз-жигит жакшы тааныш болушат. Кыз ала 
качууда ар кандай жагдайлар болот. Ала качканга чейин кыз жигитти көрбөгөн да болушу 
мүмкүн; кээде бир-эки жолу капыстан жолугушкан болот; кээде кыз ала качуу жигит менен 
кыздын каалоосу боюнча да болушу мүмкүн.  

Бала никесинде кыз жигиттин жаштарынын айырмасы көбүнчө 3 -4 жыл болот, бирок 
изилдөөдө жигит колуктудан 8 жаш, ал түгүл 12 жаш улуу болгон никелер да бар экени 
аныкталды.  
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Л. Илибезова для ЮНФПА в Кыргыз Республикасы. ‐ 
Баланикелери. 2012. Булагы: http://eeca.unfpa.org/public/pid/12491  

Бала никеси иликтенген учурлардын баарында кандай болсо да, ала качып келсе да, ата-энелери 

келишип кол менен бергенде дазордук менен коштолгону көрүнүп турат.Күйөөгө чыккан 11 

келиндин тогузу никеде кайын энесинен жана күйөөсүнүн туугандарынанпсихологиялыккордук 

көргөнүн, төртөө күйөөсүнөн күчкө салынып таяк жегенин ырасташкан.Бир келиндин баласын да, 

өзүн дакүйөөсү эле эмес, кайынэне кайынатасы да кошосабашат экен. Дагы экөө күйөөсүнөн 

психологиялык кордук эле эмес, таяк жегени аз келгенсип, сексуалдык зордукка да кириптер 

болуп келген. 

Бир да келин күйөөсү менен жашап жүргөндө кордук көргөндүгү тууралуу укук коргоо 

органдарына, кризистик борборлорго жана бийлик органдарына кайрылышкан эмес экен. Алардын 

бири да КР «Үй-бүлө зомбулугунан социалдык-укуктук коргоо жөнүндө» мыйзамынын бар 

экендин билишкен эмес, кээ бири күйөөгө чыгып жатканда 18 жашка чыга электерге никеге 

турууга тыюу салына турган нике мыйзамынын бузуп жатанын да билген эмес экен. 

 

Изилдөөнүн маалыматтары боюнча, бир да никелүү келин эч качан үй-бүлөнүн каражатын 
бөлүштүрүүгө катышкан эмес, жеке күндөлүк каражаты, чөнтөк акчасы да болчу эмес. 
Майда баратты, анын ичинде жеке гигиеналык аны-пунуларды алыш үчүн күйөөсүнөн же 
кайынэнесинен акча суроого туура келген. Ал түгүл чет өлкөдө иштеп жүргөн күйөөлөрү 
да акчаны жаш колуктусуна эмес, ата-энесине салышат экен. Суралгандардын көпчүлүгү 
өздөрүн эч качан күйөөлөрү менен бирдей сезишкенэмес – анын жана кайынатасынын 
сөзү дайыма артыкчылыктуу болгон.  

Изилдөөнүн маалыматтары боюнча эрте никелердин санынын өсүү себеби 
төмөнкүлөр:  

• нике жана үй-бүлө жаатындагы патриархадык‐маданий жана этностук салттын күч 
алышы;  

• көпчүлүк үй-бүлөнүн материалдык деӊгээли төмөндөп, кыздарын окутууга 
мүмкүнчүлүгү жоктугу,айтылып жүргөндөй,кыздарды өстүрүүнүн «социалдык-келечеги 
жоктугу»;  

• бала никелерине карата укуктук-кылмыштык чараларды аткаруучу тийиштүү иш 
жүргүзүүнүн жоктугу;  

• мамлекеттик, жергиликтүү бийлик органдары жана коомчулук тарабынан 
моралдык‐адеп-ахлактык таасирдин жоктугу, башкача айтканда бала никелерине бардык 
деӊгээлдеги кайдыгерлик;  

• эрте никелердин кыздарга тийгизген укуктук жана репродуктивдик кесепеттери 
туурасында ата-энелердин жана никеге туруп атышкан жаштардын маалыматынын 
жетишсиздиги;  

• бала никелерине колдоо көрсөтүүчү диний баштоочтордун таасиринин өсүшү, 
диний никелердин санынын көбөйүшү. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Репродуктивдик саламаттык боюнча областык борбордун өкүлүнүн интервьюсунан : 

«Негизинен жашы жете элек кезинде турмушка чыккан жана төрөгөн келиндердин көпчүлүгү 

социалдык деӊгээли төмөн болгон айыл жерлеринен келген кыздар, алардын көбүнүн 

репродуктивдик саламаттык туурасында түшүнүгү жок. Жашоо шарттарынын начарлыгынын, 

бала кезинен жетишсиз тамактануунун натыйжасындагы аз кандуулук, аялдык мүчөлөрдүн ар 

кандай өткүр дарттары кош бойлуулуктун жүрүшүнө да кесепетин тийгизет. Никесиз төрөлгөн 

ымыркайларды көчөгө, төрөт үйүнө таштап салышат же өлтүрүшөт».  

«Жаӊы муун» программасынын өкүлүнүн интервьюсунан:  
«Педагогикалык окуу жайларынын жана Кесиптик-техникалык окуу жайларынын стундент 

кыздары биринчи жылы окуй баштары менен, кышка чейин эле 15-16 жашында күйөөгө 

чыгышат. Мындайлар студенттердин жалпы санынын 20-30 пайызын түзөт. Окууну бүткөнгө 
чейин, эресеге жеткен курактарында күйөөлүү келиндердин 99 пайызында 1 – 3 баласы болот». 
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Балдар борборунун (Бишкек) өкүлүнүн интервьюсунан:  

«Элдердин жашоосу начар, эч кандай жардам, колдоосу жок балдар эрте иштей башташат. 

Мындай үй-бүлөлөрдө кыздар күйөөгө чыгуу менен турмушун жакшыртмакчы болушат. Ата-

энелер үчүн бул ашык жүктөн айрылып, баласын ордуна берүүнүн жакшы жолу. Бирок бала 

ал жактан кыйналат, бала денеси эне болууга даяр эмес, мындай никелерден көбүнчө чабал, 

оорукчан балдар төрөлүшөт».  

Никеси жок төрөгөн жаш келиндин интервьюсунан:  

Мен студентмин, 17 жашка чыктым. Мен дайыма өз курбуларыман «артык» элем,көптү билчүмүн, 

кыйын болчумун. Биринчи сексуалдык көнүгүүнү 15 жашымда баштадым. Мен аны өзүм чечтим, 

жигитим 18 жашта болчу, ал мага абдан жакчу. Презервативди колдончу эмеспиз – гүлдү 

газкалкалагыч (противогаз) кийип алып жыттагандай эле, эч сезим туюлбай калат да. Менин көп 

тааныштарым биринчи көнүгүүнү жашы жете электе эле башташкан. Мен анын себебин мындай 

түшүндүрөр элем, «миӊ уккандан бир көргөн» дегендей, бардык жаӊы, жакшы нерсени угуп 

суктангандан көрө, өз алдыӊча көрүпбилгениӊ жакшы да. 

 

Кыздар кээде материалдык пайда көрүү же өнөгүн опузалоо максатында сексуалдык мамилеге 

киришкен учурлар тууралу да маалыматтар бар. 

Мен 16 жашымда кош бойлуу болдум. Жакындарым 20 жума болгондо билишти. Кош бойлуулук 

маселесин мен өзүм чечүүгө аракет кылган жокмун – аябай уялдым, корктум. Башында бойдон 

алдыргым келди, бирок төрөөгө туура келди, анткени кош бойлуулук мөөнөтү чоӊ болгондуктан, 

дарыгерлер макул болушкан жок. Күйөөгө чыгаруу маселеси коюлган жок, анткени бардыгы аны өзү 

чечсин деди окшойт, жигит болсо дароо башка кызды жандады. 

 

Кош бойлуу кезимде бейтапканада мага акысыз тейлөө көрсөтүлдү, төрөгөнүмдө эч ким менден акча 

талап кылган жок, бирок медицина кызматчылары мага орой мамиле кылшты. Туугандарымдын 

мамилелери да кайрымсыз, таш боор болду: бардыгы жаман көрүштү, эч ким, эч качан жардам 

берүүгө аракет кылган жок, баланын жоопкерчилиги бүт өзүмдүн мойнумда болду. Туугандарым 

кемсинтишип, айыпташты, баланы өзүӊ бага албасаӊ берип салабыз деп коркутушчу. 

 

Суроо: Эгерде артка баруу мүмкүнчүлүгү болсо, эрте эне болбоо үчүн кандай чара көрмөксүз? - 

Мен жакында күндү эсептеп пайдаланса, бойго болбойт деп уктум, ошону колдонуп көрмөкмүн. 

 

Областын социалдык өнүгүү башкаруусунун өкүлүнүн интервьюсунан:  

«Бизде мындай окуя болду. 15 жаштагы окуучу – жалгыз бала – бир күнү андан бир классташ 

кызынын боюнда бар экенин билдирет. Кыз жайсыз үй-бүлөдөн, ал өзү баланын энесине келип 

опузалай баштайт. Эгер экөөнү үйлөндүрүшпөсө, бала мени зордуктады,- деп айтам. Ал эми 

үйлөнсө, анда экөөбүз өзүбүз каалаганбыз дейм,- дейт. Мына азыркылардын адеби. 

Эрте эне болуу сексуалдык турмушту эрте баштоонун кесепети 

Изилдөөнүн маалыматы сексуалдык турмушту эрте баштап, натыйжада кош бойлуу же 
эне болгон жашы жете элек кыздардын бул жолго түшүү жаатындагы бир нече 
таржымалын бөлүп көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн берди.  

