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5Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Журналисттин маанилүү 
кызматтарынын 
бири – көйгөйлөрдүн 
коомчулук тарабынан 
талкууга алынышына 
мүмкүнчүлүк түзүү, 
ошондой эле, 
адилеттүүлүктүн 
жана мыйзамдын 
үстөмдүгүн сактоо 
максатында мамлекет 
менен коомчулуктун 
ортосунда данакер 
болуу.

Баш сөз

Бул колдонмо китеп укук коргоо темасында макалаларды жазууну каалаган 
Борбордук Азия чөлкөмүндөгү журналисттерге көмөктөшүү максатында 
чыгарылды.

Адам укуктарына байланышкан маселени чагылдыруу көпчүлүк учурда 
дүйнөлүк ММКнын көз жаздымында калып келет. Анын себеби, биринчиден, 
күндөлүк саясий жаңылыктардан тарта жеңил көңүл ачуучу кабарларга 
көбүрөөк артыкчылык берилгендиги менен түшүндүрүлсө, экинчиден адам 
укугу маселесин чагылдыруу татаал жана көп талаш-тартыштарды жаратат 
деген пикир коомдо орноп калгандыгы менен түшүндүрүлөт. 

Коомчулуктун өкүлдөрү жарандык укуктардын бузулуусун болтурбай коюу 
максатында жеке өздөрү же коллективдүү түрдө чечимдерди кабыл ала 
алышат. Ал үчүн алар мындай укук бузуулар жөнүндө билишип, ошондой 
эле укук бузуулардын санын азайтууга чакырык салган улуттук мыйзам 
топтомдору менен жана эл аралык конвенциялар тууралуу маалыматы 
болушу керек. Дал ушул жерде ММКнын орду зор деп айтууга болот. 

Борбордук Азия мамлекеттеринин өкүлдөрү адам укуктарына байланышкан 
көйгөйлөрдүн бар экендигин моюнга алгысы келишпейт. Мындай кадамдарга 
алар бир жагынан мыйзамсыздыктын болгону үчүн ыңгайсызданып барышса, 
экинчи жагынан, алар өз каршылаштарынан кутулуу максатында атайын 
камакка алууларды, кыйноолорду жана адилетсиз соттук иликтөөлөрдү 
жасагандыктан барышат. 

Борбордук Азия мамлекеттеринин өкмөттөрү ММКнын көпчүлүгү өз 
көзөмөлүндө болгондуктан, орун алган окуя боюнча коомчулукка өздөрүнүн 
түрдүү маалыматтарын берүүдөн кыйналышпайт. Алардан айырмаланып 
кеңири коомчулуктун көңүлүн өздөрүнө буруу максатында, бул маселе 
боюнча жазып чыгышкан укук коргоочулар тез-тез тоскоолдуктарга 
кабылышат. Алар бардык эле мезгилде өз маалыматтарын бере алышпайт, 
анткени алардын маалыматы радио-, теле, же гезит редакторлорунун 
талабына жооп бербейт деген шылтоо менен четке кагылып келет. Кээ бир 
учурда ММК андай татаал темаларды чагылдыруудан баш тарткан учурлар 
да кездешет.
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Эгер басма же радио-, теле берүүлөр мындай укук бузуулар жөнүндө 
толук кандуу маалымат беришпесе, анда алар өздөрүнүн маанилүү 
кызматын  аткара алышпайт. Башкача айтканда, коомчулукка 
көйгөйдү талкуулоого мүмкүндүк түзүп, адилеттик менен мыйзамдын 
үстөмдүгү үчүн мамлекет менен коомчулуктун ортосунда данакер 
болуу кызматын аткара албайт. 

Булардын баары, ММК жана журналисттер укук коргоочу катары 
чыгышы керек дегенге жатпайт. Тескерисинче, кабарчылар кайсы 
бир укук бузуулар жөнүндө угушканда, алар бардык фактыларды 
кайрадан текшерип, шектелген күнөөкөрдөн жана жабырлануучудан 
комментарий чогултуулары зарыл. Бул аларга ушул маселе боюнча 
бардык көз-караштарды камтыган жана жогорку стандартка жооп 
берген так, объективдүү макала жазууга жардам берет.

Журналисттер адам укуктарынын бузулушу жөнүндөгү өз 
макалаларынын жардамы аркасында адилетүү коомдун жашашына 
кантип көмөктөшө алышат? Колуңуздардагы колдонмо ушул 
багыттагы негизги маалыматты жана практикалык идеяларды өзүнө 
камтыйт. 

Дагы бир башка китеп: «Үзүрлүү байланыштар. Укук коргоочу 
бейөкмөт уюмдар үчүн практикалык колдонмо» – укук коргоочуларга 
массалык маалымат каражаттарынын өзгөчөлөнгөн ишин 
жеткиликтүү түшүнүүгө жана өз салымдарын кошууга көмөктөшүү 
максатында жазылган.

Колуңуздардагы китеп Европа шериктештиги тарабынан 
каржылануучу «Борбордук Азияда адам укуктарын коргоо жана 
ММКнын жардамы аркасында укуктук билим берүү» долбоорунун 
алкагында даярдалды. Бул долбоордун негизги максаты - өз 
ара түшүнүү жана кызматташуу аркылуу Борбордук Азия 
мамлекеттериндеги журналисттер менен укук коргоочулардын 
ортосундагы байланышты кубаттоо, же бекемдөө. 

Колдонмо окутуу тренингдерине жана өз алдынча пайдаланууну 
көздөгөн окурмандарга окуу куралы катары чыгарылды.

Адам укуктары ар бир адамдын жашоосунда маанилүү роль 
ойнойт десек, колуңуздагы окуу курал ушул багытта сиздин 
активдүүлүгүңүздү жогорулатууга көмөктөшөт деп үмүттөнөбүз.

Джон Маклауд, 
Борбордук Азия боюнча программалык директор.  

IWPR – ММК өнүктүрүү бо-
юнча иш алып барган уюм, 
башкы кеңсеси Лондондо 
жана Вашингтондо жайга-
шып, дүйнөнүн 20 дан ашык 
өлкөсүндө иш алып барат.
IWPR макалаларды жарыялайт, 
ММКнын беделин көтөрүү ба-
гытында машыгууларды жана 
башка иш-чараларды өткөрөт.

Баш сөз
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КИРИшҮҮ

Соңку 100 жыл аралыгында адам укуктары Борбор Азия мамлекеттеринин 
бийлиги үчүн, анын ичинде, совет мезгилинде жана ал өлкөлөрдүн өз көз 
карандысыздыгын алган жылдары да башкы баалуулук катары каралбай 
келген. Ушул өңүттөн алганда, адам укуктарына байланышкан тема узак 
убакыттар бою унутта калып, журналисттердин бул темада адилеттүү, ар 
тараптуу жана жеткиликтүү жазууга жетиштүү билими  да, мүмкүнчүлүгү 
да болгон эмес.

Соңку жылдары адам укуктары темасы «жарыкка чыга баштады». Көптөгөн 
массалык маалымат каражаттарында демократиянын негизин түзгөн 
социалдык, экономикалык, саясий жана жарандык укуктардын  бузулушун 
сүрөттөгөн макалалар көп орун ала баштады. 

Демократия баарынан мурда сөз эркиндигине жараша болот деген 
түшүнүк бар. Ошондуктан адам укуктары журналисттин бул темада жазуу 
жөндөмүнө жана тайманбастыгына көз каранды. Ал эми Борбордук Азия 
мамлекеттеринде, биринчи кезекте, кабарчылардын тайманбастыгына көз 
каранды. 

Аймактагы өлкөлөрдө адам укуктарына байланышкан маселелерди жазууга 
адистешкен саналуу гана журналисттер бар. Аймактагы бардык өлкөлөрдү 
кошо эсептегенде алардын саны жүзгө да жетпейт. Алардын кээ бирлери 
үчүн адам укуктары негизги тема болсо, башкалары үчүн зарыл болгондо  
гана кайрылуучу тема. Бирок, кандай болгондо да алар өздөрүнүн өтө 
маанилүү иш жасап жатышкандыктарын түшүнүүлөрү зарыл. 

Борбор Азия мамлекеттериндеги журналисттер өз өлкөсүндө, шаарында, 
же чакан айылында болуп жаткан окуяларды чагылдырууда алар белгисиз 
бирөөлөр тарабынан, ар кандай коркутуп-үркүтүүлөргө жана ур-токмокко 
кабылышып жатышкандыгы тууралуу ондогон мисалдарды келтирүүгө 
болот. 

Борбордук Азиянын беш өлкөсүндө тең журналисттерди «жалган жалаа 
жапты жана кадырына шек келтирди» деген айыптоо менен жоопкерчиликке 
тарткан учурлар да болгон. Ал журналисттер өз  маалыматтарынын 
чындыгын далилдөөгө канча аракеттенишсе да, далилдей алышкан эмес.

Өз эмгеги үчүн өмүрүн берген кабарчылар да болгон. Алар чыныгы 
саясий окуяларды чагылдырышкандыктан коомчулук аларга ишенип 
артынан ээрчишкен. Мындай кабарчылар чыныгы коомдук ишмерлер 
болуп калышты. Мындай журналистке ачык мисал,  Өзбекстандагы болгон 
окуяларды чагылдырган, Кыргызстанда жарык көрүүчү «Сиёсат» гезитинин 
редактору Алишер Саипов болуп калды

Адам укуктары 
журналисттин 
бул темада жазуу 
жөндөмүнө жана 
тайманбастыгына 
жараша болот.

Адам укуктарынын 
сакталышына жана 
сыйлоого жетишүү үчүн 
күрөшүү оңой олтоң иш 
эмес. Бул темада жазган 
журналисттер үчүн да 
эң оор жана жооптуу 
иш .
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Алишер Саипов 2007-жылдын октябрында өзүнүн кесиптик 
ишмердиги үчүн өлтүрүлгөн. Соттук тергөөлөр кандай гана 
жыйынтык чыгарбасын, анын өлүмүнө Алишердин жеке 
журналисттик ишмердүүлүгүнөн башка нерсе себеп болду 
десек эч ким ишенбейт. Анткени, ал чынчыл журналисттик 
кызматы үчүн курман болду.

Борбордук Азия мамлекеттеринде көптөгөн укук коргоо 
демилгелери дал ошол кабарчынын өтө чынчыл болгон 
даярдыгына, алардын тайманбастыгына жараша болот. 
Мындан бир нече жыл мурда бул аймакта көптөгөн 
темаларды жарыялоого тыюу салынып келсе, учурда, 
баарынан мурда журналисттердин тайманбастыгынан жана 
укук коргоочулардын аракеттеринен улам жабык жайлардагы 
абал же кыйноолордун орун алышы сыяктуу маселелер 
журналисттер тарабынан кеңири чагылдырылууда. 

Кабарчылар Борбордук Азияда адам укуктарынын 
жакшырышына, укук коргоочулардын ишинин бир топ толук 
болушуна олуттуу салым кошо алышат, анткени маалымат өз 
убагында таркатылбаса, мындай ишмердүүлүктүн натыйжасы 
болбойт. 

Ошону менен катар журналисттерди Борбордук Азияда эле 
эмес, бүткүл дүйнөдө өздөрү жазып жаткан теманы мыкты 
билишпейт деп жемелешет. Адам укуктары темасы андан 
четте калбайт. 

Бул чындыгында, көптөгөн маселелерди өзүнө камтыган, 
ондогон жана жүздөгөн адамдар эмгектенген, татаал жана 
көп жактуу тармак. Укук коргоочулардын баары эле өз 
ишмердүүлүгүнүн узак  жолунда адам укуктарынын бардык 
тармагындагы билимдерди өздөштүрө беришпейт. Аймактагы 
көптөгөн журналисттер адам укуктары  жаатындагы бардык 
суроолорго жооп бере алган адис болот деп айтуу кыйын. 

Менин көз карашымча, адам укуктары тармагында 
маалыматты алуунун натыйжалуу ыкмасы басма сөз менен 
ачык иштешкен укук коргоочулар менен тыгыз кызматташуу 
жана үзгүлтүксүз изденүү болуп эсептелет. 

Экономикалык журналистика, экономика жана финансы 
тармагындагы  билимди талап кылган сыяктуу эле укуктук  

Алишер Саипов  2007-жылдын 
24-октябрында Ош шаарында 
кечки саат 7:00дө белгисиз 
бирөөлөр тарабынан атып 
өлтүрүлгөн.

Киришүү   
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журналистика  юридикалык билимдин негиздерин билүүнү талап кылат. 

Эгер журналиcт чындап эле бул темага кызыкса, ал кандай шартта болбо-
сун, эч кыйналбастан маалымат таба алат. Мындай маалыматтар өтө көп 
жана көп кырдуу. Атуулдар үчүн атайын адистер тарабынан түзүлгөн татаал 
юридикалык тексттерден тартып, ар кандай колдонмо куралдарга чейин бар.

Ошентип, кабарчыга зарыл болгон нерсе – бул теманы толук чагылдырууга 
болгон журналисттин каалоосу жана көптөгөн кыйынчылыктарды, 
чиновниктердин маалыматты бербөө аракетинен тартып, эмоционалдуу оор 
сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө анын даярдыгы болуп эсептелет. 

Укук коргоо темасына байланышкан материалды иштеп жатып, 
журналисттер көбүнчө укуктук жана этикалык мүнөздөгү көйгөйлөрдү 
учуратышат. Аларда эң соңку сот инстанциясында калыс болууну каалоо 
аракети болушу ыктымал. Мындай шартта журналисттин адилеттүүлүк 
принцибин кармануусу, жантартпоочулук, тең салмактуулукту сактап, 
маалыматты бурмалабай берүүсү өтө маанилүү. Жеке амбициясы менен 
топтун кызыкчылыгынан оолак болуусу тийиш. 

Баарынан мурда адам укуктарына байланыштуу жазган журналист өзүнүн 
жеке коопсуздугунун сакталышына ишенимдүү болушу керек. Журналисттик 
ишмердүүлүктүн коопсуздугун укуктук билимди жогорулатуу, адистик 
тажрыйбаны өстүрүү, иштин укуктук жана этикалык  негиздерин сактоо 
жолдору менен камсыздоого болот. Укук жолунан чыкпай иштөө менен гана 
адам укуктарын коргоодогу ийгиликтерге жетишүүгө болот.

Бирок, укугу бузулган бир эле адамдын көйгөйүн чечүү, тигил же бул 
тармактагы абалдын кандайча өзгөрүп жаткандыгын байкоого алуу 
журналисттин күн сайын иштөөсүн талап кылат. 

Борбордук Азиядагы укук коргоо кыймылдары адам укуктары жөнүндө 
жазууга даяр, ошондон улам аймактагы ар бир мамлекет зарыл болгон 
өзгөрүүлөргө жетишүүгө аракеттенген жаңы жана тажрыйбалуу 
журналисттерге муктаж. 

Борбордук Азияда ММКлар аркылуу укуктук билим берүү, субъективдүү 
жана объективдүү себептерден улам коомчулукта кеңири тараган укуктук 
ишенбөөчүлүктү түп тамырынан бери жок кылууга жана аймакта укук 
коргоо уюмдарынын беделин өстүрүүгө багытталышы керек. 

Кабарчыга зарыл 
болгон нерсе – 
бул теманы толук 
чагылдырууга болгон 
журналисттин 
каалоосу жана 
көптөгөн 
кыйынчылыктарды, 
чиновниктердин 
маалыматты бербөө 
аракетинен тартып, 
эмоционалдуу оор 
сүйлөшүүлөрдү 
жүргүзгөнгө анын 
даярдыгы болуп 
эсептелет. 

