
Пикир билдирүү эркиндигине укук жаатындагы 
эл аралык стандарттар

Пикир билдирүү эркиндигинин эл аралык стандарттарынын булактары

Адам укуктарынын жалпы декларациясы (АУЖД, 19-бер.): “Ар бир 
адам ынанымда болуу эркиндигине жана аны эркин билдирүү
 укугуна ээ; бул укук өз ынанымында тоскоолсуз бекем турууну 
жана мамлекеттик чек араларга карабастан маалыматты жана 
идеяларды кандай гана болбосун каражаттар менен издөө, кабыл 
алуу жана таратуу эркиндигин камтыйт”. 

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

Эмне үчүн пикир 
билдирүү эркиндигине 
укук абдан маанилүү?

Пикир эркиндиги жана аны билдирүү эркиндиги – ар бир 
эркин жана демократиялык коомдо инсандын ар тараптуу 
өнүгүүсү үчүн ажырагыс шарты жана негизги элементи 
болуп саналат. Пикир билдирүү эркиндигине болгон укук 
ачыктык жана отчеттуулук принциптерин жүзөгө ашыруу 
үчүн милдеттүү шарт болуп саналат, бул принциптер өз 
кезегинде адам укуктарын колдоо жана коргоо үчүн абдан 
маанилүү (CCPR/C/GC/34, 2-3-п).

Майыптардын укуктары 
жөнүндө Конвенция (21-бер.)

ЕККУнун адамдык өлчөмү 
боюнча конференциясынын 
Копенгаген жолугушуусунун 
документи (9.1-п.)  

Балдар укуктары жөнүндө 
Конвенция (13-бер.)

Рассалык басмырлоонун 
бардык түрлөрүн жоюу 
жөнүндө эл-аралык 
Конвенция (5 (d)(xiii)-бер.)

Адамдын укуктары жана 
негизги эркиндиктери 
жөнүндө КМШ 
Конвенциясы (11-бер.)

№34 Жалпы түшүндүр-
мөлөр. Пикир жана аны 
билдирүү эркиндиги

БУУнун Башкы Ассамблея-
сынын санарип технологи-
ялар доорунда жеке жашо-
ого болгон укук тууралуу 
Резолюциясы, A/C.3/68/L.45, 
2013-жылдын ноябры.

БУУнун Башкы Ассамблеясы-
нын Интернетте адам 
укуктарын колдоо, коргоо жана 
жүзөгө ашыруу тууралуу 
Резолюциясы, A/HRC/32/L.20, 
2016-жылдын 27-июнь күнү.



Пикир билдирүү 
эркиндигине укук 
кимдерге таандык?

Пикир билдирүү 
эркиндигине укук 
кайсы жерде күчүндө 
болот?

Пикир билдирүү эр-
киндигине укук өзүнө 
эмнелерди камтыйт? 

АУЖДнын жана ЖСУЭПтин 19-беренелери “Ар бир адам ... 
укукка ээ” деген сөздөр менен башталат. Бул деген пикир 
билдирүү эркиндигине укук жынысына, расасына, түсүнө, 
динине, билим деңгээлине, жарандыгына, саясий көз ка-
рашына, тегине, экономикалык абалына же башка крите-
рийлерге карабастан, ар бир адамга төрөлгөндөн тартып 

Пикир билдирүү эркиндигине болгон укук адамга «... мам-
лекеттик чек араларга карабастан ...» таандык (АУЖДнын 
жана ЖСУЭПтин 19-беренелери). Бул пикир билдирүү эр-
киндигине укук бир гана өлкөнүн территориясы менен 
чектелбейт дегенди билдирет. Мамлекет өз жарандарына 
өз жеринде да, анын четинде да “маалымат издөөгө, алууга 

Пикир билдирүү эркиндигине укук өзүнө “... маалыматты 
жана идеяларды издөө, алуу жана жайылтуу ...” эркин-
дигин камтыйт. 
“Маалыматты жана идеяларды жайылтуу” укугу сөз эр-
киндигинин эң айкын өңүтү болуп саналат. Бул – жеке ба-
арлашууда болсун, же жалпыга маалымдоо каражаттары 

таандык экенин билдирет. Бийликтер мамлекеттин территориясынын ичинде жашаган 
адамдардын баарына кандайдыр бир айырмачылыктарына карабастан адам укуктарын 
камсыз кылууга милдеттүү (ЖСУЭП, 2-берене).