Биринчиден, айрым кыздар, өнөгүнөн айрылып калбоо максатында, жигитинин 

сексуалдык мүдөөсүнө каршы боло албайт. Айрым учурда кыздар убакыт келди деп 

ойлошот, аларга сексуалдык турмуш өйдөлөтүп «артык кылчудай», теӊтуштарынан 

«илгерилетчүдөй» сезилет. Мындай учурларда алар сексуалдык турмушту баштоо 

чечимин өз алдынча чыгарып, жигитти тандайт да демилгени колго алат.Кыздар сүйүп 

калган учурлар да болот, жаш кыз жигит менен жолуга баштайт, болочок никеси көз 

алдына тартылат.Кош бойлуу болуп калуудан чочулабайт, себеби, жигити ага үйлөнөрүнө 

ишенет. 
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Мектептин өкүлүнүн интервьюсунан: 

«Бизде бир жолу тогузунчу класста окуган, 16 жашар кыз төрөп койду. Ал үй-бүлө 

ушунчалык түпкүргө түшкөн болчу: таэнеси да, өз энеси да ичкиликке берилген. Энесинин 

эркектери эсепсиз, анан биз билбей да калдык, кыз өзү сайрандап жибердиби, же балким, 

энесинин кезектеги тамыры зордуктап койдубу…» 

 

Балдар борборлорунун өкүлдөрү эрте эне болуу өспүрүмдөрдүн ата-энелери менен 
кыйынчылыктарын чечүү каражаты катары каралган мисалдарды да келтиришти. Мисалы, 
кыз/жигит менен достошууга тыюу салууну жеӊүү үчүн, ата-энелердин катуу 
көзөмөлдүгүнө, же тетирисинче таптакыр көӊүл бөлбөгөндүгүнө каршы жооп катары 
көрүлгөн чара.Эрте эне болуу, ошондой эле социалдык жактан жайсыз, толук эмес, энеси 
же ата-энеси экөө теӊ же туугандарынын бир нече мууну ичкиликке берилген, өнөктөрүн 
көп алмаштырып же капыстан болгон жыныстык байланыштарга жол берген үй-
бүлөлөрдөкөп байкалат. 

 

Эрте кош бойлуулуктун себеби ар түрлүү болгону менен, бардык кыздар, ата-энесине, 
туугандарына, жакындарына, досторуна билинип калуудан коркуп, кош бойлуулугун 
жашырышкандыгы жагынан окшош. Алардын көпчүлүгү кош бойлуулугунан билгизбей 
кутулууга аракет кылышат, медицина мекемелерине кайрылышпайт, натыйжада кош 
бойлуулукту токтотууга кеч болуп калат. 

Изилденген анча көп эмес көрүнүштөрдөн, көпчүлүк ата-энелер жашы жете элек 
кызынынкош бойлуулугуна нааразы болгондугу көрүнөт, күйөөсү жок туруп кош бойлуу 
болуу жана төрөөүй-бүлөнүмаскара кылат деген шылтоо менен боюнан алдырып 
салдырууга аракет кылышат. 

Кыздын билим алуусу көп учурда токтотулат. Ошол эле учурда мындай кыздардын 
бардыгы билим алуу мүмкүнчүлүгүнөн айрылат деп айтууга болбойт, анткени төрөгөн 
кыздын ата-энелери, кызынын чүнчүп калбашы үчүн, баласын багып алып, кызын өз 
айлынан башка жакка окууга жиберген учурлар да бар.Изилдөөнүн маалыматтары 
боюнча билим алуунун токтотулушу өспүрүмдөрдүн кош бойлуулугуна караганда 
бала никесинде кыйла көп.  

Республикада 2 188 жалпы билим берүүчү мектеп бар, анда1,1 млн мектеп окуучусу окуйт, 

кесиптик‐техникалык жана жогорку окуу жайларында ‐ 220 миӊден ашык студент бар. 

Кыргызстандын Билим берүү министрлигинин мааалыматы боюнча мектептерге 29 миӊ бала 

барбайт
46

.  

Репродуктивлик саламаттык, Адамдын Иммун Жетишсиздик Вирусу (АИВ) жана Жыныстык жол 

менен Өтүүчү Инфекциялар (ЖЖӨИ) жаатында сабак билим берүү мектептеринин, кесиптик 

лицейлердин жана жогорку окуу жайларынын программаларына киргизилген эмес, кандайдыр-бир 

адистештирилген окутуу ыкмасы же жаш адамдарды бул жаатында окутуу үчүн даярдалган 

окутуучулар деле жок.Өлкөнүн окуу жайларында репродуктивлик саламаттык боюнча окутуу 

үчүн министрлик тарабынан бекитилген жыйнактар жок.  

 

Күйөөсү жок төрөгөн энелердин дээрлик бардыгы жек көрүндү болуп, наалатка калат, 
айыпталат, теӊтуштарына «бузулган кызга» жакындоого тыюу салынат.  

2012-жылдагы Калк Фондунун докладынан: «Кош бойлуу өспүрүм кыздар мектепти таштоого 

мажбур болушат, ошентип билим алуу укугунан айрылышат. Пландаштырылбаган кош бойлуулук 

аялдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет, жашоосу үчүн акча табуу мүмкүнчүлүгүнөн айырат 

жана аялдын өзүн да жана бүт үй-бүлөсүн жарды, жетишсиз жашоого кириптер кылат».  
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18 жашка чейин төрөгөн келиндин интервьюсунан:  

«Мен бир жигит менен сүйлөшүп жүргөм, кийин уруша кеттик. Ага жиним келип башка 

менен жаттым. Ал 23 жашта болчу. Эч кандай бойго болтурбоочу каражаттарды 

пайдаланган жокмун, ал оюма да келген жок. 15 жашымда боюмда болуп калды. Мен 

коркуп кетип, теӊтуш кызыма айтсам, ал апасына айтып коюптур, андан менин апам 

угуптур. Биз бойдон алдырып салалы дедик. Бирок дарыгерлер болбой коюшту, кийин 

төрөбөй каласыӊ деп. Кайра бир айдан кийин бардык. Анда алдырганга кеч болуп 

калыптыр. Баланын атасы үйлөнүүдөн баш тартты, баланын атасы мен эмесмин деп. Өз 

жигитимден айрылып калдым. Кош бойлуулукка байланыштуу мектепти таштадым, 

мугалимдер үйгө келишсе, атам аларды киргизбей койду. 

 

Кош бойлуулукту абдан оор көтөрдүм, төрөгөндөн кийин кан кетти, дарыгерлер 

жатынды алып таштамакчы да болушту. Төрөгөндөн кийин 6 айдан кийин кайра кырып 

тазалашты, анткени суук тийип калган экен. Андан кийин эмчегим сезгенип ириӊ тепти. 

 

Атам мени абдан урушат, эмдигиче дүкөнгө да жибербейт. Мен ал жумушта жүргөндө 

гана үйдөн чыгам. Байкуш апам карып да кетти, кээде ал да атамдан муш жейт. Ал 

абдан капа болду, аябай ыйлады. Мен апамдын алдында абдан күнөөлүүмүн. 

Туугандарыбыз сыр билгизишпейт. Бирок мен билем, алардын баары айыпташат, энем 

менен чоӊ энемден башка киши мени түшүнбөйт. Теӊтуштарым менен сүйлөшкүм да 

келбейт – алардын баары ишеничсиз, анан турмуштун эмне экенин алар кайдан 

билмекчи. 

 

Мен күйөөсүз төрөгөнүм үчүн бейкапар жашоомдон кол жуудум. Тилектерим таш 

капты. Мен актриса болууну каалачумун. Апам бактысыз, атам – ачуулуу болду. Кээде 

мен жашагым келбей кетет…» 

 

Аялдардын кризистик борборунун өкүлүнүн интервьюсунан: 

«Бүгүн бизге кимден боюнда болгонун билбей калган, 17 жашар кызын 

ээрчитип,бирөөлөр келишти. Кыздын энеси, агасы жана жүргөндөрүнүн бири келди. 

Алар бойдон алдырууга жардам берүүмдү өтүнүп келишиптир. Дарыгерлер уруксат 

бербей атышыптыр. Мен жигит менен сүйлөшүп көрдүм, ал бала аныкы экенине 

ишенбейт экен, андыктан үйлөнбөйт да экен. Кыз менен сүйлөшкөнүмдө ал да баланын 

атасы ким экенин билбегени билинди. Бул абдан оор жагдай. Мындай учурда кыздарга 

кандай жардам берериӊди да билбейсиӊ. Алар эрте бузулууда, алардын турмушу 

туӊгуюкка кептелүүдө». 

 

Балдар уюмунун өкүлүнүн интервьюсунан: 

 

Кээде кош бойлуу кыздар, балалуу болгулары келгендер менен алдын ала сүйлөшүп 

алып, төрөт үйүнө келип кадимкидей төрөшүп, анан балдарын берип койгон учурлар 

Маалыматтардан билингендей, айрым учурда обочолонтуу бир чөйрө аркылуу эле эмес, 
билим берүү тутуму аркылуу да ишке ашырылат. Ошентип, шаарлардын өкүлдөрүнүн 
биринин билдиргени боюнча, алардын окуу жайларында кош бойлуу кыздарды, 
мектептен, окуу жайларынан, лицейдан атайылап окчундатышат экен, башкача айтканда 
«жаман жолду көргөзүп, башка кыздарды да бузуп салбасын» деп окуудан чыгарып салуу 
араетин көрүшөт экен. 
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Зордукталган кыздын интервьюсунан: 

«Менин ата-энем жогорку билимдүү, беш балалуу, мен пединститутта окуйм. Мен бир 

жолу сексуалдык катнашта болдум. Эртеӊ менен туугандарымдыкынан сабакка баратып, 

капысынанжеӊил ойлуу кыздар акча табуу үчүн тура турган көчөгө түшүп алыптырмын. 

Жигит мага кайрылып: «Сен иштейсиӊби?» деп сурады. Мен оозумду ачканча эле, 

машинеге түртүп салып алып кетти, анан зордуктап туруп кое берди. Мен уялып эч кимге 

айткан жокмун. 

Арадан бир топ убакыт өткөндөн кийин жүрөгүм айлана баштады, УЗИге бардым, алар 

ашказандын оорусуна байланыштырышты. Андан беш ай өткөндөн кийин, кош бойлуу 

экенимди билдим. Ушул убакыттын ичинде бир нече жолу кыска мөөнөт менен этек кирим 

келди. Мен боюман алдыргым келди, бирок дарыгерлер кеч болуп калды деп, анын үстүнө 

көзүмдүн оорусунан коркуп болбой коюшту. Дарыгерлер мени урушушту, бирок 

алмаштыруу картамы алууга көмөк беришти, эч кандай акча сурашкан жок. Окуумду 

таштаган жокмун, төрөгөнгө чейин окуума барып аттым. Азыр баланы ата-энем айылга 

алып кетмекчи болуп атышат, менин окуумду калтырбашым үчүн. Тиги жигит тууралу эч 

нерсе билбейм». 
 