Мындай шартта 
журналисттин 
адилеттүүлүк 
принцибин кармануусу, 
жантартпоочулук, 
тең салмактуулукту 
сактап, маалыматты 
бурмалабай берүүсү 
өтө маанилүү. 
Жеке амбициясы 
менен топтун 
кызыкчылыгынан да 
оолак болуусу тийиш. 

Киришүү   
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Бул колдонмо укук коргоо темасында макала жазууну 
каалаган журналисттер үчүн практикалык колдонмо 
курал болуп эсептелет. Колдонмодо сунуштар, текшерүү 
барактары жана журналисттерге макала жазууда 
жардам берүүчү булактар камтылган. Бул колдонмо 
үчүн макалаларды даярдаган журналисттер менен укук 
коргоочулар, укук коргоо темасындагы макалаларды 
жазууда кетирилүүчү катачылыктарга, ошондой эле, 
ММКлар менен укук коргоочулардын натыйжалуу 
кызматташуусуна мыкты мисалдарды келтиришкен.

Бул колдонмодо төмөнкү учурлар чагылдырылат:

· Адам укуктарынын журналисттик ишмердүүлүк менен байланышы;

· Укук коргоо темасындагы макалаларды издөө жана иштеп чыгууда 
практикалык ыкмалар;

· Адам укугуна байланыштуу эл аралык талаптарга көз чаптыруу;

· Борбордук Азия мамлекеттеринде адам укуктарынын сакталышы;

· Укуктук жана коопсуздукка байланышкан көйгөйлөрдөн качуу 
сунуштары.

Европалык союздун колдоосунда, Британдык Согушту жана 
тынчтыкты чагылдыруу институту (IWPR)  тарабынан ишке 
ашырылган «Борбор Азиядагы ММКлар аркылуу адам укугун 
коргоо жана укуктук билим берүү» долбоорунун негизги максаты, 
укук коргоочулар менен ММКнын ортосунда бекем мамилени жана 
кызматташтыкты орнотууга көмөк көрсөтүү болуп эсептелет. Бул 
максатка үч жол менен жетүү каралган:

1. Укук коргоо маселелерин кеңири чагылдыруу;

2. Аймакта жана аймактагы ар бир мамлекетте журналисттер менен 
укук коргоочулардын тажрыйбасын өстүрүү максатында, эки топтун 
кызматташуусуна көмөк көрсөткөн машыгууларды өткөрүү;

3. Адам укуктары жана ММКнын эркиндиги темасында аймактык 
жана жергиликтүү деңгээлде тегерек столдорду уюштуруу менен 
маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүн түзүү;

Киришүү   
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Долбоордун башталышында аймактагы укук коргоо маселелерин ММКда 
чагылдырууда кездешкен кээ бир көйгөйлөрдү ачыкка чыгаруунун 
зарылдыктарына баа берилген. Бүтүндөй аймак боюнча алганда 
журналисттер менен укук коргоочулар өз укуктарынын бузулушуна 
кириптер болушкан жагдайлар көп, ошондой эле айрым учурда курчап 
турган чөйрө тарабынан да укук коргоо маселелерин чагылдырууда ар 
кандай тоскоолдуктар болушу ыктымал. 

Мисалы:

· Казакстанда оппозициялык ММКнын  бардыгы бирдей адам укуктары 
маселесин үзгүлтүксүз чагылдырышпайт. Жергиликтүү деңгээлде адам 
укуктарынын бузулушу көп орун алганына карабастан, аймактагы 
жергиликтүү журналисттер бул темада эч нерсе жазышпайт;

· Кыргызстанда кээ бир журналисттер өз укугун сактап калуу үчүн укук 
коргоочулар менен кызматташышат, бирок журналисттерге кол салуу жана 
аңдуу сыяктуу орун алган көрүнүштөр журналисттердин чочулоосун жана 
ички кетенчиктөөсүн пайда кылышы мүмкүн;

· Ушундай эле абал Тажикстанда байкалат. Бул өлкөдө да көз карандысыз 
ММКларды кошпогондо, көпчүлүк ММКлар укук коргоочу уюмдар менен 
кызматташуудан кооптонушуп, укук коргоо маселелерин чагылдыруудан 
чочулашат;

· Түркмөнстан менен Өзбекстанда укук коргоочулардын жана 
журналисттердин ишмердүүлүгү үзгүлтүксүз көзөмөлдүн жана 
коркунучтун алдында болуп, бул ансыз да чектелген  укук коргоо 
маселелерин эл аралык же жергиликтүү ММКлар тарабынан чагылдырууга 
тоскоолдук болууда. 

Жогоруда айтылган кыйынчылыктарды эске алуу менен, укук коргоо 
маселелерин маңыздуу чагылдырууда колуңуздагы колдонмонун пайдасы 
көп болот деп үмүттөнөбүз.

Вячеслав Абрамов, MediaNet эл аралык журналистика бор-
борунун директору, «Борбордук Азиядагы эркиндик үнү» ат-
туу укук коргоо порталынын шеф-редактору

Нуриддин Каршибоев, Тажикстандын көз карандысыз 
ММКлар Улуттук ассоциациясынын төрагасы (НАНСМИТ)

Дженнифер Крофт, эл аралык серепчи

Киришүү   
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I БөЛҮМ         аДаМ уКуКТаРЫ Жана ММК
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I бөлүм:    Адам укуктары жана ММК.

Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Келгиле, журналисттерди адам укуктарын чагылдыруудан 
кетенчиктенткен айрым бир адашууларга көңүл бөлүп көрөлү.

Адам укуктары тууралуу макала жаңылык берүү өңүтүнөн алганда анча 
деле кызыгууну жаратпайт. 

Журналисттер башка макалаларга салыштырганда адам укуктары тууралуу 
макалаларга анча деле артыкчылык бере беришпейт, бирок көпчүлүгү 
кызыктуу темалардын укук коргоо жагдайын чагылдырышат. Адам 
укуктарынын бузулушу көпчүлүк учурда саясий карама-каршылыктардын 
себеби болуп келет. Ошол эле мезгилде, ден-соолук, билим берүү, 
гуманитардык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар, жакырчылык жана курчап 
турган чөйрөнү коргоо жөнүндөгү көптөгөн маалымат макалалары адам 
укуктары менен байланыштуу болушу ыктымал.

Соңку бир нече жылдардан бери адам укуктары эл аралык ММКлар 
үчүн башкы темага айланууда. Бул маселелер дүйнөлүк лидерлердин 
ортосундагы эки тараптуу жолугушууларда, көп тараптуу форумдарда 
байма-бай көтөрүлүп, ошондой эле аскердик кийлигишүүнүн да негизги 
себеби катары колдонулууда. Жаңы технология дүйнө жүзүндөгү уюмдарга 
адам укугунун олуттуу бузулушу тууралуу башка өлкөлөрдүн калкын 
өз убагында кабардар кылып турууга жардам берет. ММКнын башкы 
кызыкчылыгы адам укугунун бузулушун эл аралык деңгээлде, эл аралык 
кылмыш соту тарабынан адилеттүү жазаланышын иликтөө тенденциясын 
жаратуу болуп саналат.

Адам укуктары гезит нускасын көбөйтүүчү (же телекөрүүчүлөрдүн, же 
радиоугуучулардын санын көбөйтүүчү) тема эмес. Укук коргоо жаатындагы 
макалалар коомчулукка эл тагдыры жөнүндө маалымат берет. Тартип 
коргоо органдары тарабынан укугу бузулган, чет өлкөгө кулчулукка 
сатылган, ишкана ээлеринин эксплуатациялоосуна дуушар болгон, балдары 
жеткиликтүү билим ала албай калган адамдардын тагдырын чагылдырат. 
Сиздин окурмандарыңызга жана көрүүчүлөрүңүзгө алардын уюму жана 
бүтүндөй коом баштан кечирип жаткан көйгөйлөр кызыксыз деп айта 
албайбыз.

ЭМнЕ сЕБЕПТЕн уКуК КОРГОО ТЕМасЫнДаГЫ 
МаКаЛаЛаРДЫ Жазуу КЕРЕК? 

Адам укуктарынын 
бузулушу саясий 
каршылашуунун 
себеби болуп келген.

Теманы кызыккан 
адамдарга 
чагылдырып берүү 
ММКлардын бир топ 
барктуу жана өтүмдүү 
болуусун шарттайт.
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адам укуктарын чагылдыруу бул кооптуу иш. Адам укуктарын 
чагылдыруу сөзсүз курч саясий темаларды козгой өтүү дегенге жатпайт. 
Адам укуктары балдар жана аялдар укугунан тартып, экологиялык укуктар, 
эркинен ажаратылгандардын укуктары менен аяктаган маселелердин кеңири 
топтомун өзүнө камтыйт. Ушул темалардын алкагында көптөгөн окуяларды 
айтып берүүгө болот. Андан сырткары макаланы эл аралык стандарттарга 
ылайык жазуу, журналистти укуктук жана этикалык тартипти бузду деп 
күнөөлөгөн абалдан чыгууга жардам берет. Жетиштүү сандагы далилдер 
менен бекемделген фактыларды баяндоо, айыптоого каршы сиздин эң 
мыкты коргонуу куралыңыз.

Дүйнө жүзүндө, 1992-жылдан тарта   курман болгон журналисттер 
тарабынан  чагылдырылган  тармактар:

аДаМ уКуКТаРЫн чаГЫЛДЫРуучу 
МаКаЛаЛаР БИРИ-БИРИнЕн Эч нЕРсЕсИ 
МЕнЕн айЫРМаЛанБайТ. 
ММКнын коомчулук маалыматты кандай кабыл алып жаткандыгын аныктоо 
мүмкүнчүлүгү бар. Ал тургай ММКлар жаңылыктын мазмунун да аныктай 
алышат. ММКнын макалалары адам укугунун бузулушун чагылдыруу 
менен бирге зордук-зомбулукту алдын алууга жана кылмышкерди жоопко 
тартууга чоң салым кошот.

Согуш

Саясат

Коррупция

Тартип бузуу

Адам укуктары

Спорт/Маданият

Бизнес

Маалымат булагы: 
Committee to Protect 
Journalists www.cpj.org/
deadly/ (2009 жылдын 
28 сентябры)
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Коомчулуктун кайсы бир маселени мыкты түшүнүүсү үчүн журналист аны 
анализдеп, бир катар пикирлерди бере алат. 

Журналисттердин макаласы адам укугунун бузулушун аныктоого, 
жыйынтыгында тергөө ишинин жүрүшүнө жана күнөөкөрдүн 
жазаланышына, дегеле кеңири масштабдагы реформанын жүрүшүнө 
жардам берген учурлар көп эле болгон. Мисалы, биргеликте иш алып 
барышкан камбоджалык жана америкалык журналисттер дүйнөлүк 
коомчулуктун көңүлүн, «өлүм талаасы» деген ат менен белгилүү 
болгон, 1975-1978-жылдардагы Пол Поттун режиминин мезгилинде 
Камбоджадагы бейпил калктын массалык өлтүрүлүшүнө бура алышкан. 
1996-жылы америкалык журналист Дэвид Род Боснядагы Сребреница 
шаарында этникалык тазалоонун жана геноциддин масштабын ачып берген 
репортажы үчүн Пулитцеров сыйлыгын алган. Анын репортажы босния-
серб лидерлерин эл аралык трибуналдын алдында жооп берүүгө алып 
келген. 2007-жылы режиссер Кейт Блюэтт тарабынан тартылган ВВСинин 
документалдуу фильми Болгариядагы балдар үйүндөгү наристелердин өтө 
оор шарттарын көрсөткөн. Фильмге карата кийинки талкуулар мамлекеттик 
мекемелерде майып балдарды кармоо абалын жакшыртуу боюнча болгар 
бейөкмөт уюмдарынын жана өкмөттүн биргеликте иш алып барышына 
түрткү берген. 

укук коргоо маселелери өтө татаал жана бюракратия менен 
байланышкан. Укук коргоо тематикасындагы макалалар дайыма 
юридикалык суроолор менен коштолоору чын, ал эми эл аралык укук 
коргоо уюмдарынын иш аракетин катардагы адамдардын баары эле түшүнө 
беришпейт. Мыкты макала жазуу үчүн, сизге адам укугу тармагында 
жергиликтүү мыйзам топтомунан же эл аралык макулдашуулардан маалымат 
издөөгө туура келет. Бирок мындай изилдөө сиздин бул көйгөй боюнча 
эксперт болушуңузду талап кылбайт. Сиз көптөгөн маалыматты Интернет 
беттеринен жана жергиликтүү эксперттердин кеңештеринен да ала аласыз. 

Сиздин эксперт болбой калышыңыз, тескерисинче, сизге көп 
артыкчылыктарды бериши мүмкүн, анткени, сиз укук коргоо маселесин 
коомчулукка жеткиликтүү жол менен бере аласыз.

өз укугуңузду билиңиз

Жарандар өкмөт кандай иш-чараларды көрүп жаткандыгын билүүгө укугу 
бар, ал эми журналисттер өкмөттүн ишмердүүлүгү жөнүндө маалымат 
топтоого жана бул маалыматты өздөрүнүн макалаларынын жардамы менен 
жарандарга берүүгө укуктуу. 

ММКларда элдер 
жаңылыкты 
кандай кабыл алып 
жаткандыгын аныктоо 
мүмкүнчүлүгү бар. 
Ал тургай ММКлар 
жаңылыктын мазмунун 
да аныктай алышат..

Журналисттердин 
макаласы адам укугунун 
бузулушун аныктоого 
жардам берген учурлар 
көп эле болгон.

Укук коргоо маселелери 
жөнүндө изденүүгө 
кетирген сиздин 
убактыңыз мындай 
билимге ээ болбогон 
журналисттин 
алдында сизге чоң 
артыкчылыктарды 
берет. 



16

I бөлүм:    Адам укуктары жана ММК.

Журналисттин иши адам укуктары менен тыгыз байланышта. Журналисттер 
өздөрүнүн күнүмдүк ишмердүүлүгүндө – адам укуктарынын 
негизгилеринин бири болгон сөз эркиндигине болгон укугун колдонушат. 
Өз ишмердүүлүгүн ишке ашыруу максатында дайыма өз укуктарын 
коргоо менен журналисттер жана укук коргоочулар окшош көйгөйлөргө 
кабылышат. 
Борбордук Азия мамлекеттери тарабынан кол коюлган жана 
ратификацияланган жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү Эл аралык 
пакт сөз эркиндигине болгон укукка басым жасайт. Андан сырткары 
Борбордук Азия мамлекеттеринин баарынын конституцияларында сөз 
эркиндигин кепилдеген жоболор бар. Албетте, турмушта мыйзамда 
жазылгандан башкача болгон учурлар кездешиши мүмкүн. Ошондой эле, 
журналисттердин өз укуктарын эркин колдонуу мүмкүнчүлүгүн чектеген 
түрдүү механизмдердин болушу да ыктымал. Мындай чектөөлөр расмий 
маалыматты алууга тоскоолдук көрсөтүү, журналисттин ишмердүүлүгүн 
лицензиялоо талабы, жалган-жалаа жабуу жөнүндөгү мыйзамдын 
кабыл алынышы жана ММКнын бийликтин колуна топтолушу сыяктуу 
көрүнүштөр болушу мүмкүн. 

