
Биригүү эркиндиги боюнча укуктун 
эл аралык стандарттары

Биригүү эркиндиги боюнча укуктун эл аралык стандарттарынын булактары

1Адам укуктарынын жалпы 
декларациясы (АУЖД 
20-бер.): «Ар бир адам тынч 
чогулуштар жана биригүү 
эркиндигине укуктуу».

Жарандык жана саясий 
укуктар жөнүндө эл аралык 
пакт (ЖСУЭП 22-бер.) 

Бирикме 
деген эмне?

Бирикмелер эмне 
үчүн түзүлөт?

Жалпы кызыкчылыктары, иш-аракеттери же максаты ме-
нен байланышкан жактардын биригүүсү бирикме деп 
түшүнүлөт. Бирикменин милдеттүү белгилери болуп ком-
мерциялык эмес мүнөзү жана иш-аракеттеринин уюшту-
рулушу саналат. Бирикмелер ар кандай аталышы мүмкүн: 
коммерциялык эмес, өкмөттүк эмес, киреше таппаган, жа-

Бирикмелер ар кандай максаттарга жетүү үчүн түзүлөт. 
Мисалы, мамлекеттик органдарга же башка адамдарга өз 
пикирлерин жеткирүү үчүн (канчалык көп адамдар бирик-
се, алардын үнү ошончолук катуу болот), жалпы кызыкчы-
лыктарды коргоо жана илгерилетүү, муктаж болгондор-
го жардам берүү, коомго пайдалуу иш-аракеттер менен 
алектенүү жана башка максаттар үчүн түзүлүшү мүмкүн. 

рандык уюмдар, жарандык коомдун, үчүнчү сектордун уюмдары ж.б. Ошол эле учурда 
алар милдеттүү түрдө юридикалык жак болууга тийиш эмес. Бирикмелер формалдуу эмес 
да болушу мүмкүн. 

Экономикалык, социал-
дык жана маданий укуктар 
жөнүндө эл аралык пакт 
(8-бер.)

Аялдарга карата дискрими-
нациянын бардык түрлөрүн 
жоюу жөнүндө конвенция 
(7-бер.)

Майыптардын укуктары 
жөнүндө конвенция 
(29-бер.)

ЕККУнун Адам өлчөмү 
боюнча конференциясынын 
Копенгаген кеңешмесинин 
документи (26-бер.)

Качкындардын статусу 
жөнүндө конвенция (15-бер.)

Баланын укуктары жөнүндө 
конвенция (15-бер.)

Адамдын укуктары жана 
негизги эркиндиктери 
жөнүндө конвенция (12-бер.)

ЕККУ ДИАУБнын бирикме-
лердин эркиндиги боюнча 
жетектөөчү принциптери



Бирикме түзүүгө 
ким укуктуу?

Бирикмелер кандай 
укуктарга жана 
эркиндиктерге ээ?

Биригүү эркиндиги 
боюнча укугуна 
карата мамлекеттин 
кандай милдеттенме-
лери бар?

Ар кандай жактар – жеке да, юридикалык да жактар, анын 
ичинде мамлекеттин жарандары же жарандыгы жок 
адамдар, ошондой эле мындай жактардын топтору юриди-
калык жак статусуна ээ болгон же ээ болбогон бирикмелер-
ди эркин түзүүгө укуктуу. Ар бир адам бирикмеге кошулуу 

Бирикмелер жеке адамдар ээ болгон укуктарга жана эркин-
диктерге ээ болушу керек (Жетектөөчү принциптердин 
259-п.). Бирикмелер бир катар укуктарга жана эркиндик-
терге ээ, алардын ичинде:
• өз ишмердигинин максатын, түрүн жана мазмунун 

аныктоо эркиндиги (№1 жана 4 принциптер);

Мамлекет биригүү эркиндиги боюнча укукка байланыштуу 
эки түрдүү милдеттенмеге ээ (№2 принцип):
1. Мамлекет бирикмелердин жана биригүү эркиндиги бо-
юнча өз укуктарын ишке ашырып жаткан жактардын укук-
тарын жана эркиндиктерин ишке ашырууга кийлигишпөө-
гө тийиш.   
2. Мамлекет бирикмелер иш-аракетин жүргүзүүсү үчүн жа-

же андан чыгуу жөнүндө чечимди эркин кабыл ала алат (№ 3 принцип). 