Балага карата жыныстык кылмыштын натыйжасында эрте эне болуу 
 

Иликтөөнүн жүрүшүндө жашы жете электерди зордуктоонун натыйжасында болгон 
төрөттөрдүн жана токтотулган кош бойлуулуктардын саны туурасында эч кандай расмий 
маалыматтар табылган жок. Көрсө бир да мамлекеттик орган мындай статистиканы 
чогултпайт экен. Жашы жете электерди зордуктоонун натыйжасында болгон төрөттөрдүн 
жана токтотулган кош бойлуулуктардын саны тууралу маалыматтар көбүнчө кризистик 
борборлордон, дарыгерлерден жана Массалык маалымат каражаттарынан (ММК) 
алынды. Мындай маалыматтар абдан жашырылгандыктан анын санын аныктоо мүмкүн 
эмес. Ошол эле учурда акыркы беш жылдын ичинде жашы жете электерге карата 
жыныстык кылмыштардын санынын өсүүсүнүн туруктуулугу маалым. Буга байланыштуу 
зордуктоонун натыйжасындагы төрөттөрдүн жана кош бойлуулуктардын саны да 
көбөйүүдө деп болжоо мүмкүнчүлүгү бар.  

Дарыгерлер менен ички иштер органдарынын кызматкерлеринин билдирүүлөрү боюнча 
жашы жете электерге карата жыныстык кылмыштар туурасында, туугандары, эреже 
катарында, абдан кеч угушат, кыздар – аны айтуудан коркушат, зордуктады деп 
айткандан уялышат. Кыздардын өгөй аталарынан кош бойлуу болуусу өзгөчө 
ыктымалдуу. Изилдөөдө, энеси кызынын өгөй атасынан кош бойлуу болгонун угаары 
менен, ашык кеп чыгарбай кош бойлуулукту дароо токтоттурганы аныкталды.  

Мыйзамченемдерине ылайык, зордуктоо кош бойлуулукту токтотуунун социалдык 
көрсөткүчү болот, андыктан мындай учурлардагы төрөттөргөкөбүнчө аргасыздан жол 
берилет.  

Иликтөөнүн маалыматтарынан көрүнгөндөй коомчулуктун зордукталуунун натыйжасында 
төрөгөн кыздарга карата мамилеси эки жактуу болот. Аларды кылмыштан жабыр тартуучу 
катары аяшат, ошол эле учурда «керкиде да бар, кемикте да бар» дегендей мамиле 
кылып: «ага бооруӊ ооруйт, бирок эмне үчүн караӊгыда жүрөт», «кыздар өздөрү күнөөлүү 
–делебени козгогудай кийинишет» ж.б.у.с. деп айтышат.  
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Чүй обласынын бир айылында жашы жете элек кыз өгөй атасынан бала төрөдү. Бул 

туурасына «ВБ» интернет-редакциясында укук коргоо органдарынын жеке 

булагынан белгилүү болду. 

 

Эркек киши өзүнүн баккан кызы менен бир нече жыл бою катнашта болуптур. Кызды ал 

абдан коркутуп койгондуктан энесине да анын зөөкүрдүгүн айтпаптыр. Башында ал 

кызды экөө жалгыз калганда зордуктачу экен. Андан кийин баланын бөлмөсүнө күн 

сайын барып турчу экен.Биринчи жылы зөөкүр кызды күтүүсүз кош бойлуулуктан сактап 

жүргөнү менен, акыркы учурда өгөй кызынын тагдырына кайдыгер болуп калыптыр. 

Жылдын башында 17 жашар кыздын боюнда болуп калат. Бала төрөлгөндөн кийин да 

жашы жете элек эне анын атасынын атын жашырыптыр. Туугандары кызды суракка 

алганда гана бул жүзүкаралыктын бети ачылыптыр. 

Азыр педофил-атага карата кылмыш ишин ачуу тууралу маселе чечилип атат. Анын 

кылмышы далилделе турган болсо, анда ал Кылмыш-жаза кодексинин бир нече статьясы 

боюнча жоопко тартылат.  

Булагы: http://www.vb.kg/171934 

 
Ошто милициянын Ак-Буура бөлүмүнүн кызматкерлери жашы жете элек кызды- 

шаардык мектептин 7-классынын кызын зордуктаган таксисти кармашты. 

 

Таксинин айдоочусу болжол менен 17:00дө 14 жашар кызды алдап, үйүнө жеткирем деп 

«Опель-Астра» автомашинесине отургузат. Анан шаардын четине алып барып туруп, 

машиненин ичинде зордуктайт.  

Бул болгон иш боюнча шашылыш-тергөө иштери жүргүзүлүп, анын натыйжасында 24 

жаштагы Х.О. кармалыпубактылуу кармалуучу жайга камалды. КР Кылмыш-жаза 

кодексинин 129-ст. боюнча (Зордуктоо) кылмыш иши козголду. 
 

 

 

Коомдук адеп-ахлакка залалын тийгизип жана жашы жете электердин сексуалдык 
активдүүлүгүн ойготуп козуткан дагы бир кылмыштын түрү болуп порнографиянын 
жайылтылышы, анын ичинде балдардын катышуусу менен Интернет аркылуу 

таркатылышы эсептелет. Изилдөөнүн маалыматтары боюнча
47

, Кыргызстанда балдарды 
порнографиядан коргой турган иш жүргүзүү жок – порносайттарды таап туруп жаап сала 
турган, ошондой эле аны таркаткандыгы үчүн жоопко тартуучу укуктук негиздер иштелип 
чыга элек.Бүгүнкү күндө жашы жете электерге социалдык түйүндөр аркылуу 
порнографияны көрүү сунуштары эле эмес, сексуалдык мамилелерге киришүү сунуштары 
да түшүүдө. Билим берүү жана саламаттыкты сактоо тутумунун өкүлдөрүнүн пикирлери 
боюнча мамлекет коопсуз Интернет түзүү чараларын, ошондой эле балдарды эрте 
сексуалдык активдүүлүктөн коргой турган чараларды иштеп чыгышы керек. 

 

 

Эрте никенин репродуктивдик көрүнүштөрү 

 

Медиктер 18 жашка чейин кош бойлуу болуу кыздын репродуктивдик саламаттыгы үчүн 
кооптуу деп эсептешет, анткени 18 жашка толгондо гана анын денеси толук калыптанып 
бүтүп, баланы көтөрүүгө жана төрөөгө даяр болот. Төрөт үйлөрүнүн өкүлдөрүнүн 
айтымына караганда, энелердин өлүмүнүн азыркыдай деӊгээли боюнча 18 жашка чейинки 
кош бойлуулук жана төрөө баланын да, эненин да ден соолугуна коркунучтуу. Эрте кош 
бойлуулуктун терс жактарына медиктер, ошондой эле өспүрүмдөрдүн бойдон 
алдырууларын, бойдон түшүүлөрдү, баланын салмагынын абдан аздыгын жана 
төрөгөндөн кийинки татаалдашууларды кошушат.  
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КР Саламаттыкты сактоо министрлигинин 2013-ж.28-февралындагы № 393- баштапкы 

расмий маалыматы  

2011-ж. Бишкектин 19- Үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунда (ҮДБ) - кош бойлуулугу жана төрөө 

боюнча эсеп каттоосуна турган 118 жаш кош бойлуу келиндердин таржымалы иликтенгенде, 

алардын 77,9 пайызында денесине байланыштуу(26,3 пайызынын ар бир экинчисинде аялдардын 

дарттары кошо бириккен) оорулардын деӊгээли жогору экендиги билинди.  

Жаш келиндердин ооруларын төрөө курагындагы аялдар (ТКА) менен салыштырганда, аларда 

кандын басымынын бузулушу, эсин жоготуу (эклампсия), мөөнөтүнө жетпей төрөө, түйүлдүк 

кезиндеги инфекция, түйүлдүктүн өсүүсүнүнкечеӊдөөсү жана түйүлдүккө кычкылтектин 

жетишсиздиги көп кезигет.Жаш келиндердин төрөөлөрүТКА менен салыштырганда түйүлдүктү 

курчаган суунун тез кетип калышы, төрөө аракеттеринин чабалдыгы, ооруган жердин жанынан 

кан токтобоо, төрөө жолдорундагы жумшак эттеринин жабыркашы менен коштолот; жаш 

келиндердин көбүнчөсү мөөнөтүнө жетпей төрөйт. 

 

Сыртынан көрүнгөндө оӊой төрөгөндөй сезилген эрте төрөөлөр да кыздарда 
репродуктивдик кыйынчыктын жок экенин билдирбейт, дарыгерлердин байкоолору 
боюнча алардын көпчүлүгүндө кийин ар кандай татаалдашуулар болбой койбойт.  

 

 «Кыргыз Республикасындагы эрте никелер»
48

 экспресс‐талдоосунун маалыматтарынан:  

«Төрөгөндөн кийин менин кызым чарчап калды. Ал болгону 18 күн жашады. Дарыгерлердин 

айтымы боюнча бул, мен оор жумуштарды кылгандыктан же кайгырып санаа тарткандыктан, 

болбосо кандайдыр-бир дары ичкендиктен болгон экен. Бирок так билишпейт (17 жашында 

турмушка чыккан келин). 

Дарыгерлер сен кичинекейсиӊ, арыксыӊ баланы союп алабыз дешти. Кайынэнем болгон жок, өзүӊ 

төрөгүн деди, акчанын айынандыр. Мен өзүм төрөдүм, ушунчалык кыйналгандыгыман өлүп калам 

го деп ойлодум. Төрөгөндөн кийин алым кетип, эсимден тандым.Сүтүм жетчү эмес… Төрөгөндөн 

кийин алым жок болгондуктан үйдөгү иштерге жетише албай калдым, баланы да кароо керек эле. 

Мунум кайынэнеме жаккан жок». (17 жашында турмушка чыккан келин).  