өз жөндөмүңүздү акылмандык менен колдонуңуз

Журналист болуп туруп сиз өз маалыматыңызды туура жана так 
чагылдырууга милдеттүүсүз. ММКлар оң жана терс потенциалга ээ болгон 
адамдардын көп санын өзүнө камтыйт. ММКнын коомчулукка маалымат 
берүү мүмкүнчүлүгү менен катар эле маалыматты туура эмес берүү 
мүмкүнчүлүгү да бар. Мисалы, 1994-жылы Руандада радио маалыматы 
массалык түрдө адам өлтүрүү толкунунун чыгышына түрткү болгон. 
ММКлар маалыматты берүүдө колдонушкан ыкма коомчулуктун жана 
бийликтин ошол маселени кабыл алуусуна түздөн-түз таасир берет. Мисалы, 
жаңжалды бир тараптуу чагылдыруу оор абалдын түзүлүшүнө алып келиши 
мүмкүн, ал эми терс стереотиптерди колдонуу белгилүү бир социалдык 
топко маскаралык жарлыктын илинишине алып келген факторлордон болуп 
калышы ыктымал. Жабыркаган адамдарды же күбөлөрдү ачыкка чыгаруу ал 
адамдардын өмүрүнө коркунуч алып келиши мүмкүн. 

Сөз эркиндигине 
болгон укук адам 
укугунун жалпы 
декларациясынын 
19-беренесинде 
жазылган:

«Ар бир адам эркин 
ой-пикирге жана аны 
эркин билдирүүгө 
укуктуу;
бул укук өз ой-
пикирлерин тоскоолсуз 
жактоону жана 
маалыматтар менен
идеяларды ар кандай 
каражаттар жана 
мамлекеттик чек 
араларга карабастан
издөө, алуу жана 
таркатуу эркиндигин 
камтыйт».
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

ЭКсПЕРТТИК өҢҮТ 

сардар Багышбеков

Дүйнө жүзүндө адам укугунун абалынын начарлашы жана Кыргызстандагы 
адам укуктарынын сакталышын кепилдикке алган эрежелердин бара-
бара чектелиши адам укуктары жана эркиндиктери маселесин бир топ 
актуалдуулукка көтөрдү. Турмуштук тажрыйба көрсөткөндөй, мамлекеттик 
аппараттагы коллективдүү укук жеке укукка караганда артыкчылыкка ээ 
деп санайт. Мындай түшүнүктү азыркы демократиянын жаратылышына 
карата олуттуу жана коркунучтуу жаңылыштык катары кароого болот. 
Аны көпчүлүктүн бийлиги катары гана түшүнүшөт. Бирок, азыркы 
демократиянын баалуулугу - бул азчылыктардын укугун камсыздоо. 
Ошентип, эң азчылыктын азынын жеке укугу - бул укуктун негизин түзөт.

адам укуктары – абстракттуу түшүнүк эмес

Коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү адам укуктары жана эркиндиктери 
түшүнүгүн аларга так тиешеси жок абстракттуу көрүнүш катары 
кабыл алышат. Калктын басымдуу бөлүгү мамлекет тарабынан адам 
укугунун бузулуп жатышына анча деле терс мамиле жасашпайт, тигил 
же бул кызматтан кыянаттык менен пайдаланууну кээде гана айыпташат. 
Ошондуктан, калктын өздөрүнүн ажырагыс укуктарын түшүнүүсүн жана 
сезүүсүн камсыз кылуу үчүн, алардын маалымдуулугун жогорулатуу керек, 
өз укуктарынын бузулушуна ички, алардын аң-сезиминде отурган жооп 
болушу абзел. Бул мамлекеттик органдар менен биргеликте адам укугу 
тармагында билим берүү жана ал ММКнын адам укуктарын чагылдыруу 
жолу менен ишке ашырылышы мүмкүн.

Эмне үчүн журналисттер менен укук коргоочулардын 
кызматташуусу зарыл?

Менин өз тажрыйбам көрсөткөндөй, бейөкмөттүк уюмдар PR-
стратегияларын иштеп чыгуу менен чанда гана алектенишет жана 
ММКлар менен иштөө жолдоруна көңүл бөлө беришпейт. Бул адам 
укуктары тармагында иш алып барган бир катар бейөкмөттүк уюмдарда 
тажрыйбалуу медиа адисинин жетишсиздиги менен түшүндүрүлөт. 
Бул укук коргоочулардын өздөрүнүн, ошол эле мезгилде белгилүү бир 
мөөнөттүн ичинде олуттуу жыйынтыкты көздөп белгилүү долбоорду ишке 
киргизүүгө басым жасаган донорлордун да көйгөйү. Ошондуктан, укук 
коргоочулар менен ММКлардын өз ара кызматташуусу боюнча бирдиктүү 
программаларды жана долбоорлорду өнүктүрүү керек. Мындай ийгиликтүү 
кызматташууга мисал катары «Эркиндик үнү – Борбордук Азия» 

Азыркы демократиядагы 
эң маанилүү нерсе – 
бул азчылыктардын 
укуктарын камсыздоо, 
ошентип, эң 
азчылыктын азынын 
жеке укугу бул укуктун 
негизин түзөт.
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www.vof.kg укук коргоо порталын алсак болот. Бул портал пикирлерди 
билдирүүнүн көз карандысыз платформасы катары, ошондой эле, башка 
басылмаларга жана маалымат борборлоруна укук коргоо маалыматын 
берүүчү булак катары да белгилүү. MediaNet жана «Voice of Freedom» фонду 
сыяктуу казакстандык уюмдар Борбордук Азиянын төрт өлкөсүндө адам 
укуктары маселесин чагылдыруу боюнча Кыргызстанда журналисттердин 
жана укук коргоочулардын ишин бириктиришти. Алгач укук коргоочуларга 
макала жазууну үйрөтүүгө аракеттер болду, бирок кийинчерээк укук коргоо 
темасында жазган журналисттерди активдештирүү стратегиясы тандалып 
алынды. Дал ушундай кызматташуунун арты менен ММКнын адам 
укуктарын жайылтууда ролу чоң экендигин түшүнүүгө болот. 

Көбүнчө укук коргоочулардын иши укуктук жардамга, же социалдык 
колдоого муктаж болгон белгилүү бир адамга арналышы мүмкүн. Бул үчүн 
ошол адам кабылган абалды кеңири коомчулукка маалымдоо, ошол эле 
мезгилде окуяга кабылган адамды жалпы адам укуктарынын жоболору менен 
кабардар кылуу зарылчылыгы келип чыгат. Окуянын жабырлануучусуна 
«коомдук макам» берилиши үчүн өз убагында объективдүү, тең салмактагы 
маалыматты жарыялоо өтө маанилүү. Орун алган окуя коомчулукта 
талкууланып жаткандыгы жөнүндө бийликке белги берип, ушундай жол 
менен кийинки укук бузуу мүмкүнчүлүктөрүн чектеп жана белгилүү бир 
адамдын же топтун бузулган укугун калыбына келтирүү мүмкүнчүлүктөрүн 
кеңейтүү зарыл. 

Ички иштер органында орун алган кыйноолорду жана ырайымсыз 
мамилелерди ММКларда чагылдыруу боюнча жасалган иштер 2004-жылы 
Кыргызстанда мындай көйгөйдүн бар экендигин расмий түрдө моюнга 
алууга алып келди. Кыйноолорду алдын алууга арналган иш-чарада 
ИИМнин маалымат кызматы бул маселени ачыктоону, органдын беделин 
түшүргөн кызматкерге жаза колдонууну биргеликте чечүү зарылдыгын 
билдирди. Мындай иш-чара кыйноолорго каршы күрөшүүдө журналисттер 
менен укук коргоочулардын бирдиктүү жеңиши болду.

Окуянын 
жабырлануучусуна 
«коомдук макам» 
берилиши үчүн өз 
убагында объективдүү, 
тең салмактагы 
маалыматты жарыялоо 
өтө маанилүү.
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

укук коргоо темасындагы макаланын сапатын кантип жакшыртуу 
керек?

Журналисттен укук коргоо маселеси боюнча терең талдоону талап 
кылуунун кереги жок. Бүгүн ал адам укугу жөнүндө жазса, эртең ал 
муздардын эришин чагылдырышы мүмкүн. Укук коргоо темасында гана 
жазган журналисттер үчүн күн сайын маалымат булагын табуу жеңил эмес, 
ал эми иштин жыйынтыгын гана чагылдырып коюу бейөкмөт уюмдардын 
ишмердүүлүгүнүн аксашына алып келет.

Ошондуктан укуктук журналистиканы өнүктүрүү, адам укуктарынын 
негизги стандарттарын жана адамдын ар-намысын сыйлоонун 
принциптерин талкууга алуу өтө маанилүү.
Адам укугу боюнча темалар көбүнчө кызыксыз жана абдан чарчатат, 
ошондуктан укук коргоо тууралуу маалыматтын угуучулары өтө аз 
деген пикирге ынанса болот. Качан маалыматты бейөкмөт уюмдардын 
кызматкерлери өздөрү укук коргоочулардын тили менен юридикалык 
терминдерди колдонуп даярдашса, анда окурмандардын саны дагы азаят. 
Журналисттик тил менен маалыматты катардагы окурманга да жеткирүүгө 
болот. Буга мисал, психиатерапиялык ооруканадагы көйгөйгө жүргүзүлгөн 
журналисттик иликтөөнүн жыйынтыгы Кыргызстанда эле эмес, чет 
өлкөлөрдө да коомдук кызуу талкууну жараткан. IWPRдын макаласы 
басма сөздөрдө, парламентте, эл аралык эксперттердин жолугушуусунда 
Президенттик администрациянын жогорку кызматтагы чиновниги менен 
биргеликте талкууланган. Буга чейин укук коргоочулардын бийликти бир 
аз кыймылдатып коюуга жасаган аракети алар күткөн жыйынтыктарды 
берген эмес. Бул көйгөй боюнча укук коргоочулар кийин да тынымсыз 
иштөөнү улантышкан, бирок көйгөйдүн ММКларда жарыялануусу коомдук 
жарылуунун тездеткичи болду жана андан ары талкууларды өткөрүүгө 
өбөлгө түздү.

Жыйынтыктап жатып, ММК укук коргоо маалыматтарын калкка 
жеткирүүнүн өзгөчө маанилүү шайманы деп белгилөөгө болот. ММКлар 
аркылуу гана калкты болуп жаткан окуялар менен кабардар кылып, аларды 
тартуу мүмкүн.

ММКлар укук коргоо 
маалыматтарын калкка 
жеткирүүнүн өзгөчө 
маанилүү шайманы 
деп белгилөөгө болот. 
ММКлар аркылуу гана 
калкты жанылык менен 
кабардар кылып, аларды 
тартуу мүмкүн .



20

I бөлүм:    Адам укуктары жана ММК.

аДИсТИн КЕҢЕшИ

Марат Мамадшоев

Тажикстанда адам укуктарын коргоо көйгөйү өтө курч турат. Мамлекеттик 
органдар тарабынан адам укуктарынын бузулушу коомчулукка, ошол эле 
мезгилде ММКлар менен журналисттерге коркунуч жараткан нерсе болуп 
эсептелет. Баарынан мурда сөз мыйзам боюнча адам укуктарын коргоого 
милдеттүү болгон тартип коргоо органдары жөнүндө жүрүп жатат. 

Өзгөчө мүлккө, турак-жайга, ден-соолукка, сөз эркиндигине жана 
маалыматты алууга жана армияга чакырылгандардын, аскер кызматын 
өтөгөндөрдүн укуктарына байланыштуу сот адилеттигинин бузулушу 
тез-тез болуп туруучу көрүнүш. Балдар укугу мамлекет тарабынан да, 
туугандары тарабынан да дайыма бузулуп турат. Ошондой эле, аялдардын, 
майыптардын, качкындардын, кары-картаңдардын жана калктын башка 
алсыз катмарларынын укуктары да дайыма бузулуп келет.

Коомчулуктун өкүлдөрүнүн айыпталуучулар кармалуучу жайларга кирүүгө 
эч бир мүмкүнчүлүгү жок. Эмгек мамилелери, жеке турмуш, айып акчалар, 
экология чөйрөлөрүндө керектөөчүлөрдүн укуктарынын бузулушу тез-тез 
кездешип турган көрүнүш.

Ушулардын баары кеңири жайылган коррупциянын, билбестиктин, 
коомдогу укуктук ниглизимдин жана өлкөдөгү көз карандысыз соттук 
териштирүүлөрдүн жоктугунан улам болуп жатат.

Ошентип, журналисттин иликтөөсүнө тема болуучу нерселер өтө көп. 
Макаланы жазууда тигил же бул көйгөйдү баштан кечирген адамдардын 
тарыхынан баштаса, андан да жакшы болмок. 

Биз, журналисттин көңүлүн биринчи кезекте мамлекеттин көйгөйлөрүнө, 
же тагыраак айтканда, мамлекеттик бийликке бурган - совет мезгилиндеги 
стереотиптерден толугу менен арылышыбыз керек. Анткени, андай 
түшүнүктө адам укуктары көйгөйү экинчи орундагы маселе болуп келген.

Макаланы жазууда 
тигил же бул көйгөйдү 
баштан кечирген 
адамдардын тарыхынан 
баштаса, андан да 
жакшы болмок. 

Биз - журналист 
биринчи кезекте 
көңүлдү мамлекеттин 
көйгөйлөрүнө, же 
тагыраак айтканда 
мамлекеттик 
бийликке бурган - 
совет мезгилиндеги 
стереотиптерден толугу 
менен арылышыбыз 
керек. Анткени андай 
түшүнүктө адам 
укуктары көйгөйү экинчи 
орундагы маселе болуп 
келген.
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

улугбек Бабакулов

Укук коргоо уюмдарынын көпчүлүгү өз ишмердүүлүгүндө адам укуктарынын 
бузулушуна иликтөө жүргүзүшөт. Алардын максаты турмуштун тигил же 
бул чөйрөсүндө укук бузуулар канчалык бат-бат болуп тураарын аныктоо. 
Кээде мындай көзөмөлдөөлөр бир нече айлар, же жылдар бою жүргүзүлөт. 
Качан мыйзам ченемдүүлүктөрдү тактагандан кийин гана укук бузууларды 
иликтөөгө болот.

Укук коргоочулар иликтөө жүргүзүп жатып, алынган маалыматты 
коомчулукка жайылтып жибербөөгө аракет кылышат. Мониторинг аяктап 
калган мезгилде, изилденип жаткан чөйрөдө адам укуктарынын сакталышы 
жаатындагы абал түп тамырынан бери өзгөрөт, жыйынтыгында укук 
коргоочунун жасаган кортундусу чыныгы турмуш менен дал келбей калышы 
мүмкүн. 

Адам укуктарынын сакталышын чагылдырууда, өзгөчө жеке журналисттер 
үчүн, басылмалардын ролу ченемсиз чоң. Массалык маалымат 
каражаттарынын ишмердүүлүгүн «Массалык маалымат каражаттары 
жөнүндөгү», «Журналисттердин адистик ишмердүүлүгү жөнүндөгү», 
«Маалыматты алуу эркиндиги жөнүндөгү» мыйзамдар топтому жөнгө 
салып турат. Бул мыйзамдар журналисттин маалыматты ыкчам алышына 
жана аны натыйжалуу колдонуусуна көмөктөшөт. 