• өзүнүн мүчөлүк эрежелерин аныктоо эркиндиги (№3 принцип);
• ички иштерине башкалар тараптан кийлигишпөө эркиндик (№4 принцип);
• улуттук жана эл аралык деңгээлде ассоциацияларга биригүү эркиндиги (№4 принцип);
• ой-пикир жана аны билдирүү эркиндиги (№6 принцип);
• ресурстарды (финансылык, материалдык жана адамдык) эркин издөө, алуу жана пай-

далануу укугу (№7 принцип), ж. б.

гымдуу шарттарды түзүүсү зарыл:
• жөнгө салуучу талаптарды жөнөкөйлөтүү, мындай талаптар ашыкча оор болуусу-

на жол бербөө, ресурстарды колдонууга жана бирикмелер туш болгон көйгөйлөрдү 
чечүүгө көмөк көрсөтүү;

• ар кандай мыйзам актыларын, бирикмелердин ишмердигине тиешелүү саясатты ка-
был алуунун жана ишке ашыруунун алдында бирикмелер менен консультацияларды 
өткөрүү (№8 принцип). 

Бирикмелердин кызыкчылыктарынын чөйрөсүнө кеңири тизмедеги маселелер кири-
ши мүмкүн: коррупцияны азайтуу жана айлана чөйрөнү коргоо маселелеринен баштап, 
үй-бүлөдөгү зомбулуктун алдын алууга же жаныбарларды коргоого чейин.



Бирикмелерден ком-
мерциялык уюмдарга 
караганда көбүрөөк 
ачык-айкындуулукту 
талап кылууга жол 
берилеби?

Бирикмелер киреше 
алып келүүчү иштер 
менен алектене 
алышабы?

Бирикмелер кайсы 
булактардан 
каржыланышы 
мүмкүн?

Бирикмелерден башка юридикалык жактардан (миса-
лы, коммерциялык ишканалардан) талап кылынгандан 
көбүрөөк ачык-айкындуулукту, отчетторду жана маалымат-
тарды берүүнү талап кылууга жол берилбейт. Анткен менен, 
кээ бир бирикмелерге белгилүү бир жеңилдиктер мамле-
кет тарабынан берилген учурларда алардын отчеттуулугу-
на карата өзгөчө талаптарды коюуга жол берилет (мисалы, 

Бирикмелер эркин, кандайдыр бир атайын уруксатсыз, 
өзүнүн коммерциялык эмес ишин каржылоо максатында 
мыйзамдуу экономикалык, ишкердик же коммерциялык 
иш-аракетин жүргүзүүгө укуктуу болушу керек. Мында алар 
иш-аракеттин ушул түрүнө карата колдонулуучу жалпы 
эреже боюнча бардык ченемдик талаптарды жана лицен-
зиялоо шарттарын аткарууга тийиш. Мындан тышкары, 

Бирикмелердин коюлган максаттарына жетүү үчүн кара-
жаттары болушу керек (№ 7 принцип). Алар каржылык 
(кайрымдуулук, демөөрчүлүк, гранттар), материалдык 
(жабдуулар) жана адам ресурстарын (ыктыярчылык) эркин 
издөөгө, алууга жана пайдаланууга, ошондой эле ар кан-
дай мыйзамдуу экономикалык иш-аракеттер менен эркин 
алектенүүгө укуктуу. 

кайрымдуулук уюмдарына, мамлекет аларга олуттуу салыктык жеңилдиктерди бергендиги 
үчүн). Ошол эле учурда, бирикмелер  жеңилдиктерден баш тартууга жана бул жеңилдиктер 
менен байланышкан ачыктык жана отчеттуулук боюнча кошумча талаптарды аткаруудан 
баш тартууга мүмкүнчүлүгү болушу керек (Жетектөөчү принциптердин 225-п.).

бирикмелердин коммерциялык эмес мүнөзүнө байланыштуу, ушундай иштен алынган 
кандай болбосун пайда ушул бирикменин мүчөлөрүнүн же уюштуруучуларынын орто-
сунда бөлүштүрүлбөйт жана бирикменин максаттарына жетүүгө багытталат (Жетектөөчү 
принциптердин 191-пункту).

Каржылоонун ар кандай булактарына жол берилет: 
• мамлекеттик (мисалы, салыктык жеңилдиктер, социалдык заказ) жана жеке (инвести-

циялар, займдар);
• улуттук, чет өлкөлүк жана эл аралык. 

Мамлекеттер бирикмелердин ресурстарга жеткиликтүү болушун каржылоо булагына 
карата чектебеши керек. Бажы контролуна, валюталык операцияларга жана акчаларды 
адалдоону жана террорчулукту алдын алуу боюнча иштерге, шайлоолорду жана саясий 
партияларды каржылоо эрежелерине карата мыйзамдык талаптар буга кирбейт. 