 

Медиктердин ою боюнча өспүрүмдөрдүн көпчүлүгүнүн ден соолугу начар болгондуктан, 
кош бойлуулукту мөөнөтү жеткенче көтөрө алышпайт. 

Республика боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматтары 
дарыгерлердин 15-17 жаш курагындагы кыздардын ден соолуктары боюнча кооптонуусун 
ырастайт. Мында 15-17 жаштагы кыздардын жалпы ооруларынын коэффициенти 
тийиштүү курактагы калктын 100 миӊине алганда 18 жаштагыларга караганда 12 пайызга 
жогору. 
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2-таблица . 2010-ж. Кыргызской Республикасы боюнча бир жылдын ичинде чоӊ 
адамдардын ооруларынын тийиштүү курактагы жашы жете электер тобунун 

100миӊине салыштыргандагы көрсөткүчү
49 

 

Чоӊ адамдар (18 жаш  жана андан улуу) Өспүрүмдөр (15‐17) 

  
Аялдар, бардыгы 54 653,3  61 227,7  
Эндемия богогу 1 744,4  4 372  
Эндокрин тутумунун оорулары 3 409,7  5 460,1  
Кан, кан иштетүүмүчөлөрүнүноорулары 3 447,7  4 996,6  
Темир жетишсиздик аз кандуулугу 3 288,6  4 706,3  
Инф. жана мите оорулары 1 542,6  2 501,8  
Нерв тутумунун оорулары 2 957,9  3 352,3  
Жетишсиз тамактануу 8,4  401  
Этек кир келүү мөөнөтүнүн бузулушу 243,5  489,2  
Аялдардын жыныстык мүчөлөрүнүн башка оорулары  352,7  354,9  
(Этек кир паузасы менен тукумсуздуктан башка)    
 

15‐17 жаштагы кыздарда чоӊ аялдарга караганда эндемия богогу ( 2,5 эсе), этек кир келүү 
мөөнөтүнүн бузулушу ( 2 эсе), эндокрин тутумунун оорулары ( 1,6 эсе), кан жана кан 
иштетүү мүчөлөрүнүн оорулары ( 1,4 эсе), темир жетишсиздик аз кандуулугу ( 1,4 эсе), 
инфекция жана мите оорулары ( 1,6 эсе)көп. Ошол эле учурда 15-17 жаштагы кыздардын 
жыныстык мүчөлөрүнүн ооруларынын деӊгээли чоӊ аялдардын ооруларынын 
деӊгээлинен айырмаланбайт. Ал эми 15-17 жаштагы кыздардын ичинде жетишсиз 
тамактануу, чоӊ аялдарга караганда 50 эсе көп кездешет. 

Оорулары жана тамактануусу мындай деӊгээлде болгон шартта 15-17 жашар кыздардын 
кош бойлуулугу, чоӊ аялдарга салыштырганда кыйла кооптуу боло турганы шексиз, ошол 
эле учурда болочок балдарынын ден соолугу начар болуу коркунучу да жогорулайт. 
Топтолгон маалыматты талдоодон көрүнгөндөй эрте никелердин бардыгында кыздар 
күйөөгө чыккандан кийин дароо кош бойлуу болушкан, анткени күйөөлөрү бойдо 
болтурбоо каражаттарын пайдаланууга тыюу салышкан. Кийинки төрөөлөрү төрөгөндөн 7-
8 айдан кийин кайталанган учурлар да болгон. Бул маалыматтар КР Улстаткомунун 
көрсөткүчтөрү менен ырасталат, ага ылайык 2011-жылы республика боюнча 19 жаштагы 1 

028 келин экинчи төрөтү, 32 – үчүнчү жана бешөө – төрт бала төрөп катталган
50

. Дээрлик 
бардык учурда эрте кош бойлуу кыздар атайын тамактануу, уктоо жана эс алуу режими 
менен камсыз кылынган эмес. Никеси жок төрөгөн кыздарага 
кошулуппсихологиялыкоордукту да тартышат, бул репродуктивдик жактан коркунуч 
келтирүүчү себептердин бири. 

Сексуалдык турмушту баштаганда өспүрүмдөрдүн репродуктивдик саламаттык тууралуу 

маалымдуулук деӊгээли жетишсиз болгон
51

. Бул мезгилде кыздардын көпчүлүгү 
аялдардын репродуктивдик саламаттыгы туурасында жалпы түшүнүгү болгону менен 
азыркы бойдо болтурбоо каражаттарын, Жыныстык жол менен өтүүчү оорулардан 
(ЖЖӨО) сактануу жолдорун билишпеген. Суралган учурда бир да катышуучу ЖЖӨО 
жана күтүлбөгөн кош бойлуулукту 72 сааттын ортосунда медициналык алдын алып 
токтотуу мүмкүнчүлүгү бар экенин билишпейт экен. Дарыгерлер белгилегендей никеси 
жок эрте эне болууда кыздар дарыгерлердин каттоосуна кеч турушат, такай барып 
көрүнүп турушпайт, натыйжада кош бойлуулуктун татаалдашуусу башталат. 
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Өспүрүмдөрдүн гинекологунун интервьюсунан: 

«Эрте төрөт биз дарыгерлер үчүн – чоӊ кыйынчылык. Менин байкашыма караганда 18 

жашка чыга элек кыздардын көбүнүн жамбашы кууш, жатындын булчуӊ катмары жетиле 

элек болот, көп кыздар арык, аз кандуу. Бул куракта гормоналдык калып туруктуу эмес, 

андыктан өспүрүмдөр кош бойлуу болгондобаланын ордунун (плаценттин) 

калыптанышы кыйын, демек бала керектүү азыктуу заттар менен жетишсиз камсыз 

болот. Эрте кош бойлуулук дээрлик бардык учурда пландаштырылган эмес, айрым 

учурда кааланбаган болот, андыктан эч ким бойго болууга кам көргөн эмес, ушундан 

улам көптөгөн кыйынчылыктар келип чыгат». 

 

Төрөт үйүнүн дарыгеринин интервьюсунан: 

«Аялдардын, өзгөчө жашы жете электердин репродуктивдик саламаттык жана үй-бүлөнү 

пландаштыруу жаатында түшүнүктөрү жокко эсе. Кээде, бизди, медиктерди, мындай 

жылчыксыз караӊгылык чочулатат. Маалыматтан көп неме жоктой, буклеттер, теле 

берүүлөр, уктуруулар, ошондой болсо да маалымат жетпейт экен – калк баштагыдай эле 

кабарсыз: аялдар каттоого турууга шашылышпайт, бойго болтурмакчы болгондо 

дарыгерге текшерилүү маданияты калыптанган эмес». 

 

Төрөт үйүнүн өкүлүнүн интервьюсунан: 

«2011-жылы биздин төрөт үйүндө 15-17 жаштагы төрөгөндөрдүн саны 28 болчу, 2012-ж. 

– 20 болду. 15-17 жаштагылардын бардыгы оорулуу болуп төрөшөт. 
 

Никеде эрте эне болуу (кыз ала качуу), Талас обласы:  

«Мени 17 жашымда ала качып кетишти, дароо боюма бүттү. Биринчи жолу кош 

бойлуу болгонумда 5 айында каттоого турдум. Дарыгерге эки жолу бардым, анан 

төрөдүм. Дарыгерлер төрөгөндөн кийин дароо кош бойлуу болууга тыюу салышкан, 

тыныгуу керек деген. Бирок мен төрөгөндөн кийин сактанган жокмун, кантип 

сактанаарды да билчү эмесмин, дароо боюма бүттү да, түшүп калды. Азыр менин 

үчүнчү жолу боюмда бар, мөөнөтү алты ай болду. Бул жолу үч ай болгондо 

катталдым, анткени дагы түшүп калышын каалабайм».  

 

 

Анча чоӊ эмес талдоонун жыйынтыктары боюнча, бала никесинде жана зордуктоонун 
натыйжасында төрөгөн кыздарды репродуктивдик саламаттык жаатындагы маалыматы, 
сексуалдык көнүгүүгө киришүүнү өз каалоосу менен баштаган теӊтуштарына караганда 
жокко эсе экендиги билинди. Ошол эле учурда шаардык кыздар өзү теӊдүү айылдык 
кыздарга караганда көбүрөөк кабардар болушат. 
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Дарыгердин интервьюсунан: 
«Тиги чуу салган китептен кийин бизде, 

мектептерде жыныстык тарбия берүүнү туура 

көргөндөр менен ага каршылардын ортосунда 

талкуулар токтолбой калды. Менимче, бүгүнкү 

күндө исламдын мааниси арткан сайын, каршы 

тараптагылар күч алууда. Минтип 

кыжыӊдашып биздин талашыбыз бүтпөй 

атканча, жашы жете электердин арасында 

бойдон алдыруулар, жыныстык жактан өтүүчү 

оорулар көбөйө берип, арабызда дени сак 

энелер менен аталар калбай калатурганы 

шексиз». 

 

2006-жылдын 15-июлундагы №387- 2015-

жылга чейин КР калкынын репродуктивдик 

саламаттыгын коргоо боюнча улуттук 

стратегиядан: 

Репродуктивдик саламаттык жаатындагы 

Кыргызстандын жаштарынын 

муктаждыктарына баа берүүнүн 

натыйжасында,«медициналык кызматчылар 

менен мектеп окуучулары ЖЖӨО жана бойдо 

болтурбоо каражаттары маселелери боюнча 

өспүрүмдөр менен иш жүргүзүү зарылдыгын 

түшүнүп турганы менен, иш жүзүндө алар үчүн 

мындай маалыматтар берилбейт». Ачыкка 

чыгуудан айбыккан көпчүлүк өспүрүмдөр 

медицина уюмдарына кайрылышпастыгы анык, 

андыктан аларды толкунданткан маселелер 

жаатындагы тейлөөлөр кайда, канчалык 

деӊгээлде көрсөтүлө тургандыгы тууралу 

маалыматтары да жок. 

