
Жарандык мейкиндиктин негизиндеги адам 
укуктарынын эларалык стандарттары 
Жагымдуу өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашыруу үчүн жарандык мейкиндикти, жарандык катышуу-
ну, коомдук эркиндиктердин корголушун жана жарандардын мобилизациясын камсыз 
кылган адам укуктарынын эларалык стандарттары адам укуктары боюнча эларалык доку-
менттердин жана БУУнун адам укуктары боюнча негизги келишимдеринин төмөнкү жобо-
лоруна негизделет: 

Адам укуктарынын жалпы 
декларациясы (АУЖД) 

Экономикалык, маданий 
жана социалдык 
укуктардын эларалык 
пакты

Баланын укуктары 
жөнүндө конвенция

Бардык эмгек мигрантта-
рынын жана алардын 
үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
укуктарын коргогон 
эларалык конвенция

Кыз-келиндерди 
басмырлоонун бардык 
түрлөрүн жоюу 
конвенциясы

Жарандык жана саясий 
укуктар жөнүндө эларалык 
пакт (ЖСУЭП)

8-берене: кесиптик бирликтерди түзүү 
жана аларга кирүү укугу
15-берене: маданий турмушка катышуу 
укугу

3-берене: кыз-келиндердин саясий, 
экономикалык жана маданий турмушка 
катышуу укугу

13-берене: ой-пикирлерди эркин 
билдирүү укугу
15-берене: тынч чогулуштар жана 
биригүү эркиндиги боюнча укук

26-берене: биригүү эркиндиги 
боюнча укук

19-берене: эркин ой-пикир жана аны 
эркин билдирүү укугу
21-берене: тынч чогулуштар эркиндиги
22-берене: биригүү эркиндиги
25-берене: коомдук турмушка катышуу

19-берене: эркин ой-пикир жана аны 
эркин билдирүү укугу
20-берене: тынч чогулуштар жана биригүү 
эркиндиги боюнча укук
21-берене: өз өлкөсүн башкарууга 
катышуу укугу

Расалык басмырлоонун 
бардык формаларын 
жоюу боюнча эларалык 
конвенция

Майыптардын укуктары
жөнүндө конвенция

5-берене: тынч чогулуштар жана 
биригүү эркиндиги боюнча укукту, ой-
пикирлерди эркин билдирүү укугун жана 
мамлекеттик иштерди 
башкарууда катышуу укугун 
басмырлоого тыюу салуу 

21-берене: эркин ой-пикир жана аны 
эркин билдирүү укугу
29-берене: маалымат алуу укугу
30-берене: саясий жана коомдук, ошондой 
эле маданий турмушка катышуу укугу



Биригүү (ассоциация) 
эркиндиги 

Ар бир адам башкалар менен эркин биригүүгө укуктуу  
(ЖСУЭП 22-берене). Ассоциация - жалпы кызыкчылыктарды 
биргелешип жүзөгө ашырууну, билдирүүнү, илгерилетүүнү 
же жайылтууну камсыз кылуу жана коргоо үчүн түзүлгөн би-
рикме же уюм. 

Жагымдуу жарандык мейкиндикти камсыз кылган 
негизги укуктар жана эркиндиктер 

Ой-пикирлерди 
эркин билдирүү 

Ар бир адам ой-пикирин эркин билдирүүгө укуктуу. Бул укук-
ка кандай гана маалымат же ой болбосун, аны мамлекет-
тик чегараларга карабастан, оозеки, жазуу же басылмалар 
аркылуу же көркөм билдирүү же өзүнүн тандоосуна ылай-
ык башка ыкмалар менен издөө, алуу жана жайылтуу уку-
гу кирет (ЖСУЭП 19-берене). Ой-пикирлерди билдирүүнүн 

Тынч чогулуштар 
эркиндиги 

Ар бир адам тынч чогулуштар эркиндигине укуктуу  
(ЖСУЭП 21-берене). Бул укук аркылуу адам белгилүү бир 
жерде жыйындарды өткөрүү же белгилүү бир багытта жүрүү 
менен кандайдыр бир маселеге болгон өзүнүн мамилесин 
билдирет. “Тынч чогулуш” - зомбулуксуз, курал-жарак кол-

Мамлекеттик 
иштерди жүргүзүүгө 
катышуу укугу

Ар бир жаран мамлекеттик иштерди жүргүзүүгө түздөн-түз, 
ошондой эле өзү эркин  тандаган өкүлдөр аркылуу каты-
шууга укуктуу (ЖСУЭП 25-берене). Бул жерде “мамлекеттик 
иштерди жүргүзүү” деген түшүнүк кеңири мааниге ээ, анын 
ичине - мамлекеттик кызмат адамдарынын ыйгарым укук-
тарын аткарышы жана жарандардын шайлоолордо же ре-

бардык формалары жана жайылтуу ыкмалары корголот: оозеки айтылган жана жазылган 
сөздөр, жаңсоолор тили, искусствого байланыштуу нерселер жана чыгармалар, басылып 
чыккан материалдар, сүрөттөр, кийимдер, аудио-, видеоматериалдар жана ар кандай ин-
тернет технологияларын колдонгон башка нерселер. 

донулбаган чогулуш. Мындай чогулуш мыйзамсыз максаттарды көздөбөйт.  

ферендумдарда добуш бериши, ошондой эле жарандардын мыйзам долбоорлорун же 
мамлекеттик органдардын чечимдерин талкуулодо түздөн-түз катышуусу жана мамле-
кеттик органдар менен кеңешүү үчүн түзүлгөн ар кандай өкүлчүлүктүү органдарда каты-
шуусу кирет. 