Адам укуктарынын бузулушу жөнүндөгү маалыматтарды чогултуп, аны 
жарыкка чыгаруу менен журналист тигил же бул тармактагы абалдын 
өзгөрүшүнө түздөн-түз таасир бере алат. Журналисттердин ишмердүүлүгү 
коомчулулук менен мамлекеттин өз-ара мамилелери түзүлгөн бардык 
тармактардын дээрлик баарын өзүнө камтыйт .

ЭМнЕнИ ИЛИКТөөГө БОЛОТ?
Ошентип, биз адам укугу эмне экендигин билебиз. Демек, сиздин 
аймакта кайсыл укуктар тез-тез бузулаарын аныкташыңыз керек. 
Изилдөөнүн бир топ актуалдуу темалары төмөндөгү маселелер болушу 
мүмкүн: кыйноо жана моюнга алдыруунун мыйзамсыз жолдору, тартип 
коргоо органдары тарабынан жүйөөсүз кармоо жана камоо, убактылуу 
кармоочу (тарбиялоочу колониялары, психиатриялык дарылоо) 
жайлардагы абал, тынчтык чогулуштарын өткөрүү жана ошондой 
эле жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрү. Ал эми маанилүү делген 
темалар төмөндөгү маселелер болуп эсептелет: пенсия менен камсыздоо, 
калктын жумуш менен камсыздалышы, жер маселелери, билим 

Журналисттердин 
ишмедүүлүгү эл менен 
мамлекеттин өз-ара 
мамилелери түзүлгөн 
бардык тармактардын 
дээрлик баарын өзүнө 
камтыйт.
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берүүдөгү көйгөйлөр, кыз алып качуу, үй-бүлөдөгү кордук, эмгек 
миграциясы, ички иштер органдарындагы алдамчылык, коррупция, 
этникалык маселелер, аялдардын укуктары, басма сөзгө мажбурлоо 
менен жаздыруу ж.б.

Иштеп жаткан мыйзам жыйнагын билбей туруп, укук коргоо 
темасында жазган журналист маалыматты толук жана сапаттуу бере 
албайт. Материалдын сапаты текшерилген далилдердин негизинде 
анын даярдалышына жараша болот. Ушул жол менен гана бузулган 
укуктардын корголушуна көмөк көрсөтүүгө болот. Андан сырткары 
макалада келтирилген фактылардын сөзсүз маалымат булагына 
шилтемеси болушу керек. 

Ар бир журналист өз өлкөсүнүн Конституциясын жана мыйзамдарын 
билиши зарыл. Албетте, биринчи кезекте, журналисттин 
ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу нормативдик актыларды билиши 
керек. Бирок, адам укуктарынын бузулушун изилдеген, ошондой эле 
журналисттик иликтөө жүргүзүүгө адистешкен журналисттин жок 
эле дегенде эл аралык документтерде жазылган адам укуктары жана 
эркиндиктери жөнүндө түшүнүгү болушу керек.

Адам укуктарынын бузулушун чагылдыруучу журналисттин 
ишине бардык мыйзамдар негиз боло алат. Журналисттин 
мыйзамдарды жакшы билүүсү ага кайсыл укуктар бузулуп 
жаткандыгын ишенимдүү аныктоого жана соттук иликтөөлөрдү 
болтурбай коюуга жетишүүгө мүмкүндүк берет. 

БИР ЖаКТууЛуК МЕнЕн 
аДИЛЕТсИзДИККЕ ЖОЛ БЕРБЕҢИз
IWPR үчүн даярдалган журналисттик материал бир жактуулуктан 
жана адилетсиздиктен алыс болуусу тийиш. Эгер орун алып 
жаткан окуя жөнүндө журналисттин жеке көз карашы болсо, ал 
жарыялануучу материалда да, анын сапатында да чагылдырылбашы 
керек. Укук коргоочулар тигил же бул окуя жөнүндө өз ойлорун 
айтууга укугу бар, ал эми журналисттин андай укугу жок.

Эмнегедир адам укуктарынын бузулушу жөнүндөгү 
маалыматты чогултуу укук коргоо уюмдарына тиешелүү, ал 
эми макаланы жазуу  – журналисттин иши деген түшүнүк 
өкүм сүрөт. Бирок, аларга тиешелүү болгон жалпы касиет 
бар: берилген маалыматта, баарынан мурда, окуя болгон күн  

Адам укуктарынын бу-
зулушун чагылдыруучу 
журналисттин ишине 
бардык мыйзамдар 
негиз боло алат
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

жана каршылашууга катышкан адамдын аттары (уюмдун аты) 
көрсөтүлүшү керек. Маалыматты берүүнүн эң кеңири таркаган 
формасы – хронология болуп эсептелет. Мындай учурда алгач 
окуянын анык убактысы жазылып, кийин кимдин укугу бузулса 
ошол адамдын жана ошол укукту бузган адамдын (мамлекеттик 
уюмдун) аты-жөнү жазылат. Андан кийин каршылашуунун 
кыскача мазмуну (фабуласы) баяндалат, ал эми соңунда маалымат 
алынган булактардын тизмеси берилет. Маалымат борборлорунун 
толук кабарлары деле ушул сыяктуу болот. Бирок, журналисттин 
бул маалыматы кылдат текшерилген булактар жөнүндөгү кабары 
менен толукталат. 

Окуя орун алган жерди так көрсөтүү маанилүү. Мисалы: белгилүү 
бир шаардын же мекеменин кай жерде жайгашканы. Маалымат 
адабий чыгарма катары берилбеш керек: Анда иштин маңызы жана 
фактылардын саны берилиши зарыл.

15-август, 2005-жыл. 

Каракол. Элла 

Матвеева 

Александра Иванова

„

КаРаКОЛДун уКуК КОРГООчуЛаРЫ 
ЖЕРГИЛИКТҮҮ ЖаРанДаРДЫн 
МИЛИцИя КЫзМаТКЕРЛЕРИ 
ТаРаБЫнан МЫйзаМсЫз 
КаРМаЛГанДЫГЫн БИЛДИРИшЕТ.
Каракол шаарынын милиция кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз 
кармоо жана негизсиз кара күч колдонулган окуя орун алгандыгы 
жөнүндө юрист Александра Иванова жана укук коргоочу Элла 
Матвеева айтып беришти.

Укук коргоочуларга жергиликтүү үч тургун, алардын бири 
жашы жете элек бала, кайрылышкан. 12-июль күнү милиция 
кызматкерлери аларды паспорттук режим деген шылтоо менен 
кармап кетишкендигин билдиришкен. Тергөөчүлөрдүн биринин 
кабинетинде милиционерлер кармалгандардан алар тарабынан 
жасалган делген кылмышты өз эрки менен моюнга алууларын 
талап кылышкан. Милициялардын мындай аракеттери коркутуп-
үркүтүү, муунтуу менен коштолгон.

Мисал:
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Кармалгандардын бири мындай деди: «Бизден алар эмне каалап 
жатышканын мен түшүнгөн жокмун. Милиционерлердин бири, 
алардын бирөөсүнүн  аты Улан эле,  мени кайсы бир уурулукту мойнума 
алдырууга көндүрүп жатты. Качан мен эч нерсени билбестигимди 
айтканымда, ал мени бууй баштады жана жакынкы күндөрү мени 
түрмөгө отургузууга күнөө таба тургандыгын айтып коркута 
баштады».

Жалпысынан кармалгандарды шаардык милиция бөлүмүндө алты 
саат бою кармашкан. Укук коргоочулардын пикиринде, кармоо 
көптөгөн процессуалдык нормаларды жана мыйзамдарды бузуу 
менен ишке ашырылган.

«Бирок, кармагандыгы жөнүндө протокол түзүлгөн эмес, мыйзам 
боюнча кармалгандарды ички иштер органына жеткирилгенден 
үч сааттан кечикпей протокол түзүлүшү керек», - деп эсептейт 
Александра Иванова. Жашы жете элек баланын кармалышы жана 
ата-энесинин катышуусусуз суракка алынгандыгы да кылмыш 
процессуалдык мыйзамдын бузулушу болуп саналат. Укук 
коргоочулардын көрсөтмөсү менен жабырлануучулар милиция 
кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерине карата арызын 
жазышып, түздөн-түз алардын жетекчисине тапшырышкан.

Элла Матвеева 19-июлда шаардык ички иштер бөлүмүнүн 
начальниги Бараков менен жолугушкан. Укук коргоочунун 
суроосуна милициянын начальниги «милиция кызматкерлеринин 
иш-аракети эч кандай мыйзамга каршы келбейт», - деп эсептээрин 
айткан. «Кармоо жөнүндөгү протокол жок, ал жок болгондон 
кийин, эч кандай кармоо болгон эмес», - деди Бараков. Милициянын 
начальнигинин пикиринде, «уландарга карата профилактикалык 
гана иш өткөрүлгөн».

Укук коргоочулар менен шаардык милициянын жетекчисинин 
кийинки жолугушуусу 9-августта болгон. Начальниктин орун 
басары Мендибаев ички иштер министрлигинин калк менен сылык 
иштөө жөнүндөгү №189 – буйругуна ылайык кызматкерлер менен 
сүйлөшүү өткөрүлгөндүгүн билдирген. Ал эми болуп өткөн окуя 
боюнча Мендибаев көрүлгөн чаралар тууралуу арыздануучуларга 
жазуу түрүндө жооп жөнөтүлгөндүгүн айткан.

Милиция начальниги менен болгон жолугушуудан кийин укук 
коргоочулар арыз ээлери менен байланышкан. Алар милициядан 
эч кандай расмий жооп алышпагандыгын айтышкан. Милиция 
кызматкеринин бири жабырлануучулардын бирөөсү менен “
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

“

жолукканда, арыз жазгандыгы үчүн дагы бир жолу 
басмырлаган. «Качан бизде адам укугу бузулган фактылар 
орун алып жаткан учурда, милиция жетекчисинин өз 
кызматкерлерине жоопкерчиликсиз мамилеси болгон 
учурда, мамлекет адам укуктарын сыйлайт жана сактайт деп айта 
албайбыз. Андан сырткары биз мыйзамсыз кармаган бардык 
фактыларды табууну пландап жатабыз», - деди Матвеева. 

Адам укугунун бузулушуна байланышкан жаңжалдар көпкө 
уланат, болгондо да узак мөөнөткө. Ошондуктан, жаңжалдын 
өнүгүшүндө эмнелер өзгөргөндүгү тууралуу кийинки 
маалыматта мурдагы кабарлардан кыскача берилиши зарыл.

адам укуктарынын бузулушун алдын алууда 
ыкчам маалыматтын ролу.

Сиз, качан маалыматты чогултуп, текшерип, иштеп даяр 
кылып, бүткөн формага келтиргениңизден кийин аны 
туура берүүнү тактоо зарыл. Укугу бузулган адамдын 
кийинки тагдыры ошого жараша болот. Ыкчам таркатылган 
маалымат, түздөн-түз начальниктин өзүнүн көрсөтмөсүнө 
караганда, чиновниктерге натыйжалуу таасир этет. Ал эми 
укук бузуулардын улантылышы же токтотулушу дал ушул 
чиновниктерден көз каранды. Маалымат каарманынын 
укугунун бузулушу мүмкүн болушунча тез токтотулушу, ал эми 
айыптуулардын тиешелүү жазаларды алышы маанилүү. Укук 
бузууларды кыска мөөнөттө токтотуу үчүн жаңжалдын келип 
чыгышын, жогоруда айтылган керектүү майда-чүйдөсүнө 
чейин ыкчам жарыялоо жетиштүү болот.

Иштин мөөнөтүн аныктоо

Качан сиз макаланын темасын жана анын максатын 
тактаганыңыздан кийин алдыда турган иштердин планын 
даярдооңуз зарыл. Макаланы даярдаган убакыттын чегин 
сөзсүз тактап алыңыз. Белгилүү бир укуктун бузулушуна 
багытталган макаланы даярдоо өтө ыкчам иштөөнү талап 
кылат, анткени, иштин абалы каалаган мезгилде тигил же бул 
жакка түп тамырынан өзгөрүп кетиши мүмкүн. Демек, сиздин 
маалыматыңыз эскирип же чындыкка коошпой калышы толук 
мүмкүн. Ошондуктан, маалыматты берүүдөгү эң негизги 
талаптардын бири – бул ыкчамдык.

Ыкчам таркатылган 
маалымат, түздөн -түз 
начальниктин өзүнүн 
көрсөтмөсүнө караганда, 
чиновниктерге натыйжалуу 
таасир этет.

Маалымат 
каарманынын 
укугунун бузулушу 
мүмкүн болушунча 
тез токтотулушу, ал 
эми айыптуулардын 
тиешелүү жазаларды 
алышы маанилүү.
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

адам укуктары деген эмне?

Адам укугу - бул  адамдын жаратылыштан берилген эркиндигине жана 
абийирине акарат кылуудан коргоочу укуктук жалпы кепилдемелер. Адам 
укугу - сиз төрөлгөндөн тарта ээ болгон укуктарыңыз. Ал укуктан эч ким 
сизди ажырата албайт жана сиз андан баш тарта албайсыз. Жер бетиндеги 
жашаган ар бир адам жана ар бир бала бирдей укуктарга ээ. Бул -  жарандык 
алууга, адилеттүү соттук териштирүүгө жана жашоого болгон укуктар.

Ар бир адамдын укуктары бирдей жана бири-бирине байланыштуу. Бир 
дагы укук башка укукка караганда маанилүү боло албайт. Бир укуктан 
ажыроо башка укуктарга терс таасирин тийгизет. Эгер сизге жарандык 
укук берилбесе, тандоо, эмгектенүү, билим алуу укугунан да ажырайсыз. 
Эгер медициналык тейлөө кызматын алууга укугуңуз жок болсо, ал сиздин 
жашоого болгон укугуңуздун чектелгени. Адилетсиз сот териштирүүсүнөн 
соң, камакка алына турган болсоңуз, сиз эркин жүрүү жана эркин чогулуу 
укугуңуздан ажырайсыз.

Адам укугу юридикалык түрдө эл аралык укуктун чегинде коргоого алынат, 
ага ылайык, өкмөт адам укугун сактоого жана аны бузбоого милдеттүү. 
Мамлекеттердин Башмыйзамы жана башка мыйзамдары эл аралык үлгүгө 
ылайык болушу керек. Кээ бир өлкөлөрдө улуттук институттар, адам 
укугу боюнча комиссиялар, акыйкатчы институттар адам укугун коргоо 
максатында түзүлөт.

Адам укугу бийлик тарабынан жеке жарандын же жарандар тобунун укугун 
бузуу боюнча чара көрүлгөндө, же тескерисинче, жеке жаран, же топту 
коргоо боюнча чара көрүлбөгөндө бузулат.

Бийлик түзүмдөрүнө полиция, аскер түзүмдөрү, парламент мүчөлөрү, соттор 
жана ошондой эле мамлекет тарабынан кандайдыр бир ыйгарым укукка ээ 
болгон адамдар - мугалим, дарыгер жана башка социалдык кызматчылар 
киришет. Мисалы, мугалим окутуудан баш тартса, ал студенттин билим 
алуу укугун бузат. Эгер мектеп жетекчилиги өз классташын уруп койгон 
окуучуга каршы чара көрбөсө, жабыркаган баланын укугу бузулат. 