2010-ж. Кыргызстандын Ысык-Көл, Талас, 

Жалал-Абад, Баткен жана Чүй 

областарынын жаштарга ылымдуу 

медициналык мекемелердин тейлөө 

стандарттарына баа берүү жана 

мониторингди пайдалануунун негизиндеги 

изилдөө жүргүзүүлөрдүн жыйынтыгы: 

Жыныстык турмушка киришкен көпчүлүк 

өспүрүмдөр үчүн репродуктивдик саламаттык 

боюнча тейлөө көрсөтүүлөр – мисалы, бойдо 

болтурбоо каражаттары менен камсыз кылуу 

жана жыныстык жол менен өтүүчү оорулардан 

дарылануу жетишсиз, болсо да 

өспүрүмдөрөздөрүн «жактырылбаган кардар» 

абалында болуп ыӊгайсыз сезишет. Натыйжада 

алар саламаттыкты сактоонун расмий 

тутумундагы каражаттардан көрө, мисалы 

үйдөгү дары-дармектерге, бойдо болтурбоо 

каражаттарынын адаттагы ыкмаларына, 

жашырын бойдон алдырууларга же 

дүкөндөрдөн, элдик дарыгерлерден дары-пары 

алууга артыкчылык беришет. 

 

Суроо-жооптон билингендей: ата-
энелер кыздарынын репродуктивдик 
саламаттык жаатындагы өзүнүн 
негизги маселеси алардын актыгын 
(кыздыгын) сактоо деп эсептешет. Үй-
бүлөдө калыптанган көнүмүш 
(менталитет) боюнча үй-бүлөдө 
аларга эч качан үй-бүлөнү 
пландаштыруу, бойдон алдыруу 
мүмкүнчүлүгү бардыгы,төрөт 
туурасында айтышпайт. Бул 
суроолор боюнча үзүк-кесик 
маалыматтарды алар мектепте 
биология, анатомия 
сабактарынанжана тематикалык 
класстык сааттардан алышат.Кээ бир 
жерлерде дарыгерлерди чакырып 
репродуктивдик саламаттык боюнча 
чакан дарс окутушат, бирок 
мектептерде, өзгөчө айыл 
жерлериндеги мектептерде бул ишти 
таптакыр жүргүзүшпөйт. Жыныстык 
тарбия жана сергек жашоо түрү 
боюнча ушул убакка чейин сабак 

киргизилген эмес 
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Шаардык кыздар маалымат алуу үчүн 
көбүнчө Интернетти пайдаланышат. 
Алардын айылдык курбуларында, 
өзгөчө жарды үй-бүлөдө андай 
мүмкүнчүлүктөр кайдан болсун.  

 

Айрым учурда жашы жете электерге 
кош бойлуулукту пландаштыруу 
боюнча кеӊеш берүүгө медицина 
кызматкерлери өздөрү да даяр эмес, 
анткени нике маселелериндеги 
калыптанган көнүмүш көз карашына 
таянышат. Мисалы, суроо-жооптун 
катышуучуларынын бири (областын 
башкы акушер‐гинекологу) 
интервьюсунда, жакында анын 
кабылдоосуна 15 жашар окуучу кыз 
келип, мен жыныстык катнашты 
баштасам болобу, бойдо болтурбоо 
үчүн эмне кылышым керек деп 
сураптыр. Дарыгер ага «жыныстык 
турмушту эрте баштоонун жагымсыз 
кесепеттери бар, эгерде жигитиӊ сени 
абдан сүйсө, тоюӊарга чейин сени 
сактап тийбей турсун» деп жооп 
бериптир.Дарыгердин мындай насаат 
берүүчү жообу, тигил кызды 
жыныстык турмушту баштоодон 
токтотконун кудай билет, бирок ал 
маанилүү суроосуна жооп ала албай 
кеткени щексиз.  
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Төрөт үйүнүн башкы дарыгеринин интервьюсунан:  

«Суроо: 16-17 жашында күйөөгө чыгып төрөп атышкан кыздарга сиз эмне демекчисиз? 

Алардын айрымдары төрөтүм жеӊил болду, баланын да дени сак дешет.  

Жооп: Мен аларга жыйынтык чыгарууга али эрте жана туура эмес демекчимин. Алардын ою 

боюнча упчу болсо, балдардын тамагын, кийим-кечегин сатып алууга болсо эле баары жакшы 

болот бекен. Дене бою жетиле элек болсо сүт кайдан жетиштүү болот эле? Бала эненин сүтүн 

эмбесе, кант диабети, бронхастмасы ооруларына чалдыгат, ал түгүл таш боордук…«Эрте төрөт – 

бул жетиле элек денени күчкө салуу, келечекте баары бир анын залалы билинбей койбойт, 

мисалы, рак, шишикооруларын пайда кылат. Көп жылдардын ичиндеги изилдеп байкоолордун 

негизинде 18 жашка толгондон кийин гана – күйөөгө чыгууга жана бала төрөөгө болот деп 

бекеринен аныкталган эмес да». 

 

 

Жооп чаралары 

 

Саламаттыкты сактоо министрлиги БУУнун Калк фонду жана «Репродуктивдик 
саламаттыкбоюнча альянс» коомдук бирикмеси менен бирдикте жаштарга ылымдуу 
тейлөөлөрдүн программасын өнүктүрүүдө. Алардын максаты Кыргызстандын 
өспүрүмдөрү менен жаштарына, өзгөчө жарды, аяр, жеткен жарды топтордон чыккан 
жаштарга, кайрымдуулук, жашырындык жана сыпаалык мамилелерге негизделген, 
саламаттыкты сактоонун сапаттуутейлөөлөрүнүн жетиштүүлүгүн камсыз кылуу. Бүгүнкү 
күндө республикада жаштарга ылымдуу 10 кабинет ачылган. Бирок алар бардык 
өспүрүмдөрдү, өзгөчө айыл жериндегилерди толук камтый албайт, андыктан алардын 
репродуктивдик саламаттык тууралу кабардарлыгы али ачык бойдон. 

Республикада бойдо болтурбоо 
каражаттары (ББК) чыгарылбайт, 
ББК менен туруктуу камсыз кылуу 
тутуму да жок, каражаттын 
жетишсиздигинен сатып алуу 
мүмкүнчүлүгү жокко эсе, буга 
байланыштууөлкө демөөрлүк 
камсыз кылынууга толук көз 
каранды. Саламаттыкты сактоо 
органдары БУУнун Калк фондунун 
колдоосу менен калкты 
гуманитардык жардам түрүндөгү 
бойдо болтурбоо каражаттары 
менен камсыз кылат. 

2000-жылдан тартып республикада 
амбулатория деӊгээлинде 
камсыздандырылган жарандарды 
дары-дармек менен камсыз кылуу 
боюнча Милдеттүү медициналык 
камсыздандыруунун кошумча 
программасы (мындан ары ММККП) 
киргизилген. ММККП каржылануусу 
адам башына милдеттүү 
медициналык камсыздандыруунун 
каражатынын эсебинен ишке 
ашырылат. Бул программаны ишке 

киргизүү максаты болуп Баштапкы медициналык камсыздандыруу жардамы (ПМСП) 
деӊгээлинде камсыздандырылган жарандарга дары каражаттарынын жетиштүүлүгүн 
жакшыртуу. ММККП боюнча ҮДТда катталган жарандар үй-бүлө дарыгеринин, же ФАПтын 

 

Балдардын укуктарын коргоо боюнча 

республикалык деӊгээлдеги чиновниктин 

интервьюсунан: 

«Менимче, эрте эне болуу туурасында 

Саламаттыкты сактоо министрлиги менен жер-

жерлердеги милдеттүү медициналык 

камсыздандыруулар көбүрөөк билсе керек. 

Азырынча эрте эне болуу анчалык деле 

кыйынчылык эмес, ага чечиле албаган оор 

маселедей кароонун кереги жок. Мындайлар көп 

болуп кетсе анан кыйынчылык дегенге болот». 

 

Областардын бир мэриясынын өкүлүрүн 

интервьюсунан: 

 

«Суроо: Репродуктивдик саламаттык жана нике 

маселесин мектептин программасына киргизүү 

керекпи? 

Жооп: Жок. Бул процесске ата-этенелер 

катышышы керек. 

Суроо: Эрте эне болуу жагдайын жакшыртуу 

үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек? 

Жооп: Биз эч кандай чараларга муктаж эмеспиз. 
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фельдшеринин көрсөтмөсү боюнча дарыканалардан 2011-жылдан тартып, акысынын бир 
бөлүгүн (30-50 пайыздайын) төлөп бойдо болтурбоо каражаттарын (трирегол, регивидон, 
жатындын ичине салынуучу спираль) ала алат, калган бөлүгүн дарыкана башкаруусуна 
Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду төлөйт.  

Бирок ММККП боюнча дарылардын чыгымдарын кайтаруу тутумунда студенттер менен 
өспүрүмдөргө жеӊилдик берип дарылоо каралган эмес, анткени алар камсыздандырылган 
топко кирбейт. Буга байланыштуу бул топтогулар бойдо болтурбоо каражаттарына өз 
чөнтөгүнөн же ата-энелеринен алып төлөшү керек, бул өз кезегинде эрте жыныстык 
активдүүлүктө кедерги болот. Бүгүнкү күндө үй-бүлөнү пландаштыруу тейлөөлөрүнө 
болгон талаптын өскөнү байкалат, бул өлкөдө акыркы жылдары жүргүзүлүп жаткан 
репродуктивдик саламаттыкты коргоо боюнча туруктуу иштердин күтүлгөн жыйынтыгы 
болуп саналат. Андыктан бойдо болтурбоо каражаттарына болгон талап өсөт жана 
алардын тартыштыгы пландаштырылбаган кош бойлуулуктардын, криминалдуу бойдон 
алдыруулардын жана ошого жараша энелердин жана балдардын өлүмүнүн көрсөткүчүнүн 
кескин өсүүсү менен опурталду. 

Жалпы билим берүү мекемелериндеги медицина кызматкерлери өспүрүмдөргө сергек 
жашоо жолу жана репродуктивдик саламаттык тууралу маалымат берет. Бирок билим 
берүү органдары тарабынан бул иш артыкчылыктуу иштердин катарына киргизилбейт, 
андыктан туш келди жүргүзүлөт. 

Акыркы жылдарда кыз ала качуу көрүнүштөрүнө каршы белгилүү кадамдар кылынууда
53

. 
2012‐ж. парламенттин аял‐депутаттары кыз ала качуу санкциясын киши уурдоо санкциясы 
менен теӊештирүүгө жетишишти.  