жана жайылтууга” уруксат бериши керек. Бул туюндурмадан улам, пикир билдирүү эркин-
дигине болгон укук интернет мейкиндигинде да колдонулаарын, мамлекеттер бул укукту 
Интернетте колдонууга эч кандай жүйөсүз тоскоолдук кылууга акысы болбогонун билүү 
зарыл (CCPR/C/GC/34, 12, 43-п.).

аркылуу болсун, башкаларга билгениңди же ой-пикириңди айтуу укугу. Ар бир адамга өз 
оюн билдирүүгө мүмкүнчүлүк берүүдөн тышкары, башка адамдардын да идеяларынын 
жана пикирлеринин мүмкүн болушунча кеңири өңүтү менен таанышууга да шарт түзүп 
берүү сөз эркиндигинин максаты болуп саналат. Адамдар бул максатка гезиттерди окуп, 
радио угуп, интернетке кирип, коом үчүн ачык талкууларга жана дебаттарга катышып, 
мамлекеттик органдардын карамагында болгон маалыматтарга жетип, илимий изил-
дөөлөрдү же журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүп жете алат (CCPR/C/GC/34, 9,18, 19-пун-
кттар).
Пикир билдирүү эркиндигине болгон укук жалпысынан пайдалуу же туура деп эсептелген 
маалыматка жана идеяларга гана жайылтылбайт. Бул укук карама-каршы, туура эмес, ал 
тургай нес кылуучу маалыматтарга да тиешелүү; кимдир бирөөнүн идеяны жактырбага-
ны же жаңылыш деп эсептелгени мындай пикирди билдирүүдөн баш тартууга себеп бо-
луп бере албайт (CCPR/C/GC/34, 9,11-пункттар).
Пикир билдирүү эркиндигине укук өз пикирин билдирбөө эркиндигин да камтыйт 
(CCPR/C/GC/34, 10-пункт).



Пикирди кайсы 
ыкмалар менен 
билдирүүгө болот? 

Пикир билдирүү 
эркиндигине укукту 
чектөөгө болобу?

Мамлекет пикир 
билдирүү эркинди-
гине укукту коргоого 
милдеттүүбү? 

“Үч бөлүктөн турган 
тест” деген эмне? 

Жарандар өз пикирин ар кандай каражаттар менен – оозе-
ки жана жазуу түрүндө, жаңдоо тили аркылуу билдирүүгө, 
ошондой эле сүрөттөр жана искусство предметтери өңдүү 
вербалдык эмес коммуникация каражаттарын колдонуу-
га укуктуу болушу керек. Пикирди жеткирүү ыкмаларына 
мыйзам менен тыюу салынбаган китептер, гезиттер, бро-

Эл аралык укук ар кандай жеке жана мамлекеттик кызы-
кчылыктарды коргоо максатында пикир билдирүү эркин-
дигине болгон укукка айрым чектөөлөрдү киргизүүгө жол 
берет (ЖСУЭПтин 19-беренеси). 
Ошондой эле бардык согушка үндөгөн чакырууларга, дис-
криминацияга, касташууга же кордук көрсөтүүгө үндөгөн, 
улуттук, расалык же диний жек көрүүнүн пайдасына болгон 