Ар бир адамдын 
укуктары бирдей 
жана бири-бирине 
байланыштуу. Бир 
дагы укук башка укукка 
караганда маанилүу 
боло албайт. Бир укуктан 
ажыроо башка укуктарга 
терс таасирин тийгизет.
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Ар бир адамдын укугун коргоого кепилдик берген негизги укуктар 1948 
-жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан кабыл алынган. Ал Адам 
укуктарынын жалпы декларациясында баяндалган. (2-тиркемеден 
караңыз). 

Адам укугу тармагында эл аралык укук жана эл аралык укук тутумунун 
иштөө принциптери IV Бөлүктө кеңири жазылган. Ал эми V Бөлүктө 
Борбордук Азиядагы адам укугун коргоо боюнча кырдаал талкууланган.

Ар бир адамдын белгилүү бир маданий чөйрөгө тиешелүү болуу укугу 
бар, бирок ал укугу жалпы кепилденген адам укуктарына жолтоо 
болбошу керек.

адам укугу жана маданият. 

Айрым учурда маданияттын салтка айланган ырым-жырымдары иш 
жүзүндө адам укугунун бузулушуна алып келет. Бул маселе кыйын 
чечилиши мүмкүн, анткени кээ бир адамдар бул нерсени терс көрүнүш 
катары карабай, “чоочун” адамдар бизге акыл үйрөтүп жатат деп кабыл 
алышы ыктымал. Ооба, ар бир адам белгилүү бир маданий укуктарга 
ээ, бирок мындай көрүнүш башка жалпы адам укугунун корголушуна 
тоскоол болбошу керек.

Андан башка, “азиялык баалуулуктар” адам укугунун концепциясы 
менен төп келишпейт деген талаш-тартыштар уланып жатат. Анткени, 
Азия маданияты үй-бүлөнүн, топтун же коомдун кызыкчылыгын жеке 
адамдын кызыкчылыгынан жогору коет. Бул жүйө “азия баалуулугу” 
деген түшүнүктү жалпылоодон жана укук коргоо принциптери батыш 
концепциясына гана тиешелүү деген туура эмес пикирден келип 
чыккан. Иш жүзүндө Азия өлкөлөрү адам укугу боюнча эл аралык 
келишимдерге кол койгон, андыктан алардын да милдеттенмелери бар.

Макалага укуктук өңүт табуу

Укук коргоо тематикасына арналып жазылган макала кандай болушу 
керек? Дароо эле саясий талаптагы көчө жүрүштөрү, укук коргоочунун 
камакка алынышы, өлүм жазасы жөнүндө мыйзамдын өзгөртүлүшү, 
кыйноолор тууралуу жаңы маалымат, же балдар эмгегин колдонуу 
тууралуу темалар ойго келет. 

Ар бир адамдын 
белгилүү бир маданий 
чөйрөгө тиешелүү 
болуу укугу бар, 
бирок ал укугу жалпы 
кепилденген адам 
укуктарына жолтоо 
болбошу керек.
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Бирок, андан башка деле окуялар укук коргоочулук элементти өзүнө 
камтыйт: шайлоо кампаниясынан адилетсиз четтетилген талапкер, 
жумушчунун кесиптик бирикмеге ыктыярсыз киргизилиши, 
мыйзамсыз паспортун тарттырып жиберген адам, диний көз 
карашы үчүн ишке кабыл алынбаган аял, толук териштирилбей 
калган кылмыш, жергиликтүү фабрика булгаган муздак сууну 
ичип жаткан коомчулук. Бул жагдайлардын баары журналисттин 
макаласына тема болушу мүмкүн.

Укук коргоо темасында жазган журналисттердин катарына 
саламаттыкты сактоо, социалдык, саясий, диний, сот тутуму, билим 
берүү, жаратылышты коргоо тууралуу жазган кабарчылар кирет. 
Экономикалык ишкердүүлүктү козгогон маселелерди да укук коргоо 
журналистикасында чагылдырса болот. Мисалы, жумушчулардын 
татыктуу шарттарда иштөөсү үчүн бийлик тарабынан эмгек 
шарттарын жакшыртуучу мыйзамдар кабыл алындыбы? Аялдар 
жумуш орундарында тең укукка ээби? Керектөөчүлөрдүн ден-
соолугуна зыян тийгизген, сапатсыз, мөөнөтү өтүп кеткен азык-
түлүк товарларын базарда сатууга уруксат берилгенби?

Ар бир адам бирдей укуктарга ээ болгондуктан, социалдык 
теңсиздикти иликтөөнү да укук коргоо макаласына тема табууда 
колдонсо болот. Коомдогу кээ бир салттарды эсиңизге салып 
көрүңүз - аттестат, диплом алуу,  үйлөнүү, баланын төрөлүшү, 
жумуш издөө, ардактуу эс алууга чыгуу. Коомдо ар бир адам, 
же топ жогоруда саналып өткөн мүмкүнчүлүктөргө ээ боло 
алабы? Мүмкүнчүлүгү чектелген, кароосуз калган адамдардын, 
иммигранттардын, улуттук азчылыктагы топтордун абалы кандай?  
Мындай иликтөө жаңы макалага маалымат булагы боло алат.

Эгер жаңы мыйзам кабыл алынып же саясий багыт өзгөрсө, ал 
өзгөрүү калктын бардык катмарын тегиз камтыдыбы, же ошол 
жаңы кабыл алынган мыйзам, саясий багыт кээ бир топко терс 
таасирин тийгиздиби? Балким, табигый кырсык: жер титирөө, 
кургакчылык болуп өткөн жерде кээ бир топ башкаларга караганда 
көбүрөөк жабыркагандыр. Бул жөн гана дал келгендикпи, же 
кодулоо шылтоосубу?

Экономикалык жана 
ишкердүүлүктү 
камтыган маселелер 
дагы укук коргоочу 
аспектти түзө алат.
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Экономикалык же социалдык кырдаал тууралуу жаңы статистикалык 
маалыматтар пайда болсо, коомдогу алсыз топторду жана теңсиздикти 
аныктоо үчүн аны – жынысы, жашы, улуттук белгиси, жана социалдык 
макамын изилдеп, ар кырдуу көз караштан калчап көрүү керек. Мисалы, 
кош бойлуу энелердин  өлүмүнүн саны өлкөнүн белгилүү бөлүгүндө көп 
катталса, бул айырма эмнеликтен пайда болду? Ал аймактын аялдары башка 
аймактарга караганда медициналык тейленүүгө мүмкүнчүлүгү барбы, же 
бул жагдайга башка факторлор таасирин тийгиздиби? - деген суроо туулат. 

Коомдогу бийлик мамилелерин иликтөө укук коргоо темасын табуунун дагы 
бир ыкмасы боло алат. Мугалим менен окуучунун, дарыгер менен бейтаптын, 
сот менен айыпталуучунун, полиция менен шектүү адамдын ортосундагы 
мамиледе кандай көйгөйлөр бар? Жакырчылык, өнүгүү, жаратыш чөйрөсү, 
паракорчулук жөнүндөгү макалалар дагы укук коргоо тематикасын козгойт, 
анткени, анда коомдогу жабыркаган топту башкаруудагы теңсиздик 
чагылдырылат. Эл аралык жаңылыктарда кандай укук коргоо маселелери 
көтөрүлгөндүгүн жана анын сиз жашаган коомго тиешеси бардыгын изилдеп 
чыгыңыз. 

Укук коргоо тууралуу макалада кандайдыр бир өзгөчө окуя жөнүндө 
кабарланышы мүмкүн. Сиз материалды иликтеп, ал окуя белгилүү бир 
коомдук топтун укугунун бузулушу экендигин аныктай аласыз . 

Сиз эл аралык деңгээлдеги окуяны колдонсоңуз болот. Мисалы, адам 
укугунун эл аралык күнү, ал тема окурмандын сиздин макалаңызга болгон 
бүйрүн кызытат. 1-тиркемеде адам укугуна байланыштуу окуялардын 
күнбарагы берилген.

Кээде айрым укук коргоо макалалары окуя болуп өткөндөн  бир топ 
жылдан кийин жаңы маалымат пайда болгонуна байланыштуу жазылат. 
Мисалы, Экинчи дүйнөлүк согуш маалында туткунга түшүрүлүп жапан 
аскерлеринин кумарын кандырууга мажбурланган  Япония, Корея жана 
башка мамлекеттердин аялдары жөнүндө “Кумар кандырган аялдар” деген 
макала 1990-жылдарда жарыкка чыккан. Ал тема кызуу талкууга алынып, 
натыйжада япон өкмөтү эл алдында кечирим сурап, курмандыктарга 
жөлөкпул төлөп берүү механизмин иштеп чыккан.

МаКаЛанЫн ФОРМаТЫн ТанДОО
Жаңылык репортажы. Күтүүсүз жаңылык репортажы өз учурунда 
даярдалып, кандайдыр бир жаңы жана маанилүү нерсе жөнүндө баяндаш 
керек. Мисалы, үй-бүлөдөгү зордук-зомбулук, укук коргоочунун кармалышы, 
массалык каршылык көрсөтүү, жакынкы күндөрү өткөрүлгөн мониторингдин 
отчетунун чыгышы, түрмөдө кургак учук менен ооругандардын сандык 
көрсөткүчүнүн чыгышы жана башкалар жөнүндө берсе болот.
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Очерктер. Жаңылык макалаларына караганда очерк бир топ көлөмдүү жана 
көп убакытты талап кылат. Очеркте кандайдыр бир маселеге терең анализ 
берилет, ошондуктан, бул үй-бүлөдө же өлкөдө укугу кордолгон адамдын 
же эркинен ажыратылгандарды кармоо жайларындагы адамдардын абалы 
сыяктуу бир топ масштабдуу тенденцияны анализдөө үчүн ыңгайлуу формат 
болуп саналат. Очеркте укук коргоо маселеси боюнча тагдыры козголгон 
белгилүү адамдын же катардагы эле адамдын өмүр баяны берилиши 
мүмкүн. Мисалы, саясий башпаанек сурап кайрылган адам же жетим 
балдар мекемесинин директору. Окурмандарга маселенин маанилүүлүгү 
жеткиликтүү болсун үчүн, очерк жетиштүү сандагы негизги маалыматты 
бериши керек. Мисалы: аялдарды сатууну токтотууга аракет кылып жаткан 
активисттин өмүр баянына арналган очерк адам сатуу көйгөйүн баяндап 
жана ал жөнүндөгү сандык көрсөткүчтү камтуусу зарыл. 

аналитикалык макала. Жаңылык аналитикалык макалаларда жаңылык 
окуяларын жана тенденцияны, түрдүү көз караштарды эске алуу менен  
анализдөө жүрөт жана жүргүзүлгөн анализдин негизинде белгилүү бир 
жыйынтык чыгарылат. Мисалы, эгер  бейөкмөттүк уюмдардын бир нече 
каршылык көрсөтүү акциялары полиция тарабынан кууп таркатылса, 
аналитикалык макала бейөкмөттүк уюмдардын, күч органдарынын, 
ошондой эле юридикалык эксперттердин көтөрүлүшкө чыккандарга каршы 
өкмөт ырайымсыз мамиле жасап жатабы, эгер андай болсо эмне үчүн деген 
суроого карата көз караштарын бере алат. 

Журналисттик иликтөө. Укук коргоо темасындагы макала журналисттик 
иликтөө боло алат, анда журналист маалыматты бир нече булактардан 
алышы керек. Мисалы; бир нече мектеп директорлору ата-энелерден 
алардын балдарынын мектепке барышы үчүн акча талап кылып жаткандыгы 
жөнүндө сиз билдиңиз. Бул учурда сиз окуянын түрдүү катышуучулары – 
ата-энелер, мугалимдер, мектеп жетекчиси, билим берүү министрлигинин 
жана балдар укугун коргоо боюнча уюмдардын өкүлү менен сүйлөшүү 
аркылуу бул жерде коррупциянын орун алгандыгын, же жоктугун 
такташыңыз керек. Ошентип, журналисттик иликтөө курч темаларга 
кайрылса болот жана мындай макаланын үстүнөн иштөөнү баштаардан 
мурда сиздин редакторуңуздун колдоосун алууңуз өтө маанилүү.

Комментарий (көз караш макаласы). Комментарий негизинен 
автордун көз карашын чагылдырат. «Комментарий» деген сөз макаланын 
аталышында сөзсүз көрсөтүлүшү керек. Анткени, окурмандар аны 
жаңылык макалалары менен алмаштырып алышы мүмкүн. Комментарий 
журналисттер, редакторлор, ММКнын кызматкерлери болбогон адамдар 
тарабынан жазылышы мүмкүн. Мисалы,  саясатчылар, бейөкмөт уюмдардын 
өкүлдөрү же академиялык эксперттер тарабынан жазылса болот.
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Макалалардын типтери жана журналистиканын эл аралык 
стандарттары жөнүндөгү кеңири маалымат IWPRдын «Өзгөрүүлөр 
үчүн репортаждар: «Кризистик аймактардагы жергиликтүү 
журналисттер үчүн колдонмо» китебинде берилди. Согушту жана 
тынчтыкты чагылдыруу институту, 2007-ж. 

МаКаЛа ДаяРДОО
Төмөндө укук коргоо темасындагы макалаларды даярдоо боюнча 
кээ бир жалпы сунуштар берилген.

· Макалаңызга «адам келбетин» бериңиз. Муну сиз окуяга катышкан 
адамдардын мисалында (үй-бүлөдө зордук-зомбулукка кабылган 
адам же качкындардын үй-бүлөсү) жасай аласыз;

· Билдирүүңүз окурмандарга жеткиликтүү болушу үчүн негизги 
маалыматты берүүнү унутпаңыз. Эгер сот соттук доо боюнча чечим 
чыгарса, окурмандарга соттун чечими түшүнүктүү болушу үчүн, 
сиз ошол иштин өзү жөнүндө жеткиликтүү маалымат беришиңиз 
зарыл;

· Маселенин мазмунун түшүндүрүү үчүн статистиканы кошуңуз, 
бирок аны колдонууда этият мамиле кылууңуз зарыл. Темасыз 
статистика түшүнүксүз болуп, же окурманды адаштырышы 
мүмкүн. Маалымат булагынын өзү да чындыкка коошпой калышы 
ыктымал, сиз ушуларга да көңүл буруңуз;

· Макалаңызды кандай көрсөтмө материалдар менен толуктоого 
боло тургандыгы жөнүндө да ойлонуңуз. Бул окурмандардын 
эсинде бекем сакталуучу нерсе болушу мүмкүн. «Көрсөтмө 
материалдар» түшүнүгүнө фотосүрөттөр, видео, диаграммалар, 
таблицалар же карталар кирет;

· Фотосүрөттөрдү колдонууда этиканы катуу сактаңыз. Сүрөттө 
кандайдыр бир жаңылыштык, же жаман көрүнүш чагылдырылып 
калышы мүмкүн. Нааразылык акцияларындагы көптөгөн 
адамдардын мас абалдагы сүрөтү элдерге көтөрүлүштүн бардык 
катышуучулары мас болгондой таасир калтырышы мүмкүн. 
Кордукка кабылган, адамдын жана балдардын укуктарынын 
бузулушуна күнөөлүү деп айыпталган адамдардын сүрөттөрүнө 
байланышкан, бардык аяр маселелерди эске алыңыз. Сүрөттөрдөгү 
жазууларга этиеттеп мамиле жасаңыз. Сүрөттөгү ВИЧ 
илдетине кабылгандар тууралуу жазуу ошол сүрөттөгүлөрдүн
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

баары тең ВИЧ илдетине чалдыккандар катары түшүнүк жаратышы 
мүмкүн. 