Жарандык мейкиндик – адамдын үй-бүлөсүнөн, мамлекеттен жана рынок мамилеле-
ринен тышкары жашаган мейкиндиги. Бул мейкиндикте жарандар жалпы кызыкчылык-
тарын илгерилетүү үчүн бириге алышат. Башкача айтканда, жарандык мейкиндик – жа-
рандарга үй-бүлөнүн ичинде, мамлекеттик органдар тарабынан же ишкердик аркылуу 
чечүүгө мүмкүн болбогон тигил же бул маселелерди биргелешип же өзүнчө чечүүгө мүм-
күнчүлүк берген демократиялык мамлекеттеги укуктук чөйрө.



Жагымдуу чөйрө 
менен камсыз кылуу

Укуктар менен 
эркиндиктердин 
чектелиши

Басмырлабоо

Мамлекет ар бир адамга расасына, терисинин түсүнө, жыны-
сына, тилине, динине, саясий жана башка ишенимдерине, 
улуттук же социалдык тегине, мүлктүк абалына, туулганына 
же башка шарттарга карабастан бардык адам укуктарын жана 
эркиндиктерин кепилдендириши керек (ЖСУЭП 2- жана 3-бе-
ренелер). 

ЖСУЭПда айрым укуктарды чектөө мүмкүнчүлүгү каралган. 
Бул чектөөлөр:
• эч кимди басмырлабашы керек (өзгөчө шарттар болбой, 

бардыгы үчүн бирдей болушу керек);  
• мыйзамда каралышы керек (өзүнчө башкаруу органы-

нын же кызмат адамынын чечими менен киргизилбеши 
керек); 

• зарыл болушу керек (чектөө киргизүү үчүн чыныгы коркунучка негизделген жүйөөлүү 
себеп болушу керек); 

• коркунучка барабар болушу керек (ашыкча, катаал болбошу керек)

Чектөөлөрдү чечмелөө принциптери (Сиракуз принциптери):
• Чектөөлөр колдонула турган чөйрө учурдагы укуктун маани-маңызына кедергисин 

келтирбей тургандай чечмелениши керек. 
• Бардык чектөөлөр мүмкүн болушунча так жана даана чечмеленип, бардык күмөн са-

ноолор каралып жаткан укуктарды коргоп териштирилиши керек. 
• ЖСУЭПте келтирилген чектөөлөрдү кеңири чечмелөөгө болбойт. Чектөөлөрдү каала-

гандай колдонууга жол берилбейт. 
• Мыйзамда ар бир чектөөнүн мыйзамсыз киргизилиши же колдонулушу боюнча дат-

тануу мүмкүнчүлүгү жана укуктук жактан коргой турган майнаптуу каражаттар кара-
лышы керек. 

• Чектөөлөрдүн мыйзамдуулугун далилдөө милдети мамлекетке жүктөлөт. 

Мамлекет өзүнүн жеринде жана юрисдикциясында жүргөн 
бардык адамдардын укуктары менен эркиндиктерин сый-
лап, камсыз кылышы керек. Мамлекет көрсөтүлгөн укуктар 
менен эркиндиктерди сактоо, коргоо, кубаттоо жана жүзө-
гө ашыруу үчүн мыйзам чыгаруучулук, административдик 
жана башка чараларды көрүүгө тийиш (ЖСУЭП 2-берене). 



Адам укуктары менен эркиндиктерин коргогон 
эларалык механизмдер 

1

2

3

БУУнун Келишимдик органдарына (БУУнун комитеттерине) жеке дат-
танууларды тапшыруу, ошондой эле жарандык уюмдардын альтерна-
тивдик докладдарын тапшырышы. Алар мамлекеттер ратификацияла-
ган БУУнун адам укуктары боюнча негизги келишимдери боюнча 
мамлекеттердин докладдары менен чогуу каралат.

Жарандык уюмдардын БУУнун бардык мүчө-мамлекеттери катыш-
кан Универсалдык мезгилдик серебинин (УМС) жол-жобосу боюнча 
альтернативдик докладдарды тапшырышы. УМС жол-жобосу боюнча 
тапшырылган альтернативдик докладдарда адам укуктары менен эр-
киндиктерине байланышкан аркандай маселелер камтылышы мүмкүн.

эркин ой-пикир жана 
аны эркин билдирүү 
укугун кубаттоо жана 
коргоо (1993-жыл)

Онлайн-форма аркылуу укуктар менен эркиндиктердин бузулуп жатканы жөнүндө өзүн-
чө билдирүү тапшырып, адам укуктары менен эркиндиктерин бузган ченемдик укуктук 
актылар (ЧУА) жана ЧУА долбоорлору тууралуу маалымат жөнөтсө болот.

Адам укуктары боюнча органдар тууралуу кененирээк маалыматты, Адам укуктары бо-
юнча Жогорку Комиссардын Башкармалыгынын сайтынан тапса болот (БУУнун АУЖКБ). 

тынч чогулуштар жана 
биригүү эркиндиги 
боюнча укук (2010-жыл)

соттордун жана 
адвокаттардын 
көзкарандысыздыгы 
(1994-жыл)

демократиялык жана 
акыйкаттуу эларалык 
тартипти кубаттоо 
(2011-жыл)

укук коргоочулардын 
абалы (2000-жыл)

жеке жашоонун 
колтийбестиги боюнча 
укук (2015-жыл) ж.б.
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БУУнун Адам укуктары боюнча кеңеши бекиткен Атайын жол-жо-
болор аркылуу жеке адамдардын билдирүүлөрүн тапшыруу. Алар-
дын мандаты белгилүү бир темалардагы укуктардын бузулушун алдын 
алуу болот. Атайын жол-жоболордун мандаттары аркылуу жеке бил-
дирүүлөрдү темалардын кеңири тизмеси боюнча багыттоого болот, так-
тап айтканда: 