Мамлекет пикир билдирүү эркиндигине укукту жүзөгө ашы-
рууга кийлигишүүдөн баш тарткандан тышкары, ошондой 
эле пикир билдирүү эркиндигине жасалган тоскоолдуктар-
ды четтетүү үчүн жигердүү чараларды да көрүүгө милдет-
түү (ЖСУЭПтин 2-беренеси, CCPR/C/GC/34, 7-п). Катышуу-
чу мамлекеттер ошондой эле адамдарды сөз эркиндигин 
жана пикир билдирүү эркиндигин колдонууга тоскоол бол-

“Үч бөлүктөн турган тест” – бул ЖСУЭПтин 19-беренесинде 
белгиленген пикир билдирүү эркиндигине болгон укукту 
чектөөнү үч тараптуу текшерүү. Бул текшерүүгө ылайык, 
ар бир чектөө:
1) Мыйзам менен белгиленүүгө тийиш:
• Чектөө мыйзам менен гана киргизилиши мүмкүн (мый-

шюралар, афишалар, баннерлер, кийимдер жана материалдар кирет. Бул болсо аудио-
визуалдык, электрондук жана интернет технологияларына негизделген пикир билдирүү 
каражаттарынын бардык түрлөрүн камтыйт (CCPR/C/GC/34, 12-п.).

бардык чакырууларга мыйзам тарабынан тыюу салынышы керек (ЖСУЭПтин 20-беренеси).
Ар бир чектөө катаал “үч бөлүктөн турган тесттен” өтүүгө тийиш (төмөн жактан караңыз).

гон жеке адамдардын же мамлекеттик эмес уюмдардын иш-аракеттеринен коргоого мил-
деттүү (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 8-п.). Мамлекеттик башкаруунун бардык бутактарынын 
жана ар кандай деңгээлдеги башка бийлик органдарынын иш-аракеттери катышуучу 
мамлекеттин жоопкерчилигине алып келиши мүмкүн (CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 4-п.).

зам астындагы акт менен эмес); чектөөнү киргизип жаткан мыйзам ачыктык, айкын-
дуулук жана юридикалык аныктык стандарттарына шайкеш келүүгө тийиш.



2) Коомдун мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максаттарына кызмат өтөөгө тийиш:
• Киргизилип жаткан чектөө эл аралык укук боюнча мыйзамдуу деп таанылган максат-

ка жетүүгө же ошондой максатты көздөөгө тийиш: (1) башкалардын укуктарын жана 
аброюн урматтоо жана (2) мамлекеттик коопсуздукту, коомдук тартипти, элдин сала-
маттыгын же адеп-ахлактуулугун коргоо. Мыйзамдуу максаттардын тизмеси толук 
жана мамлекеттер аны кеңейте албайт.

3) Коомдун мыйзамдуу кызыкчылыктарынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл бо-
лууга тийиш:
• Мамлекет мындай чектөөгө “курч социалдык муктаждык” бар болгонун далилдеп 

берүүгө тийиш. Атүгүл, чектөө менен көздөлүп жаткан мыйзамдуу максаттын ортосун-
да өлчөмдөштүк принциби сакталууга тийиш, ал эми чектөөнү түшүндүргөн себептер 
шайкеш жана жетиштүү болушу керек (CCPR/C/GC/34, 22, 24, 25, 27, 30, 33-35-пункт-
тар).

Диффамация деген 
эмне?

Пикир билдирүү 
эркиндигине 
укукту коргоонун 
кандай эл аралык 
механизмдери бар?