· Оң маанидеги макалаларды жазуудан коркпоңуз. Өз укуктарын коргогон 
адамдар жөнүндө, же ийгиликтүү чечилген көйгөй жөнүндө жазылган 
макала коомчулукту маалымдоого, деги эле адамдардын өз абалын 
жакшыртууга дем берүүгө көмөктөшөт.

Дайыма терс көрүнүштө жазылган макалалар, кайсы бир убакта элдердин 
көңүл калуусун жана каршы чыгууларын жаратышы мүмкүн;

Макалаңыздын адам укуктары менен тыгыз байланышы бар экендигин так 
көрсөтүңүз. Улуттук мыйзамга, ошондой эле, өлкөнүн өкмөтү тарабынан 
кол коюлган эл аралык конвенцияларга таяныңыз.  Балким, сиздин 
окурмандарыңыз кайсыл укуктардын сакталышы коркунуч алдында 
экендигин билишпейт чыгаар. Адам укуктары менен байланышты белгилөө 
менен, өзүңүздүн жеке жана башка адамдардын укуктары жөнүндө мыкты 
билүүгө көмөктөшө аласыз;

Эгер мүмкүн болсо, маалыматты экинчи булактан эле албастан, окуянын 
түздөн-түз күбөсү болууга аракеттениңиз. Бул сиздин макалаңызды 
дагы бир топ кызыктуу кылат. Турмушу макалада келтирилген адамдар 
менен сүйлөшүүгө, алардын иштеген жана жашаган жеринде болууга  
аракеттениңиз. Адам укугунун бузулушу орун алган жерге барып келиңиз. 
Эгер кайсы бир жерде сот жыйналышы өтүп жатса, ага да катышыңыз.

ЭМнЕДЕн Качуу КЕРЕК
· Адилетсиз чагылдыруу. Окуяга байланышкан маалыматты бир нече 

булактан алууга жана бир канча көз карашты чогултууга аракеттениңиз, 
андай болбогон учурда сиздин макалаңыз талаш-тартышта, же жаңжалда 
бир тараптуу болуп калат;

· Фактыларды кайталап текшерүүнүн жоктугу. Далилсиз айтууларды 
кабыл алуу, же эч бир текшерүүгө аракет жасабай туруп, башка маалымат 
булагындагы макалага шилтеме келтирүү чоң коркунуч жаратат. Бир 
нерсенин факт экендигин айтуудан мурда, жок эле дегенде көз карандысыз 
эки булактан тастыктап алууга дайыма аракеттениңиз;
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· Көп маанилүү терминдерди ыксыз колдонуу терс көз-карашты 
жана көндүм мамилени туудурушу ыктымал. ММКынын өкүлү 
катары сиз адамдарга таасир этүүңүз мүмкүн. Ар бир кырдаалда 
сизге билинбеген көз карашты башкаларга күн мурунтан 
жеткирип коюшуңуз ыктымал. Мисалы, кылмышка күнөөлүү 
адамдын улутун белгилегенде кылмыштын курмандыгынын 
улутун көрсөттүңүзбү? Бул маалымат макаланын темасына туура 
келеби? Эмне үчүн кээ бир топту “радикалдуу”, же “террорчу” деп 
атадыңыз? Көп учурда мындай терминдер далилге негизделбеген 
саясий мүнөзгө гана ээ;

· Укугу бузулган курмандыктардын алсыздыгын жана алардын өзү 
жөнүңдө айтып берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыроосун сүрөттөө. 
Кырдаалды жакшы түшүнүү үчүн сиз жазып жаткан адам менен 
бир нече убакыт өткөрүңүз. Эгер курмандык ММКлар менен 
баарлашкысы келбесе, бул кырдаалды жакшы билген адамдардын 
ой-пикири менен таанышып көрүңүз;

· Юридикалык жана этикалык себептен жашыруун кала турган 
адамдардын аттарын тааныштыруу. Бул жерге сексуалдык 
зомбулуктун курмандыктары, же жаш кылмышкер балдар кирет. 
Эгер мыйзам адамдын ысмын колдонууга уруксат берсе, анда өз 
оюңуз боюнча ал адамдардын атын колдонуу туура болобу, жокпу, 
чечип алыңыз;

· Адам укугун бузуунун курмандыктарына алардын оор абалын 
чечүүдө кандайдыр-бир чаралар көрүлөөрү жөнүндө калп үмүт 
берүүдөн оолак болуңуз. Сиз жардам бере ала турган адамдарга, же 
уюмдарга маалыматты жеткирүүнү сунуштаңыз, бирок ийгиликтүү 
натыйжа болот деп убада бере албайм деп, так билдириңиз;

· Атайын терминологиялык түшүндүрүүнү колдонбоо жөнүндө. 
Кээде журналисттерде кесипкөй адистер колдонгон терминдер 
менен жазуу адаты бар. Сиздин макалаңыз карапайым адамдарга 
түшүнүктүү тилде жазылышы керек;

· Ашыкча апыртуу же, тескерисинче, макаланы жөнөкөйлөтүү. Сөз 
адамдарга чоң таасир кылат. Айрым учурда улуттук же диний 
чыр-чатакты сүрөттөө кырдаалды курчутуп коюшу мүмкүн. 
ММКларда коомдун кызыкчылыгын көздөө жана окуяны анын 
катышуучуларынын пикирин эске алуу менен ар тараптуу 
чагылдыруу  милдеттемеси бар. Мисалы, эл аралык басылмаларда 
80-жылдарда пайда болгон макаланын натыйжасында, СПИД - бир
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

жыныстуу эки адамдын катнашынан жана ийне аркылуу баңгизатты колдонгон 
наркомандардан, же Гаити аралынан келген иммигранттардан жуккан деген 
туура эмес пикирди жокко чыгарууга көп жыл талап кылынган;

· Сиздин журналисттик адистигиңизди жашырып коюшуңуз. Кээ бир жерлерге 
журналистке кирүүгө тыюу салынган жана адамдар пресса менен жолугуудан 
баш тарткан жагдайда, журналисттерде өз адистигин жашыруу азгырыгы 
пайда болот. Бирок, бул абдан кооптуу чечим. Бул журналисттердин беделине 
шек келтирип, маалымат үчүн этикалык ченемдерди аттап кеткен деген 
пикирди туудурушу мүмкүн. Мындай ыкмалар редакторлор менен болгон 
кеңештен кийин алардын макулдугунан соң, өзгөчө учурда гана колдонулушу 
керек.

аДаМ уКуГу БОЮнча МааЛЫМаТ БуЛаКТаРЫ
Темага тийиштүү укук коргоого багытталган макаланы жазууда 
төмөнкү маалымат булактарын колдонсо болот:

· Адам укугун бузуудагы күбөлөр;

· Курмандыктар, жабыркаган адамдар жана алардын үй-бүлө мүчөлөрү, 
курдаштары, кесиптештери, коңшулары;

· Укук бузууга шектүү деп саналган адамдар;

· Жергиликтүү бийликтин жана өкмөттүн өкүлдөрү;

· Жергиликтүү укук коргоо уюмдары;

· Көз карандысыз адистер (ар бир эле адам “көз карандысыз адис” деп атала 
берет, андыктан сизге баяндап бере турган адамдын тиешелүү ишбилгилигине 
көзүңүз жетсин);

· Академиялык серепчилер;

· Эл аралык уюмдар;

· Сиз чагылдырган маселеге кызыккан ишкер уюмдар;

· Саясий оппозициялык топтор;

· Окуя болуп өткөн жердин коомчулугу.
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нЕГИзГИ  МааЛЫМаТ
Негизги маалымат булактары төмөнкүлөр болушу 
мүмкүн:

· Өкмөттүк билдирмелер, статистика, башка өкмөттүк 
документтер (документтеги маалыматты колдонууга 
жана ачыкка чыгарууга укугуңуз барбы, жокпу, юрист 
менен кеңешип көрүңүз);

· Улуттук мыйзам жана токтомдор;

· Адам укугун коргоо тармагында эл  аралык келишимдер;

· Жергиликтүү укук коргоочу уюмдардын билдирүүлөрү;

· Эл аралык укук коргоочу уюмдарынын билдирүүлөрү 
(Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom 
House);

· БУУнун укук коргоо комитети жана адам укугу боюнча 
БУУнун башка органдарынын өлкөлүк билдирүүлөрү ;

· Адам укугу боюнча БУУнун органдары үчүн атаандаш 
(“көмүскөдөгү”) билдирүүлөр;

· Адам укугу боюнча АКШнын Мамлекеттик 
департаментинин билдирүүлөрү;

· Темага байланыштуу бейтап картасы, сот отурумунун 
протоколу жана башка жеке документтер;

· Тема боюнча материалдарды Интернеттен издөө;

· Дүйнөлүк Банк жана БУУ аттуу Эл аралык уюмдар 
(алардын веб-баракчаларында жакырчылык, 
саламаттыкты сактоо, эл агартуу, таза сууну колдонуу 
мүмкүнчүлугү ж.б пайдалуу маалыматтарды тапса болот).
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Төмөндө адам укугун бузуу фактылары боюнча пайдалуу маалымат 
булактарынын үлгүлүү мисалдары келтирилген. Аны менен таанышуу 
макаланы даярдоодо каражатты жана аракеттерди үнөмдөөгө жардам 
берет.

арыздар, каттар, кайрылуулар

Чыр-чатактардын катышуучулары көп учурда ММКларга өз укугунун 
бузулушу жөнүндө арыз-каттары менен кайрылат. Бирок, журналисттерди 
өз маселесине кызыктыруу максатында, арыздануучулар маалыматты 
бурмалап, өзүнө пайдалуу өнүттө билдирет. Андыктан ал маалыматты 
кылдат изилдеп чыгуу зарыл.

чыр-чатактын катышуучулары менен маектешүү

Ийгиликтүү макаланын башкы шартынын бири - чыр-чатактын 
катышуучулары менен маектешүү. Анын маанилүүлүгү, ал тикеден-тике 
окуянын катышуучусунан, же күбө адамдан алынгандыгында. Ар түрдүү 
жагымсыз жагдайга туш болбоо үчүн интервью жазылган видеокассетага (же 
диктофонго), күнү, сааты жана сүйлөп жаткан адам тууралуу маалыматты 
түшүрүү зарыл. Маектин мазмунун компьютерге сактап коюу шарттуу.

укук коргоочу уюмдардын билдирмелери

Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча (мисалы, убактылуу 
кармоочу жайларды, түрмөлөрдү, психиатрдык ооруканаларды текшерүүдөн 
кийинки) укук коргоочу уюмдар адам укугунун тигил же бул чөйрөдөгү 
абалы тууралуу билдирмелерди жана баяндамаларды басып турушат. 
Коомчулукту текшерүүнүн жыйынтыгы менен тааныштыруу боюнча пресс-
конференцияларды уюштурушат. Мындай изилдөөлөр көп мөөнөттү талап 
кылып, ыкчам маалымат берүүгө мүмкүнчүлүк түзө албайт. Бирок, сизде 
бар маалыматты кайра текшерип, толуктоого көмөк болот.

Мамлекеттик кызматчылар

Ар бир журналисттин мамлекеттик аппараттын түзүмүндө тааныштары 
бар экени эч кимге сыр эмес. Атка минерлер көбүнчө басылмалар менен 
баарлашууну каалабаса да, туура мамиле кылууда керектүү маалымат алса 
болот. Мындай жол аркылуу алынган маалыматты колдонууга мүмкүн 
эмес, анткени, ал адам анын атынын ачыкка чыгуусуна макул эмес. 
Бирок, ал маалымат баарынан так чыгышы мүмкүн. Мисалы, аны укук 
коргоочулардын жардамы аркылуу кайра текшерип чыкса болот.
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Гезиттер

Мезгилдүү басылмалар маалыматтын туруктуу булактары болушат. 
Мамлекеттик башкаруунун түрдүү чөйрөсүндө адам укуктарынын 
бузулушундагы көрүнүштөр гезиттердин социалдык рубрикаларында 
чагылдырылат. Андан сырткары, бул жерде адам укуктарынын сакталышын, 
же бузулушун чагылдырган материалдар (кыска билдирүүлөрдөн тартып 
аналитикалык обзорлорго чейин), айрым адамдын мисалында, же жалпы 
абал боюнча, үзгүлтүксүз жарыяланып турат. Тигил, же бул билдирүүнүн 
автору менен жеке тааныштыгыңыз болсо, бул сизге кээ бир жетишсиз 
маалыматтарды сурап тактоого мүмкүндүк берет.

Маалымат борборлору

Маалымат борборлорунун билдирүүлөрү мониторинг үчүн өзгөчөлөнгөн 
материал катары жарабайт. Бирок, бул маалыматтар аналитикалык 
изилдөөлөргө, же атайын журналисттик иликтөө жүргүзүүгө керек 
болушу мүмкүн. Бирок, маалымат борборлору дайыма эле так маалымат 
бербестигин, кээде маалыматты бурмалаган учурлардын орун алышын эске 
алуу зарыл. Мындай учурлар кабарчылар маалыматты текшербей туруп, 
аны мүмкүн болушунча тез берүүгө аракеттенгендиктен болот. Бирок,  бул 
маалыматты такыр эле чийип салуу дегендикке жатпайт. 

укук коргоо уюмдары маалымат булагы катары

Көп убакыт бою укук коргоо маселесинин өнүгүүсүнө байкоо 
жүргүзгөндүктөн укук коргоочулар негизги маалыматтын маанилүү 
булактары боло алышат. Ошондой эле, алар сиз маек алууну көздөгөн, укугу 
бузулган адам, же күбөлөр менен байланыштырууга көмөктөшөт.

Укук коргоочулар «журналисттер укук коргоо  уюмдарынын ишине анча 
кызыга беришпейт, бийликтен корккондуктан алардын тутунган так 
позициясы жок», - деп эсептешет.

Ал эми журналисттер болсо, укук коргоочулар менен бир катар себептерден 
улам кызматташуу мүмкүн эместигин айтышат. Алар «Укук коргоо 
уюмдарынын ишмердүүлүгү өзүнчө кыймылга, же партияга арналат», 
«укук коргоо уюмдарынын лидерлери ызаланган, же амбицияга малынган 
адамдар», «укук коргоочулар чектен ашыкча тажатып, кызыксыз маалыматты 
таңуулоого аракет кылышат», «алар басылмалардын милдеттерин түшүнө 
беришпейт», - деп күнөөлөшөт. 

Бул укук коргоочулар менен ММКнын кызматкерлерине карата 
айтылган айыптоолордун аз гана бөлүгү. Бирок, журналисттер 
тастыкталган маалыматтын башкы булагы негизинен укук
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

коргоо уюмдары экендигин эстен чыгарбоолору керек.

адам укуктары боюнча чыккан отчетторду чагылдыруу. 

Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоо топтору түрдүү отчетторду 
жана билдирүүлөрдү чыгарышат. Аларга белгилүү бир окуяны (мисалы, 
жашы жете элек айыпталуучулар кармалган колониялардын шарттары) 
саресептөөнүн жыйынтыгын, же укук коргоочуну камакка алуу тууралуу  
шашылыш маалыматтын чыгышын киргизишет. 

Эгерде сизге адам укуктарынын бузулушуна байланыштуу 
кайрылса эмне кылууңуз керек?