2012-жылы БУУнун Калк фондуэрте нике жаатындагы жагдайга тез баа берүү демилгесин 
көтөрүп, эрте никени алдын алуу боюнча маалыматтык материалды даярдашты, бул 
материалдар Кыздардын эл аралык күнүнө арналган сүрөт көргөзмөсүнө коюлду.  

Бул жаатындагы Ош ш. тажрыйбасы да кызыктуу, анда жергиликтүү деӊгээлдеги 
гендерлик жана үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алып болтурбоо маселесине көзөмөлдүк 
кылуу милдетин шаардык мэрия өзүнө алды. Ал 2012-ж. 30-апрелинде « Гендерлик жана 
үй-бүлөлүк зомбулукту алдын алып болтурбоо максатындааракеттерди күчөтүү боюнча 
кошумча чаралар жөнүндө» № 137токтомун чыгарды. Ош ш. вице-мэринин төрагалыгы 
менен гендерлик жана үй-бүлөлүк зомбулукка көӊүл буруп жана алдын алуу боюнча 
тескөө кеӊеши түзүлдү. Токтом менен бир жылдык иш планы бекитилди, гендерлик жана 
үй-бүлөлүк зомбулук көрүнүштөрүнөведомстволор аралык көӊүл буруу үлгүсүн 
«сынактоо» өткөрүлгөн аймакта ТС аныкталды. Багыт өзгөртүү тутумунун бардык 
катышуучулары (ТС, ҮМБ, ССМП, травмпункттар, Ички иштер бөлүмү, КБ,) окутулду. 
Саламаттыкты сактоонун сынактык тутумдары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу 
гендерлик жана үй-бүлөлүк зомбулук боюнча инструкцияларды жана иш пландарын 
иштеп чыгышты. 2012-жылдын 27- июлунан тартып 31-декабрга чейин«Алымбек датка» 
аймагында калк менен жети жолу жолугушуу өткөрүлүп, ага 400дөй тургун катышты. Иш 
чараны сынактык ТС, ОПСД, ҮМБ, мектептер ИИБ, КБ, аксакалдар соту, ОПЦ, 
үйлүк/кварталдык комитеттер менен жергиликтүү активисттердин өкүлдөрүнөн турган 
чакансекторлук команда ишке ашырды. Үйлүк жана кварталдык комитеттер калк менен 
жолугушкандан тышкары гендерлик жана үй-бүлөлүк зомбулукка жол бере турган үй-
бүлөлөрдү аныктоо максатында аймактарын текшерип чыгышты. Мындай үй-бүлөлөр 
менен биргелешкен иштердин натыйжасында күйөөсүнүн үйүндө эрте никеге туруп, 
катталбай жашап атышкан 75кыз жашаган жерине катталды, 15 түгөй никеси расмий 
катталгандыгы тууралу көбөлүк алышты, он балага туулгандыгы тууралу күбөлүк 

берилди
54

.  

Эрте эне болуу жана эрте никелер маселелер боюнча жалпы жолунан, балдар маселеси 
жаатындагы саясатты аныктай турган органдарга караганда, гендерлик теӊчилик менен 
саламаттыкты сактоого жоопкер мамлекеттик органдар көбүрөөк тынчсызданууда.  
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Бирок жетектөөчү орундарды ээлеген мамлекеттик кызматкерлер, көп учурда эрте эне 
болууну медиктер гана чече турган түз медициналык маселе жанамектеп окуучулары 
менен калк эч кандай репродуктивдик саламаттыкжанаүй-бүлөнү пландаштыруу боюнча 
окутуу программаларына муктаж эмесдеп эсептешет. 

Мындай чиновниктердин ою боюнча, бала никелерине жашы жете элек кыздар менен 
алардын ата-энелери өздөрү күнөлүү(«өздөрү күйөөгө беришкен», «ала качып кетсе, эмне 
кайра алып кетишкен жок»), жыныстык эрте жетилүүгө («тарбия беришкен эмес», 
«карашкан эмес»), ал эми кыздарга карата жыныстык кылмыштарды («жүрбөчү жерде 
жүрүп,барбачу убакта барган да», «кийбечү кийимди кийип», «зөөкүрдү өзү азгырган 
да»…) дешет.  

 

 

Корутундулар жана сунуштар 

 

Жалпы жолунан изилдөөнүн маалыматтары боюнча кыскача төмөндөгүдөй корутунду 
чыгарууга болот:  

•  республикада жашы жете электердин арасында эрте эне болуунун 
өсүүсүнүнтуруктуулугу аныкталууда. 2011-жылы 15‐17 жаштагы кыздардын ичинен 
1 214 кыз төрөгөнү катталган (кыздардын жалпы санынын ичинен 1,2 пайызы) жана 
18-19 жаштагы келиндердин - 10 543 төрөгөнү ( төрөөлөрдүн жалпы санынын 8,5 
пайызы). 15-19 жаштагы келиндердин 91пайызыбирден бала төроөгөн, 8,7 пайызы 

‐ эки балалуу (1 028 ирет), 32 келин 19 жашка чыкканда үч балалуу болушкан. 19 
жашка чыкканда 4 балалуу болгондор да бар; 

•  2010-жылы 15‐19 жаштагы аялдардын ичинен төрөө саны боюнча 
Кыргызстан Евразия чөлкөмүндөгү 35 өлкөнүн ичинен бешинди орунду ээлеген; 
бул курактык топтогу бойдон алдыруулардын ичинде өлкө болжол менен тизменин 
орто ченинде;  

• төрөөлөр менен балдардын өлүмү тууралу расмий маалыматтардын 
аныктыгы жогорку деӊгээлде, ал эми бир аз айырмалар алардын санына анчалык 
деле таасирин тийгизбейт;  

• жашы жете электердин арасындагы бойдон алдыруулар тууралу расмий 
маалыматтар толук эмес, менчик медициналык клиникалардан жана 
кабинеттердин маалыматтардын чогултулушун жакшыртуу муктаждыгы айгине;  

• жашы жете электерге карата жыныстык жана үй-бүлөлүк кылмыштар 
жаатындагы расмий статистикалык маалыматтар да, алардын абдан 
жашырылгандыгына байланыштуу, толук эмес. Мында жашырындык жасалма 

Областардын биринин социалдык жактан өнүгүү өкүлүнүн интервьюсунан: 

«Суроо: Репродуктивдик саламаттык жана нике программасын орто мектептин программасына 

киргизүү керекпи? 

Жооп: Жок. Бул ишке ата-энелери катышышы керек. 

Суроо: Эрте эне болуу жагдайын жакшыртуу үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек? 

Жооп: Биз эч кандай чарага муктаж эмеспиз. Биздин эл өзү эле эстүү-баштуу». 

 

Эл аралык уюмдунөкүлүнүн интервьюсунан: 

«Өспүрүмдөрдүн кош бойлуу болуу маселеси чиновниктер тарабынан бир жактуу каралып, ал 

медициналык маселе катары эсептелет. Мындай болгондо абал курчуй берет, анткени ал 

медициналык чаралар менен эле чечилбейт. Эрте эне болуу – бул социалдык көрүнүш, 

экендигин түшүнүү керек, демек аны азайтуу үчүн аракеттер ар тараптан көрүлүшү зарыл». 
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түрүндө ( укук коргоо органдары менен соттордун иштөө натыйжасынын 
начарлыгы), ошондой эле табигый түрдө да болот (кылмыштан жабыр 
тарткандардын өздөрүнүн сексуалдык кол салуунун болгондугун укук коргоо 
органдарына билдирбей жашырышы);  

• эрте эне болуунун өзү социалдык көрүнүш, анын тарыхый, диний, этностук, 
социалдык жана адеп-ахлактык өзөгү бар;  

• Кыргызстанда эрте эне болуу төмөнкүдөй көрүнүштөр менен байланыштуу:  

 балдардын никеси (ата-энелердин сүйлөшүүсү боюнча, кыз ала 
качуу, көп аялдуулук, диний никелер);  

 репродуктивдик саламаттык тууралу түшүнүгү жок кезде сексуалдык 
мамилеге эрте киришүү;  

 ата-энелер менен чатакташуу, үй-бүлөдөгү социалдык жайсыздык;  

 жашы жете электерге карата жыныстык кылмыштар;  

• эрте эне болуу толук изилдене элек көрүнүш. Эрте эне болуунун үй-бүлөгө, 
балдарга жана коомго тийгизген анык социалдык таасирин аныктоо максатында 
жашы жете элек энелер менен алардын балдарына атайын изилдөөлөр жүргүзүлө 
элек.Жашы жете элек энелер тууралу маалымат көбүнчө башка изилдөөлөрдү 
жүргүзүүдөаныкталган кошумча маселе;  

• мындай жагдайдын бирден бир себеби, балдар маселеси боюнча саясатты 
аныктоочу мамлекеттик кызматкерлердин эрте эне болууну маанилүү маселе деп 
эсептебегендерине байланыштуу. Алардын ою боюнча окуучулар менен жалпы 
калк эч кандай репродуктивдик саламаттык жана үй-бүлөнү пландаштыруу 
жаатында билим берүү программасына муктаж эмес деп эсептешет;  

• мыйзамченемдери боюнча эӊ жаш нике курагы 18 жаш деп каралганына 
карабастан, балдар ал жашка жете электе никеге туруп атышат. Мыйзамда никеге 
мажбурлоого жаза жоопкерчилиги каралган. Бирок бала никелери көбүнчө ата-
энелеринин сүйлөшүүсү менен же ала качуу жолу менен ишке ашырылууда, 
андыктан күнөлүүлөрдү жоопко тартуу боюнча иш жүргүзүү аткарылбай калууда: 
никеге мажбурлоого катышкан көп адамдар, жашы жете электердин мыйзамдуу 
өкүлдөрү кошо жазасыз калууда; 

• никеге туруунун курактык чеги менен никеге мажбурлагандыгы үчүн 
жоопкерчиликтен башка, республикада эрте никени жана андан улам келип 
чыгуучу эрте эне болууну болтурбоочу эч кандай мамлекеттик программа каралган 
жери жок;  