Латын тилинен которгондо “диффамация” термини жалаа 
жабуу, жаман атты кылуу дегенди билдирет. Диффамация 
үчүн жоопкерчиликке байланыштуу эл аралык стандарт-
тарда саясатчылар, кызмат адамдары, ошондой эле айрым 
бир учурларда коомдук ишмерлер карапайым жарандарга 

1. БУУнун Адам укуктары боюнча кеңешине даттануу жи-
берсе болот.
2. Пикир жана сөз эркиндигине укукту колдоо жана кор-
гоо маселелери боюнча Атайын баяндамачыга кабар жи-
берүүгө болот. Онлайн форма укуктардын жана эркиндик-
тердин бузулуп жатканы тууралуу жеке билдирүү жасоого, 
ошондой эле адам укуктары менен эркиндиктерин бузган 
ченемдик укуктук актылар (ЧУА) жана ЧУА долбоорлору 

караганда сындан азыраак корголушу керек деп айтылат. Ошондуктан, бийликке ээ бол-
богон индивидге карата жалаа жабуу (диффамация) же далилсиз пикир катары эсептеле 
турган нерсе бийлик өкүлүнө карата анын ишмердүүлүгүн сындоо деп таанылышы мүм-
күн (CCPR/C/GC/34, 38-п.).

жөнүндө маалыматтарды жөнөтүүгө мүмкүндүк берет.
3. БУУнун Адам укуктары боюнча комитетине жеке даттанууларды жиберүүгө жана 
альтернативалуу баяндамаларды берүүгө болот.
4. ЕККУнун ЖМКнын эркиндиги маселелери боюнча өкүлү  (мындан ары – Өкүл) – ЕККУ-
га мүчө бардык мамлекеттердеги ЖМКнын абалына көз салууга, пикир билдирүү эркин-
дигин жана ЖМК эркиндигин камсыз кылуу боюнча кабыл алган принциптеринин жана 
милдеттенмелеринин толук сакталышына көмөктөшүүгө ыйгарым укуктуу дүйнөдөгү 
жалгыз мамлекеттер аралык институт болуп эсептелинет. Өкүлдүн жана анын Бюросунун 
негизги милдети – коркунучка туш болгон ЖМКнын эркиндигин коргоо.
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Кыргыз Республика-
сынын Конституция-
сында пикир 
билдирүү эркиндиги-
не укук жөнүндө 
эмнелер айтылган?

Конституция ар бир адамга өз пикирин эркин билдирүү 
укугун кепилдейт, ошону менен катар басмырлоого, касты-
кка же зомбулукка чакырган улуттук, расалык, диний жек 
көрүүчүлүктү, гендердик жана башка социалдык үстөмдүк-
тү үгүттөөгө тыюу салат (32-берене). Мындан тышкары, ар 
бир адамга төмөнкүлөргө укук берилген (33-берене):
• маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдала-

нууга жана аны оозеки, жазуу түрүндө жана башка жол 
менен жайылтууга;

• мамлекеттик органдардагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы, ме-
кемелердеги жана уюмдардагы өзү жөнүндө маалыматтар менен таанышууга;

• мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана 
алардагы кызмат адамдарынын, мамлекеттик катышкан юридикалык жактардын иш-
мердүүлүгү жөнүндө маалымат алууга;

• мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана 
алардын кызмат адамдарынын карамагында болгон маалыматка жеткилүктүүлүк ке-
пилденет.

Конституция сөз, басма сөз жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын эркиндигин чек-
теген мыйзамдарды кабыл алууга (63-берене), ошондой эле инсандын абийирине жана 
ар-намысына доо кетирген же аны кемсинткен маалыматты тараткандыгы үчүн жазык 
куугунтугуна алууга тыюу салат (29-берене).
Бир жагынан караганда Конституция цензурага тыюу салып, ошондой эле жалпыга ма-
алымдоо каражаттарына мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча баш-
каруу органдарынан маалыматтарды алуу, аларды жайылтуу укугун кепилдегени менен, 
экинчи жагынан “өсүп келе жаткан муунду коргоо максатында Кыргыз Республикасынын 
элинин моралдык жана адеп-ахлактык баалуулуктарына, коомдук аң-сезимине кара-
ма-каршы келген иш-чаралар мыйзам менен чектелиши мүмкүн” деген ченемдерди да 
камтыйт (10-берене).