Айрым учурда кимдир бирөө сизге  адам укуктарынын бузулушу боюнча 
суроолорго жооп берүүңүздү өтүнүп кайрылышы мүмкүн. Ал бул окуя 
боюнча туура эмес маалымат берүүгө кызыктар болгон киши болушу 
мүмкүн экендигин эске тутуңуз. Бирок, бул адам укуктарынын бузулушу 
жөнүндөгү билдирүү деп, белгилөө туура эмес. Укук коргоо уюмдары укук 
коргоо маселеси боюнча отчет жазып жатканда, дайыма ондогон адамдар 
менен маек өткөрөт.

Эгер адам укуктарынын бузулушу жөнүндөгү билдирүү анык деп 
эсептесеңиз, сиз аны башка булактар менен тууралыгын ырастай аласыз , 
болбоду дегенде сиз бул фактыны өз отчетуңузда белгилей аласыз.

Төмөндө укук коргоо уюмдары берген маалымат менен кандай иштөө 
керектиги камтылган көрсөтмө берилген.

Өз отчетуңузду бир топ чындыкка жакындатуу үчүн бейөкмөттүк 
уюмдардын айткандарына карата тиешелүү мамлекеттик чиновниктен 
расмий чечмелөө алууга аракеттениңиз. Укук коргоо уюмдарынын өкмөттүк, 
же өкмөттүк эмес булактардан алган фактыларына көз карандысыз 
ырастоого киришиңиз. Фактыларды текшерүү учурунда сиз башка бир 
маанилүү маалыматты же жаңы кабарды табышыңыз мүмкүн;
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· Отчет сиз түшүнбөгөн татаал атайын, же юридикалык терминдерди 
камтыса, сиздин окурмандарыңыз аны түшүнөт деп, ойлобоңуз. Бул 
маалыматты окурмандардын кеңири тобуна жеткиликтүү тил менен 
кайрадан таамай жазыңыз. Эгер муну жасоодо сиз өзүңүзгө ишенбесеңиз, 
отчетту чыгарган бейөкмөт уюмдун өкүлү менен, же атайын юридикалык, 
же башка адистик билими бар адам менен жолугушууга аракеттениңиз.

· Эгер сиздин убактыңыз жетиштүү болсо, анда өз макалаңызга «адам 
келбетин» берүүгө аракеттениңиз. Иштеп жүрүшкөн балдардын саны 
жөнүндөгү статистикага караганда, көчөдө гезит сатып, өз үй-бүлөсүн 
багуу үчүн мектепти таштоого аргасыз болгон 10 жашар баланын тарыхы 
окурмандарга көбүрөөк таасир калтырышы мүмкүн. Макалада козголгон 
адамдын жеке турмушунун тарыхын таап, андан үзүндүлөрдү келтириңиз. 
Кээде отчет чыгарган топтор маектешүүнүн мыкты өкүлдөрү менен 
байланыштырууга көмөктөшөт. 

соттук териштирүүлөрдү чагылдыруу 

Адилеттүү соттук териштирүү адам укуктарынын негизгилеринин бири 
болуп саналат. Эгер журналисттин сот залына кирүүгө мүмкүнчүлүгү 
болсо, укук коргоо темасындагы макалада соттук доолорду чагылдыруу 
маанилүү элементтерден болушу мүмкүн. Сиздин максатыңыз, бир тарапты 
коргоп, же күнөөлөп, бир тараптын гана позициясын бербестен, окуяны 
объективдүү чагылдыруу болушу керек.  .

Соттук териштирүүлөрдү чагылдыруу бир топ татаал. Анткени, соттук 
териштирүү узак убакытты алып, кызыксыз болгондуктан, журналисттерге 
тигил, же бул макаланын окурмандар үчүн канчалык кызыктуу болоорун 
аныктоо өтө кыйынга турат. 

Төмөндө сот залында убактыңызды натыйжалуу пайдаланууга 
көмөктөшүүчү сунуштар келтирилген.

Доо документтерди карап чыгып, күн мурунтан соттук угууга даярданыңыз. 
Мүмкүн сот башталганга чейин эле макалаңыздын жарымын жазып коесуз. 
Анткени, макалаңыздын ал бөлүгүндө доолошуунун эки тарабын, соттук 
териштирүүнүн этаптарын көрсөтүшүңүз керек.

Эгер мүмкүн болсо соттук угууга чейин, каралып жаткан иш, териштирүүнүн 
мазмуну жөнүндө түшүнүк алуу үчүн бир нече булактар менен маек 
өткөрүңүз. Маалымат булактарына соттук териштирүүдөн кийин иштин 
жыйынтыгы боюнча дагы кайрылып калышыңыздын мүмкүндүгүн 
эскертиңиз;
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Сиздин убактыңыз өтө чектелип, сиз маалыматыңызды эки тараптын пикирин 
угууга чейин беришиңиз керек болсо, анда өз макалаңызда болбоду дегенде, 
экинчи тарап өз пикирин бергени жаткандыгын, жана бул качан болоорун 
белгилеп өтүңүз. Бул маалыматты өз макалаңызга киргизүүнү унутпаңыз;

Ошондой эле, окурмандарды сот залындагы абалды сүрөттөө кызыктырышы 
мүмкүн. Мындай учурда өз пикириңизди, же керексиз ашыкча нерселерди 
берүүдөн качыңыз.

Маек

Укук коргоо маселелери боюнча маек жүргүзүү белгилүү бир кыйынчылыктарды 
жаратышы мүмкүн. Укугу бузулган адам бул жөнүндө айтууну каалашы, же 
тескерисинче, кандайдыр бир өч алуунун болушунан коркуп, же уялгандан айтууну 
каалабашы ыктымал. Андан сырткары, алар журналисттер менен маектешүүдөн 
тартынышы мүмкүн. 

Ошол эле мезгилде, макалада тагдыры чагылдырылган адамга өзү үчүн өзү 
сүйлөөгө мүмкүндүк берүү маанилүү. Мисалы, күч менен эрте күйөөгө берген 
аялдар жөнүндөгү макалада, эгер анын эмне болгондугун өзү баяндап берген 
сөзүнөн үзүндү берилсе, дагы бир топ кызыктуу болот.  ВИЧ илдетине 
кабылган адамга карата болгон дискриминация жөнүндөгү макалага ВИЧ 
илдетин жугузуп алган адамдын айткан сөзүн кошуңуз.

Булак:
IWPR, Reporting 
Justice: A Handbook on 
Covering War Crimes 
Courts, London, 2006.
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МаЕКТИн нЕГИзДЕРИ
Маектешүү учурунда төмөнкү маалыматтарды алууга аракет 
кылыңыз:

Маектешип жаткан адамдын аты жана жашы, анын жашаган жери, кесиби 
боюнча маалыматтары. • Окуянын так убактысы жана ырааттуулугу 
(маектешип жаткан адам аны кандай эстесе) • Болуп өткөн жерди так 
сүрөттөө • Иш-чарага катышып жаткандардын баарынын аттары жана 
ээлеген кызматтары, эгер болсо. • Окуянын катышуучуларын, алардын 
кийимдерин жана башка өзгөчөлөнгөн белгилерин сүрөттөө • Колдонулган 
куралды сүрөттөөнү • Эмнелер айтылгандыгын жана качан айтылгандыгын 
сүрөттөө.

Материалды даярдоодо негизги суроолор 

Макалаңызга алдын-ала алгачкы материалды чогултуп жатып, бул чатакты 
чечүүдө алгачкы юридикалык негиз жана журналисттик иликтөө жүргүзүүгө 
база түзүү керек экендигин эстен чыгарбаңыз. Материалды толук жыйноо 
үчүн, бардык журналисттер негизги деп эсептешкен формуланы колдонуу 
сунуш кылынат, ал 5 суроого жооп берүү: Ким? Эмне? Качан? Кайда? 
Кантип? Бул суроолордун активдүү мүнөздөмөсүнө көңүл буруңуз.

Бул суроолорго жооп берүү журналисттик иликтөө жүргүзүлүп жаткан 
укук бузуунун тереңиндеги  себептерин көп тараптуу изилдөөгө жана толук 
кандуу план түзүүгө мүмкүндүк берет.

· Ким? – каршылашкан тараптарды аныктоо (кимиси жабырлануучу? 
Кимиси укук бузуучу?);

· Эмне? –  кандайча мыйзам бузулган (эмне жасалган, ачык кыймыл аракет);

· Качан? Кайда? – окуянын орду жана убактысы (бул маалыматтар аны 
иликтеп жана мындай көрүнүштөрдү токтотууну көздөгөн  мамлекеттик 
органдарга көмөк көрсөтөт). 

· Кантип? – укук бузуу кантип жасалган? (окуянын мүнөзүн аныктоочу 
шарт, анын иреттүүлүгү ж.б.); жогоруда көрсөтүлгөн окуя кандай максатта 
жасалган, окуянын мотиви, кара санатайлык. 

Толук эмес маалымат адашууга алып келет.  Чындыкка коошпогон 
маалыматты таратуунун түбү иликтөө жүргүзүп жаткан журналист үчүн 
да, чатакташуунун курмандыгы болгон адам үчүн да жагымсыз нерселерди 
алып келиши мүмкүн. 
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укук коргоочулар менен маектешүү

Сиз тигил, же бул окуя боюнча укук коргоочулардан комментарий алууңуз 
зарыл.         Макаланы даярдоодо укук коргоочулар  өздөрү баа жеткис 
жардам көрсөтүшү ыктымал. Алар макалага жаңы өңүттү жана жаңы 
булактарды айтып бериши мүмкүн. Укук коргоочулар менен баарлашууда 
медициналык «зыян келтирбе» деген жобону карманыш керек. Бул учурда 
арыз ээсине зыян келтирбөөгө аракет кылуу зарыл. Айрым учурда укук 
коргоочулар жабырлануучуларга өзгөчө камкордук кылышып, ал тургай 
жабырлануучуну эркине койбой эле ага утурумдук эс алуу керек деген 
кыязда аны кандайдыр бир кризистик борборго жайгаштырып коюшат. 
Мындай учурда жабырлануучу менен жолугушуу, андан тиешелүү 
маалымат алуу оорлоп калат.  

Ошондуктан, мындай учурда  укук коргоочуну даярдалып жаткан макала 
ишти чечүүнү тездетүүгө, күнөөкөрдү жазалоого, ошондой эле ошол укук 
коргоо уюмунун активдүү ишин көрсөтүүгө жардамдашаарына ынандыруу 
маанилүү.  

Жабырланган(укугу бузулган) адам менен маектешүү. 

Сиз кандай гана маек өткөрбөңүз, маектешкен адамга өзүңүздү басма сөздүн 
өкүлү катары тааныштырыңыз. Сиз кайсыл уюмда иштээриңизди жана 
эмне үчүн маектешүүнү каалап жатканыңызды айтыңыз. Сылык болуңуз, 
анткени бул адам сиз менен сүйлөшүүгө милдеттүү эмес;

· Эгер ал сизге өзү жөнүндө айтып берүүнү каалабаса, анын тандоосун 
сыйлаңыз.  Сиз ага өз оюн айтууга мүмкүндүк бердиңиз, бирок ал муну 
каалабашы да мүмкүн;

· Эгер сиз маекке тарткан адам этникалык же диний азчылыктын же башка 
социалдык алсыз топтун мүчөсү болсо, маек башталганга чейин бул 
топторго карата өзүңүздө тескери пикирдин жоктугун текшериңиз, эгер 
ошондой болсо, анда андай ойдон арылууга аракеттенгениңиз оң

· Талкууга коюлган суроолор кылдаттык менен чечиле турган кызыктуу 
маселе экендигин, ошондой эле, лингвистикалык жана маданий 
тоскоолдуктардын бар экендигин эске алыңыз. 

· Мисалы, маекти жабырлануучунун жынысына, же кайсыл этникалык 
топтон экендигине карап маектешкен адам да ошол жыныстагы жана ошол 
этникалык топко тиешелүү болсо маек ийгиликтүү болот. 
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· Мисалы, зордукталган аял аны кантип зордукташкандыгын эркек 
журналистке айтуудан уялышы мүмкүн. Сиздин башкы максат 
маектешип жаткан адамдын өзүн эркин сезүүсүнө толук шарт түзүп 
берип, анын башынан өткөргөн окуясын төкпөй-чачпай кеңири 
айтып берүүсүнө жетишүү.  

· Сиздин маектешүүчү кишиңиз өзүн кай жерде оңтойлуу сезсе, ошол 
жерде маек өткөрүңүз. Көбүнчө маектешүүнүн ыңгайлуу жери кимдир 
бирөөнүн үйү болушу ыктымал. Интервьюну анча узакка созулбаган 
маектешүүдөн баштаңыз. Муну менен сиз аны бир аз тынчтантып 
жумшартасыз. Эгерде маектешүүчү адамга ал үчүн оор суроолор 
бериле турган болсо, башында ага жеңил суроолорду узатыңыз, ал 
сизге ишенсин, андан кийин гана оор суроолорго өтүңүз;

· Сүрөмөлөөчү эмес, ачык суроолорду бериңиз.  Мисалы, «Полицейский 
сиздин колуңузда болгон белги үчүн эле түртүп жиберди деп 
ойлойсузбу?», деп суроо бергендин ордуна «Качан полицейский 
жаныңызга басып келгенде сизге бир нерсе дедиби?» - деп сураганыңыз 
оң. 

· Суроолордун жөнөкөй болушун дайыма көзөмөлдөп туруңуз. Суроо 
канчалык кыска болсо, ошончолук жакшы болот. Сизге интервью берип 
жаткан адам эч кандай шаштырууну сезбеши үчүн, суроолоруңуздун 
ортосунда бир нече секундга созулган анча узак эмес тыныгууларды 
жасаңыз;

· Катышуучулардын ар бири менен өзүнчө маек жүргүзүңүз. Топтун 
ичинде маек жүргүзүү окуя жөнүндө ашыкча көбүртүп-жабыртууга, 
же айрым майда-чүйдөсүндө чаташууларга алып келиши мүмкүн. 
Эгер сиз укугу бузулган бир нече адам менен маек жүргүзүп жаткан 
болсоңуз, алардын тарыхын кылдаттык менен салыштырыңыз;

· Мүмкүн, маектин катышуучусунан  анын башынан өткөн окуяны бир 
нече жолу кайталап айтуусун өтүнүшүңүзгө туура келет.  Эгер ушундай 
болсо, бул интервью берип жаткан адамга эмоционалдык жактан 
оор болушу мүмкүндүгүн эске тутуңуз. Сиз «сиз үчүн бул жеңил 
эместигин түшүнөм, бирок эмне болгонун дагы бир жолу сүрөттөп 
бере аласызбы?» - деген сыяктуу сүйлөмдөрдү колдоно аласыз. Зарыл 
болгон учурларда тыныгуу жасап, маектешип жаткан адамга чай, же 
кофе сунуштаңыз. Кээде маектин катышуучусу интервью бүтөөр 
астында көп нерселерди айтып бериши ыктымал. Ошондуктан 
жазып алууну уланта бериңиз;

Сиздин башкы 
максатыңыз маектешип 
жаткан адамдын өзүн 
эркин сезүүсүнө толук 
шарт түзүп берип, анын 
башынан өткөргөн 
окуясын төкпөй-
чачпай кеңири айтып 
берүүсүнө жетишүү.  