• КР «Жарандардын репродуктивдик укуктары жана алардын аткарылышына 
кепилдик жөнүндө» мыйзамында «өспүрүм», «медициналык кийлигишүү» 
«медициналык кийлигүүшүгө макулдук» деген өӊдүү укуктук так эместиктер бар. 
Бул алынган мыйзамдын жашы жете электерге карата айрым ченемдеринин ишке 
ашырылышын кыйындатат;  

• мыйзам деӊгээлинде жашы жете электер үчүн медициналык 
тейлөөлөрдүнжашырындыгын сактоочу укуктук-ченемдик негиздин жоктугу, 
алардын саламаттыкты сактоо органдарына кайрылуу мүмкүнчүлүгүн жокко 
чыгарат;  
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• мыйзамдаөспүрүмдөр менен балдардын жыныстык жана репродуктивдик 
саламаттыкжаатындагы билим деӊгээлин арттыруу жоопкерчилиги ата-энелерге, 
билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо уюмдарына артыла турганы 
аныкталган. Бирок бул ченемдер аткарылбаган учурларга жаза чаралары каралган 
эмес. Көпчүлүк ата-энелер өз балдарынын жыныстык жактан маалымдуулугун 
өстүрбөйт, мектептерде коопсуз репродуктивдик жана сексуалдык жүрүм-турум 
боюнча билим-маалымат берүүчү программалар жок, ал эми саламаттыкты сактоо 
уюмдары өспүрүмдөр менен алдын алуу иштерин жетиштүү деӊгээлде 
жүргүзүшпөйт;  

• репродуктивдик саламаттык жөнүндө мыйзамда улуттук каада-салттар, үрп-
адаттар жана башка психологиялык факторлор жарандардын өз репродуктивдик 
саламаттыктарын сактоо укуктарын жана репродуктивдик саламаттыкты коргоочу 
тийиштүү кызматтарга эркин кайрылуу укуктарын чектебей тургандыгы 
аныкталган.Бирок эрте никелер, эрте эне болуу улуттук каада-салттардын, үрп-
адаттардын, калктын менталитети менен көнүмүштөрүнүн негизин түзгөндүктөн 
жашы жете электердин ден соолугуна жана репродуктивдик милдеттерине түздөн-
түз таасир этет;  

• Төрөгөн жашы жете элек кыздар ‐эреже катары, иштей элек болушат жана 
аларда жумушсуздуктун расмий статусу да жок болот – андыктан кош бойлуугу 
жана төрөгөндүгү боюнча жөлөкпул алуу мүмкүнчүлүктөрү да болбойт;  

• бала никелери, эрте кош бойлуулук жана эрте эне болуу кыздардын 
мектептен чыгып калышынын бирден бир себеби болот. Эрте никелүү төрөгөн 
кыздар адатта, окуусун улантышпайт, натыйжада алардын көпчүлүгү билимсиз, 
кесипсиз боюнча калышат. Алардан айырмаланып никесиз эрте төрөгөн жана 
атайын социалдык колдоо көргөн кыздар көп учурда окууларын улантышат. 
Изилдөөнүн маалыматтары боюнча өспүрүмөрдүн кош бойлуулугуна 
карагандакөбүнчө бала никесинде болуу билим алуунун токтотулушуна алып 
келет;  

• изилдөөдө эрте эне болуу психологиялык, сексуалдык жана уруп-согуу 
зомбулугу менен коштоло тургандыгы, ошондой эле финансылык көзөмөлдө 
болору көптөгөн көрүнүштөр менен аныкталды;  

• жашы жете элек энелердин өздөрүнүн конституциялык жана жалпы 
адамдык тулку-боюна жана ар-намысына эч кимдин тийбестиги, жеке эркиндиги 
тууралу укуктарын билүү деӊгээли жокко эсе, эркектер менен аялдардын өз-ара 
ыктыярдуулугу мененникеге туруулары жана алардын нике курагына жетүү 
деӊгээли абдан төмөн;  

• жашы жете электердин дээрлик бардыгы,зомбулуктан укуктуккоргонуу 
жолдору тууралу да кабарсыз – изилдөөнүн бир да катышуучусу никеге мажбурлоо 
же зомбулук көрүнүштөрү тууралу укук коргоо органдарына, кризистик борборлорго 
же жергиликтүү бийлик органдарына кайрылышкан эмес;  

• Изилдөөчүлөр эрте эне болуу көрүнүшүнө карата коомчулуктун кайчы 
пикири бар экендигин аныктады. Эрте кош бойлуулук менен эрте эне болуу коомдо 
никеси жок болгон учурда гана никелик-үй-бүлөлүк, адеп-ахлактык ченемдерди 
бузгандык болуп саналат.Никеси жок төрөгөн жашы жете элек кыздарды «алар эне 
болуп жарытпайт», «баласын карай албайт», «баласын жек көрөт» деп айыпташат. 
Ошол эле учурда никеси бар жашы жете элек кыздын кош бойлуулугун кубатташат, 
кадимки көрүнүш катары кабыл алышат, ал эми анын жакшы эне боло турганына 
эч кандай шек келтиришпейт; 

• жашы жете элек балдарын нике мамилелерине өтүүгө мажбурлаган ата-
энелердин пикири боюнча эрте нике бала укугун бузууга жатпайт. Ал түгүл алар 
эрте никени кыздарынын «жаркын келечеги» катары карашат;  

• 18 жашка чейин кош бойлуу болуу кыздардын репродуктивдик 
саламаттыгына коркунуч келтирет. Кошумча тобокелдик - көпчүлүк өспүрүмдүн ден 
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соолугу бузулат: тийиштүү курактагы кыздардын 100 миӊине алганда 15-17 
жаштагы кыздардынжалпы оорулуулук коэффициенти , чоӊ аялдарга 
салыштырганда 12 пайызга жогору;  

• дээрлик бардык учурда эрте кош бойлуу болушкан кыздарга атайын 
азыктануу, уктоо жана эс алуу режими камсыз кылынбайт. Никесиз төрөгөн кыздар 
мындан тышкары психологиялык санаага чөмүлүшөт, анын натыйжасында 
репродуктивдик коркунуч арта берет. Кош бойлуу болуп калган жашы жете элек 
кыздар, эреже катары, кеч катталышат, дарыгерге такай барып көрүнүп турушпайт, 
натыйжада кош бойлуулуктун татаалдашуулары башталат;  

• сексуалдык турмуштун башталышында өспүрүм кыздардын репродуктивдик 
саламаттык туурасында маалымдуулук деӊгээли жетишсиз болот. Бул учурда 
көпчүлүк кыздардын репродуктивдик саламаттык туурасында жалпы түшүнүгү гана 
болот, бойдо болтурбоо каражаттары жана жыныстык жол менен өтүүчү 
оорулардан (ЖЖӨО) алдын ала сактануу боюнча заманбап ыктарды билишпейт. 
Суроо-жоопко катышкандардын ичинен бири да сексуалдык турмуштун башында 
күтүүсүз кош бойлуулукту жана ЖЖӨОну 72 сааттын ичинде алдын алып токтотуу 
мүмкүнчүлүгү бар экендигин билген эмес экен;  

• жашы жете элек энелер мамлекет тарабынан эле эмес, коом тарабынан да 
укуктук, психологиялык, социалдык колдоого өтө муктаж болушат. Алардын 
кыйынчылыктарын чечүүгө убагында жардам берүү кош бойлуулуктун, 
төрөөлөрдүн ийгиликтүүлүгүнө жана жаӊы төрөлгөн баланын абалына таасирин 
тийгизет;  

• жашы жете элек энелер кош бойлуу, төрөө учурунан башка учурларда да 
жардамга муктаж. Алардын окууларын улантуусуна, адистик алышына, коомдук 
айыптоону жеӊүүлөрүнө, өздөрүн коомдун толук укуктуу мүчөсү катары 
эсептөөлөрүнө жардам керек;  

• изилдөөлөрдүн маалыматтары боюнча, колдоо көрүп аткан айрым жаш 
энелер өз балдарын да жакшы багып, окууларын да улантып атышат. 

 

Изилдөөнүн катышуучулары эрте эне болуу деӊгээлин азайтуу үчүн жалпы жолунан 
төмөнкү жолдорду сунуш кылат:  

• Кыргызстан кабыл алган эрте никелерге жол бербөө боюнча«Бала укуктары 
жөнүндө», «Нике курагында жана нике катталганда никеге турууга макулдук берүү 
жөнүндө», «Аялдарга көрсөтүлүүчүкордуктун бардык түрүн жоюужөнүндө» конвенциялары 
менен бекитилген эл аралык милдеттенмелердинаткарылышын камсыз кылуу 
зарылдыгына өкмөттүн көӊүлүн буруу»;  

• мамлекеттик органда расмий каттала элек никелерди диний нике кыюуга жол 
беришкен дин ишмерлерин, молдолорду администрациялык жоопкерчиликке тартууну 
киргизүү жөнүндөгү Жогорку Кеӊештин депутаттарынын долбооруна колдоо көрсөтүү;  

•  жашы жете элек энелерди, турмуштун оор абалына туш келген балдар 
категориясында кароо жана алардын социалдык жардам көрүү укуктарынын сакталышына 
кепилдикти камсыз кылуу үчүн учурдагы мыйзамченемдерине өзгөртүүлөрдү жана 
кошумчаларды киргизүүгө өбөлгө болуу;  

•  өспүрүмдөрдүнрепродуктивдик саламаттыктарын коргоо маселелеринин укуктук-
ченемдик негизин иштеп чыгуу;  

•  жашы жете элек энелер үчүн юридикалык, психологиялык көмөк берүүнү, 
убактылуу баш калкалоо жайын алуу мүмкүнчүгүн, балдар бакчаларынан орун алууну, 
билим алууга жана ишке орношууга көмөк берүүнү камтыган атайын социалдык 
тейлөөлөр топтомун иштеп чыгуу;  