Биригүү эркиндиги 
боюнча укук чектели-
ши мүмкүнбү?

Биригүү эркиндиги 
укугун коргоо боюнча 
кандай эл аралык 
механизмдер бар?

Биригүү эркиндиги 
боюнча укукту 
коргоонун кандай 
каражаттары бар?

Биригүү эркиндиги боюнча укук абдан аз учурларда чек-
телиши мүмкүн (ЖСУЭП 22-беренеси жана №9 жана №10 
принциптер) жана алар:

мыйзамда каралышы керек (алар башкаруунун ай-
рым органынын же кызмат адамынын чечими боюнча 
мыйзам астындагы актылар менен киргизилиши мүм-

Биригүү эркиндиги боюнча укуктун бузулушу жөнүндө ары-
зданып жаткан жарандарга жана уюмдарга төмөндөгүдөй 
процедуралар жеткиликтүү:
1. БУУнун адам укуктары боюнча Кеңешине даттануу 
жөнөтүү.
2. БУУнун адам укуктары боюнча Комитетине жеке бил-

Коомдук бирикмелерге бийликтин аракеттеринен жана 
чечимдеринен алардын укуктарын коргоо үчүн укуктук ка-
ражаттар кепилденилиши тийиш (№ 11 принцип):
 бийлик органдарынын жана алардын кызмат адамда-

рынын чечимдерине жана аракеттерине (аракетсизди-
гине) административдик даттануу укугу;

күн эмес);
демократиялык коомдо зарыл болушу (чыныгы коркунучка негизделген орчундуу се-
беп керек) жана өзүнүн мыйзамдуу максатына өлчөмдөш болушу керек;
катуу чектелген төмөнкү кызыкчылыктарды коргоо үчүн киргизилет:
- мамлекеттик же коомдук коопсуздук, 
- коомдук тартип, 
- калктын саламаттыгын жана адеп-ахлагын коргоо, же 
- башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо.

МААНИЛҮҮ:  
Чектөөлөр дайыма тар чечмелөөгө ээ болуп жана бул укукту жокко чыгарууга алып 
келбеши керек. 
Чектөө зарылдыгы кылдаттык менен салмактанып жана төгүндөлгүс далилдерге не-
гизделиши керек. 
Кандай гана жагдайда болбосун, азыраак кийлигишүү менен байланышкан жолду 
тандоо керек.

 сотко кайрылуу укугу;
 адилеттүү компенсацияга укук. 

Коргоо каражаттары натыйжалуу болууга тийиш, бул: ишке ашыруунун кыска мөөнөт-
төрү, коргоо каражаттарынын финансылык, аймактык жана коммуникациялык жеткилик-
түүлүгү, мүлктүк да, моралдык да зыяндын ордун толтуруунун өлчөмүнүн шайкештиги 
болушун билдирет. 



Кыргыз Республика- 
сынын Конституция- 
сында биригүү эркин- 
диги укугу жөнүндө 
кандай жоболор бар?

«Ар ким биригүү эркиндигине укуктуу» (36-бер.). 

Бул укукту ишке ашырууда жарандар коммерциялык эмес, 
анын ичинде формалдуу эмес (катталбаган) уюмдарды 
түзүшөт. Саясий партиялар, кесиптик бирликтер, жана 
башка коомдук бирикмелер өздөрүнүн финансылык жана 
чарбалык ишинин ачык-айкындуулугун камсыздашат  
(8-бер.). Конституциянын бул жобосу бирикмелерди жөнгө 

дирүүлөрдү жөнөтүү жана альтернативдик баяндамаларды сунуштоо.
3. Тынч чогулуштардын жана ассоциациялардын эркиндигине болгон укуктар боюнча 
Атайын баяндамачыга жекече билдирүүлөрдү жөнөтүү. Адам укуктары боюнча бардык 
келишим  органдарына жекече билдирүүлөр онлайн, электрондук почта же почта ар-
кылуу жөнөтүлүшү мүмкүн

салуунун демократиялык принцибин бузат, анткени ага ылайык, бирикмелерден коммер-
циялык ишканалардан талап кылынгандан көбүрөөк ачык-айкындуулукту жана көбүрөөк 
сандагы отчетторду жана маалыматтарды берүүнү талап кылууга жол берилбейт (Жетек-
төөчү принциптердин 225-п.).
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