•  жубайлардын бири нике курагына жете элек болгондо, мыйзам деӊгээлинде «бала 
нике» терминин колдонууну аныктоо;  
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•  Саламаттыкты сактоо министрлигининжаштарга ылымдуу тейлөөлөрдүн 
документтеринин топтомун жана саламаттыкты сактоонун баштапкы деӊгээли үчүн 
сексуалдык зордуктан жабыр тарткан адамдарга жардам көрсөтүү боюнча клиникалык 
протоколду кароо жана ишке киргизүү боюнча иштерин жигердештирүү;  

•  мамлекеттик органдардын, жаштардын , өспүрүмдөрдүн жана өкмөттүк эмес 
уюмдардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып жашы жете электерге карата жыныстык 
кылмыштарды, эрте никелерди, өспүрүмдөрдүн арасындагы тобокелдикке салынган 
жүрүм-турумдарды алдын алуу боюнча маалымат берүүчү иштерди күчөтүү;  

•  кыздардын укуктарынын бузулушуна каршы аракеттерди жигердештирүү жана үгүт 
иш-чаралары аркылуу кыздардын ден соолугуна зыян келтирүүчү адаттарды жана 
көнүмүштөрдү жеӊүүгө багытталган долбоорлорду ишке ашыруучу өкмөттүк эмес 
уюмдарга (ӨЭУ) колдоо көрсөтүү;  

•  эрте эне болуу жана анын мониторингин жүргүзүү кыйынчылыктарын чечүү 
аракеттеринин стратегиясын иштеп чыгуу үчүн негизги министрликтердин, 
ведомстволордун, ӨЭУ жана кесиптик уюмдардын ичинен укуктуу органдардын негизинде 
секторлор аралык жумушчу топту түзүү;  

• жалпы жогорку класстын окуучулары, өзгөчө айыл жерлериндеги окуучулар үчүн 
репродуктивдик саламаттык жана үй-бүлөнү пландаштыруу боюнча дарстарды окуу 
маселелеринде саламаттыкты сактоо жана билим берүү тутумунун өз-ара биргелешкен 
аракеттерин жакшыртуу;  

•  улуттук, этностук жана диний ченемдерди эске алуу менен репродуктивдик жүрүм-
турум жана репродуктивдик укук боюнча атайын курсту иштеп чыгып, мектеп 
программасына киргизүү;  

•  менчик медициналык борборлордон алынган маалыматтардын санын жана 
сапатын жакшыртууга басым жасоо менен бойдон алдыруулардын саны тууралу расмий 
статистиканын сапатын жакшыртуу жана медициналык мекемелерде бала төрөгөндө 
эненин нике статусун эсепке алуу;  

•  эненин курагына карап балдар үйлөрүндө калтырылган балдардын эсебин алуу;  

•  никеге тургандардын курагы боюнча кыйылгандиний никелердин саны тууралу 
Кыргызстандын мусулмандарынын диний башкаруусуна отчеттуулук киргизүү жолу менен 
диний никелердин саны боюнча статистикалык маалыматтарды чогултуу тутумун иштеп 
чыгуу жана киргизүү;  

•  өспүрүмдөр менен жаштардынсергек жашоо түрүнөжана ата-энелердин 
жоопкерчилигине багытталган артыкчылыктарын, максаттарын жана ишенимдерин 
калыптандыруу маселелери боюнча массалык маалымат каражаттары менен тыгыз 
кызматташуу;  

• саламаттыкты сактоо органдары, биринчи жолу төрөп жаткан жашы жете 
электердин курактык жана психологиялык өзгөчөлүктөрүн, булчуӊдарынын 
тырышчаактыгын, нерв тутумунун туруксуздугун эске алуу менен, төрөө учурунда боло 
турган кокустуктарды алдын алып:седативдүү, анальгетик, спазмолитик өӊдүү 
комплекстүү дарыларды колдонуу менен төрөт милдеттүү түрдө ооруксуздандырылышын 
камсыз кылуу;  

•  укуктардын бирин ишке ашыруу катарында үй-бүлөнү пландаштырууга көмөк 
көрсөтүү. Ар бир аялдын өз келечегин өзү түзүү мүмкүнчүлүгү болушу керек;  

•  эркектер менен эркек балдарды аялдар менен кыздардын репродуктивдик 
саламаттыкка, үй-бүлөнү пландаштырууга карата укуктарын жана бала никелеринин, көп 
аялдуулардын(көп күйөөлүүлөрдүн) жана үй-бүлө зордуктарынын санын азайтуу боюнча 
чараларды колдоого тартууга көмөк көрсөтүү.  
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1-тиркеме. Изилдөөлөрдүн катышуучулары тууралу маалыматтар 

 

Чүй, Ысык-Көл, Нарын, Талас, Жалал-Абад, Ош, Баткен 

областары, Ош жана Бишкек ш. боюнча максаттуу топтор 

Интервьюнун саны 

КР Социалдык өнүгүү министрлиги 1  

КР Эмгек, миграцияжанажаштарминистрлиги 2  

КР Саламаттыкты сактоо министрлиги 1  

Саясатчылар – соц. маселелер боюнча 

мэрлердин/акимдердинорун басарлары 
9  

Областык/шаардыктөрөт үйлөрүнүн жетекчилери, энелерди 

жана балдарды коргоо боюнча тескөөчүлөр 

9  

Репродуктивдик саламаттык борбору 9  

Эрте эне болуу көрүнүштөрү болгон мектептердин мүдүрлөрү 9  

КБ/ аялдардын өкмөттүк эмес уюмдарынын өкүлдөрү 9  

Балдар борборлорунун өкүлдөрү 6  

Эл аралык уюмдар 2  

Эрте никелүү 18 жашка чейин төрөгөн келиндер (кыз ала 

качуу жана ата-энелердин макулдугу боюнча нике)  

18  

18 жашка чейин төрөгөн никесиз келиндер (эрте жетилүү жана 

жашы жете электерге карата жыныстык кылмыштар)  

18  

Бардыгы 93  

 
 
Кыскартуулар 

 
АИВ адамдын иммун жетишсиздик вирусу 

КР ЖК  Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 

ҮДТ үй-бүлөлүк дарыгерлер тобу 

КМДБ Кыргызстандын мусулмандарынын диний башкаруусу 

ЖААЖ жарандык абалдын актыларын жазуу 

ИАЦ  Маалымат талдоо борбору 

ЖЖӨО жыныстык жол менен өтүүчү оорулар 

КР  Кыргыз Республикасы 

КБ кризистик борбор 

КР ИИМ  Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги 

ӨЭУ Өкмөттүк эмес уюм(дар) 

НСК  Улуттук статистика комитети 

ИИО ички иштер органдары 

РММБ Республиканский медициналык-маалымат борбору 

КР ЖК  Кыргыз Республикасынын Жаза-кылмыш кодекси 

ФАП  фельдшерлик-акушерлик пункт  

 

1

 Бул туурасында,Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун (БСУ) пресс-кызматына шилтеме берүү 
менен, БЕЛТА билдирет. Булагы: http://news.open.by/health/80607 
2

 Бул жерде жана мындан ары эрте эне болуу сөз айкалышы 18 жашка чыга электе эне болууну билдирет. 
Эрте нике – бул жубайлардын биринин- жашы жете элек болгондогу нике. 
3

 Булагы: КР УСК . 2011-жылдагы тирүү төрөлүүлөрдүн саны.  
4

 Булагы: Кыргызстанды өспүрүмдөрдүн бойдон алдыруусу каптап кетти. 
http://mir24.tv/news/society/4703352  
5

 Булагы: БСУ, КР Саламаттыкты сактоо министрлиги, ЮНФПА жана «Репродуктивдик саламаттык боюнча 
альянс» коомдук уюмунун техникалык колдоосу менен күтүүсүз кош бойлуулукка байланыштуу 
Кыргызстандагы тейлөөлөрдүн сапатына стратегиялык баа берилишин талкуулоо боюнча иш кеӊешмеси. 
http://www.rhak.kg/russian/index.php  
6

 Тегизбекова Ж. Ч. Кыргыздардын демейдеги укугу боюнча нике кыюу түрлөрү. Булагы:  
http://lib.krsu.edu.kg/uploads/files/public/2609.pdf 

http://news.open.by/health/80607
http://mir24.tv/news/society/4703352
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7

 Загряжский Г. Кыргыздардын юридикалык укуктары– М., 1991, 272-б. 
8

 Жумагулов А. Чүй өрөөнүндөгү кыргыздардын үй-бүлө жана никеси – Фрунзе, 1960, 33-б.  
9

 Гродеков Н. И. Сыр-Дарыя обласынын кыргыздары жана кара‐кыргыздары. М., 1991, 36-б. 
10

 Гродеков Н. Сыр‐Дарыя обласынын кыргыздары жана кара‐кыргыздары . М., 1991, 55-б.  
11

 Кыргыз Республикасы КР ЖК 1994-ж. 12-январындагы № 1402-токтому менен «Бала укуктары жөнүндө» 
Конвенцияны бекиткен.  
12

 Кыргыз Республикасы КР Жогорку Кеӊешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 1996-жылдын25-
январындагы № 320‐1 жана КР Жогорку Кеӊешинин Эл депутаттар жыйынынын1996-жылдын 6-мартындагы 
№ 257-токтомдору менен 1979-жылдын 18-декабрында «Аялдарга кордук көрсөтүүнүн бардык түрүн жоюу 
жөнүндө» конвенцияларына кошулду.  
13

 Кыргыз Республикасы КР Жогорку Кеӊешинин Мыйзам чыгаруу жыйынынын 1996-жылдын 25-
январындагы № 322‐1 жана КР Жогорку Кеӊешинин Эл депутаттар жыйынынын 1996-жылдын 6-
мартындагы №260‐1 токтомдору менен «Нике курагында жана нике катталганда никеге турууга макулдук 
берүү жөнүндө» конвенцияга кошулду.  
14

 КР ЖК 153-статьясы - «Эки аялдуулук жана көп аялдуулук»: эки аялдуулук жана көп аялдуулук, башкача 
айтканда эки же бир нече аял менен жашап, чарбачылыкты бирге жүргүзүү, эки жылга эркинен ажыратуу 
мөөнөтү менен жазаланат. 15-статья «Нике кыюуга тоскоолдук кылуучу жагдайлар».  
15

 КР Жаза-кылмыш кодекси 1997-жылдын 1- октябрындагы № 68, КР мыйзамынын жаӊы редакциясы 
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