•
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Маектешүү бүтөөрү менен сизге маек курган адамдан, кошумча 
маалымат алууга - досторунан, үй-бүлө мүчөлөрүнөн, же 
кесиптештеринен - кимди сунуштай ала тургандыгын сураңыз;

Курч темада, же кайгылуу окуя жөнүндө маек жүргүзүү интервью 
берген адам үчүн гана эмес, сиз үчүн да залакалуу болуп калышын 
эстен чыгарбаңыз.  Ошондуктан эгер сизге керек болсо, анда тыныгуу 
жасаңыз.

Өзүңүздүн жеке сезимдериңиздин маекке, же макалада 
чагылдырылышына мүмкүндүк бербеңиз. Сизге маек берип жаткан 
адамга көңүлүңүз жибип кетиши мүмкүн, бирок, кантсе да адистик 
этиканы сактаңыз.

БаЛДаР МЕнЕн МаЕКТЕшҮҮ
Балдар менен маек жүргүзүүдө этият болуунун атайын чараларын  
сактаганыңыз оң. Сиз маек жүргүзүүнү көздөп жаткан балдардын ата-
энесинен алардын балдары менен маектешүүгө макулдугун алыңыз.  
Алардын ата-энелерине бул материал кайсыл жерде жана кантип 
пайдаланаарын күн мурунтан айтыңыз. Баланын  амандыгы негизги 
артыкчылыкка ээ болушу керек. Ата-энелер өз макулдугун берген 
күндө да, бала менен маек жүргүзүү канчалык маанилүү жана зарыл 
экендигине карата өзүңүздүн жеке пикириңизди  колдонуңуз.

адам укугунун бузулушуна карата күнөөлөнүп жаткан адам 
менен маектешүү

Эгер кандайдыр бир кооптонуу болбосо, укук бузууда күнөөлөнүп 
жаткан адам менен маектешүү өтө маанилүү. Эгер баары бир, 
маектешип калсаңыз, анда  өзүңүздүн көздөгөн мүдөөңүздү аларга 
ачык түшүндүрүңүз. Өзүн башкача көрсөтүүгө жасаган аракет этикага 
да жатпайт, ошол эле мезгилде коркунучтуу. Ал адамга өзүнүн 
башынан өткөргөндөрүнөн кыскача айтып берүүсүнө мүмкүндүк 
бериңиз. Эмнеге ал адамды күнөөлөп жаткандыгын түз айтыңыз, 
ошол эле мезгилде сот күнөөкөр деп тапмайын, айыпталуучу 
күнөөлүү деп эсептелбестигин эске тутуңуз.  Маекке чейин өзүңүздүн 
бардык документтериңизди текшериңиз, анткени, өзүңүздүн бардык 
билдирүүңүздүн тууралыгын ырастай алышыңыз керек.

Өзүн башкача көрсөтүүгө жасаган аракет этикага да жатпайт, ошол эле 
мезгилде коркунучтуу.

Баланын  амандыгы 
негизги артыкчылыкка 
ээ болушу керек.

Өзүн башкача 
көрсөтүүгө жасаган 
аракет этикага да 
жатпайт, ошол эле 
мезгилде коркунучтуу.
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Жашыруун булактар

Укук коргоо жаатындагы суроолор өтө курч болуп калышы ыктымал, 
ошондуктан сиздин булагыңыз өз атын атабоону суранышы мүмкүн. 
Мисалы, ачыла элек кылмыштын курмандыгы, же легалсыз иммигранттар 
өз аттарын ачык айтуудан чочулашы ыктымал. Эгер сиз өз булактарыңыздын 
атын атасаңыз, анда макалаңыз бир топ чындыкка жакын көрүнүшү мүмкүн. 
Бирок, сиз жашыруун булактын өзүнүн маанилүүлүгүн эске алып, чечим 
чыгарганыңыз оң жана ал отчетто эскертилиши зарыл.  

Мындай учурда маектин башында эле маалымат булагынан ага  кантип  
шилтеме келтирээриңизди сурап алганыңыз оң. Булактын атын көрсөтпөй 
туруп мүмкүн болушунча так болууга аракеттениңиз:  жөн эле «чиновник» 
дегенге караганда, «билим берүү министрлигинде эмгектенген чиновник» 
дегениңиз оңураак, же «жаш адам» дегенге караганда, «борбордук базарда 
жер-жемиш саткан 20 жаштагы сатуучу», - деген дурусураак болот.  

сиздин маалымат булактарыңызды коргоо 

Айрым учурда  жашыруун маалымат булагыңызды ачууңузду талап кылып, 
сизге кимдир бирөө басым жасаган учурлар кездешиши мүмкүн. 

ММКнын укуктары «Articlt 19» (19-берене)  үчүн күрөш жүргүзгөн эл 
аралык уюмдардын өкүлдөрү журналисттердин өз маалымат булактарын 
коргоо принциптери эл аралык укуктарда бекитилгендигин, ошондой эле 
Европадагы, Латын Америкасындагы жана Африкадагы эл аралык уюмдар 
тарабынан таанылгандыгын билдиришти. Эл аралык стандартка ылайык 
бул документтеги эрежелерди колдонбой калуу болбойт. Мисалы, маалымат 
булагын ачыктоо коомдун кызыкчылыгына тиешелүү болгон учурда. 

Тилекке каршы, маалымат булагын коргоо укугу баардык эле жерде ишке 
ашпайт. Ошол эле мезгилде, Борбордук Азиядагы ММКлар жөнүндөгү 
мыйзам бул укуктун сакталышына ишенимдүү (бекем) кепилдик бере албайт. 
Эгер сиз маалымат булагыңызды ачыктоону талап кылган абалга дуушар 
болсоңуз, алгач ММКны колдогон уюмдан, же ММКнын ишмердүүлүгүн 
жакшы билген юристтен кеңеш алууга аракеттениңиз. 
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

улугбек Бабакулов

чиновниктер менен иштөө тажрыйбасы

Маалымат чогултууда журналистке түрдүү адамдар менен баарлашууга 
туура келет. Менин тажрыйбам көрсөткөндөй,  чиновниктер же пагон 
тагынган адамдар менен сүйлөшүү өтө татаал.  Биринчиден, жогорку 
кызматта иштегендерден адатта коркуу сезими болот. Экинчиден, 
коомчулукка жашыруун маалыматты ачыктаган учурда жогорку кызматта 
иштеген адамдан кандайдыр бир жаза алуу сезими болот. Үчүнчүдөн, 
кызмат абалы боюнча да сиз анын карамагында экениңизден улам 
чочулоо бар. Мамлекеттик төбөлдөр расмий ММКнын өкүлдөрүнө  өз 
демилгелери менен байланышка чыгышып, өздөрүнүн материалдарын 
эфирге чыгараардын, же басылмага берээрдин алдында өздөрү дагы бир 
жолу текшеришет. Ал эми журналисттер мамлекеттик төбөлдөрдөн жардам 
алышпаса да жеке ишмердүүлүгүнө тоскоолдуктар болбошу үчүн өз 
акылын, күчүн болушунча жумшашат. 

Керектүү маалыматты жакшы чогултууну үйрөнүү үчүн, биздин 
чиновниктердин психологиясын окуп үйрөнүшүңүз керек. Мамлекеттик 
кызматкер эч качан өзү демилге көтөрбөйт. Ал кызматтык көрсөтмөдө 
жазылбаган нерсени жасоо үчүн эч качан отургучунан турган эмес (эгер бул 
ага жеке пайда алып келсе гана жасашы мүмкүн). Кызматы боюнча андан 
жогору турган бюрократтан кагаз (мен аны «коргоо грамотасы» деп атайм) 
алып келип анын мурдуна сунбасаңыз, бир да чиновник сизге жардам 
бербейт. 

Баардык чиновниктерге тиешелүү болгон дагы бир өзгөчөлүктү баса 
көрсөтүү зарыл: даражасы боюнча канчалык төмөн болсо, өз кызматына 
ошончолук күйүп-бышып мамиле кылып, «жогорудан» берилген буйрукту 
ошончолук тилалчаактык менен аткарат. Ал эми жогорку даражадагы 
чиновниктер өздөрүнө карата сый мамиленин болушун талап кылышат, 
ошондуктан, аларга жазуу түрүндө кайрылсаңыз, жакшысы аларды 
«урматтуу» деп атаганыңыз оң. Негизинен, канчалык көңүлдү эргитүүчү 
сөздөрдү колдонсоңуз, ишиңиз ошончолук натыйжалуу болот. Мындай 
катка кайсы бир эл аралык уюмдун төрагасынын колу коюлса, анда ал 
чиновниктин көңүлү бир топ көтөрүлгөндүгүн ишенимдүү айтса болот 
жана ал керектүү маалыматты сизге сөзсүз берет.

Мамлекеттик түрдүү курумдардын маалымат-кызматынын кызматкерлери 
да чоң роль ойношот, ошондуктан, алар менен да дайым жакшы 
мамиледе болгонуңуз оң. Өзгөчө кайсы бир окуялар тез-тез орун алып 
туруучу ведомстволордун – ИИМ, башкы прокуратура, МУКК, Каржы 
полициясы, парламент  өкүлдөрү  менен жакшы мамилени сактаңыз. 

Керектүү маалыматты 
жакшы чогултууну 
үйрөнүү үчүн, биздин 
чинониктердин 
психологиясын окуп 
үйрөнүшүңүз керек..

Баардык чиновниктерге 
тиешелүү болгон 
дагы бир өзгөчөлүктү 
баса көрсөтүү зарыл: 
даражасы боюнча 
канчалык төмөн 
болсо, өз кызматына 
ошончолук күйүп-
бышып мамиле кылып, 
«жогорудан» берилген 
буйрукту ошончолук 
тилалчаактык менен 
аткарат.
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Маалымат  кызматтары менен «достошуу» татаал эмес. Өзүңүздүн бир 
эки жарыялооңузда ведомствонун атын оң мааниде атап өтүңүз. Ушул 
эле макаланы ведомствонун ММК менен иш алып баруучу кызматкерине 
жөнөтүп жибериңиз. Ал ведомствонун пресс-секретары ак ниети менен 
мамиле кылып, сизге маалыматты топтоодо жана өз ведомствосундагы 
бардык чиновниктер менен байланыш түзүүгө  дайыма жардам берээрине 
ишене бериңиз.

Материал даярдоодо журналист жолугушуу пландалып жаткан 
чиновниктердин болжолдуу тизмесин түзүп, андан кийин алардын ар бири 
жөнүндө мүмкүн болушунча көп маалымат топтоосу зарыл. Ал маалыматта 
- кай жерде, качан окуган, армияда кызмат өтөгөнбү, же жокпу, иш жолун 
качан баштаган, кандай сыйлыктар жана мактоо грамоталары менен 
сыйланган? - деген суроолорго алынган жооптор камтылат.  Маалыматтын 
бир бөлүгүн Интернеттен издеп тапса болот, ал эми түрдүү майда-
чүйдөлөрүн анын досторунан алууга мүмкүн

Бул маалыматтар чиновник менен жеке жолугушууңузда кереги тиет. Анын 
эмгек жолу, жетишкендиктери, жөнүндө кабардар экендигиңизди билдирүү 
менен, сиз аны жумшартып, жагымдуу, ачык маек курууга шарт түзөсүз.

аДИс КЕҢЕшТЕРИ
улугбек Бабакулов

Кандай окуя журналисттик иликтөөнүн предмети боло алат? Жогорку 
кызматтагы чиновниктин, же кылмыш авторитетинин өлтүрүлүшүн 
айталы. Адам өлтүрүүнүн орун алышы негизинен жаңылык булагы боло 
алат. Журналист  шектелген адам өлтүрүүчүнүн, же заказчынын атын 
атай алат жана анын себептеринин түрдүү жоромолдорун көтөрүп жана 
алдыда эмнелер болоорун божомолдой алат. Бирок, бул окуя журналисттик 
иликтөөгө негиз  боло албайт. 

Эгер кезектешкен адам өлтүрүүлөр орун алса, албетте, аягына чейин 
изилдөөгө аракет жасап көрүш керек. Бирок, аягына чыкпай жатып, 
сиз өзүңүз да жок болуп кетишиңиз толук ыктымал. Себеби, уюшкан 
кылмыштуу топтун мүчөлөрү аралашкан ишти компетенттүү органдардын 
өзүнө койгонуңуз оң. Алар бул иши үчүн айлык алышат. 

Журналисттик иликтөө жүргүзүү үчүн башка бир топ коопсуз, кызыктуу 
темалар табылат. Бирок, журналисттик иликтөөгө окуялуу себеп 
талап кылынбайт. Кандайдыр бир кезектешкен өз ара байланышкан 
окуяны тереңине чейин казып изилдөөнүн натыйжасында тема 
жаралышы мүмкүн. Менин  тажрыйбамда узакка созулган (бир нече
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жылдар бою) окуяларды бириктирген изилдөөлөр аз эмес: республиканын 
түштүгүндөгү жаштар сойкулугу боюнча ири психиатриялык 
мекемелердеги бейтаптардын  абалы жана башка көптөгөн башка окуялар. 
Бул иликтөөлөрдүн эч бири жаңылык маалыматтары менен байланышы 
жок. 

Маалымат кайдан алынат?

Бул бөлүм «кеңири профилдеги» журналисттер үчүн  эле эмес, адам 
укуктарынын бузулушу тармагында маалымат жыйноо менен алектенген 
адамдар үчүн да кызыктуу.  Маселен, милиция кызматкерлери күнөөнү 
моюнга алдырууда тыюу салынган ыкмаларды колдонушат деген 
маалымат - кыйноо проблемасы тууралуу журналисттик иликтөөнү 
баштоого жетишсиздик кылат. Тема чын түргө ээ болушу үчүн иликтөөнүн 
башталышына түрткү болгон кандайдыр бир конкреттүү маалымат шылтоосу 
зарыл. Мындай сигнал чындыктан алыс же чындык болушу мүмкүн. Эгер 
андай болбосо, эч нерсени иликтеп да кереги жок. Мындай сигналдар кээде 
ойлобогон жерден пайда болот, мисалы, кандайдыр бир китепти, макаланы 
окуп жатканда же фильм көрүп жатканда болушу ыктымал. Журналисттик 
иликтөөнүн пайда болушу көбүнчө арыз ээсинин редакцияга кайрылуусуна, 
укук коргоочулардын билдирүүсүнө жана маалымат борборлорунун 
сайттарындагы кандайдыр бир маалыматка байданыштуу болушу мүмкүн.

Журналисттик иликтөө жүргүзүү  үчүн маалыматтарды талдоо 
критерийлери. 

Иликтөөнүн гипотезасын түзүү

Эгер сиз адам укуктарынын бузулушу тууралуу иликтөө чөйрөсүндө 
тажрыйба алууну чечсеңиз,  анда сиз тандап алган тема мыйзам бузууларды 
да камтышы керек.  Бул журналисттик иликтөөңүздү баштоо алдында 
жана аны жүргүзүүдө сизге кандай маалымат издөө керектигин аныктоого 
жардам берет. Мисалы, психиатрдык оорукананын бейтаптарынын 
укуктарынын бузулушу тууралуу фактылардын негизинде иш жүргүзгөн 
журналисттик топ (анын ичинде мен дагы) иликтөө жүргүзүүгө даярданып 
жаткан учурда,  оорукананын бейтаптарынын жыныстык жактан кордолууга 
алынуу фактыларын изилдөөнү чечкен. Мындай идеяны жаштардын 
укуктарын коргоо  менен алектенишкен жаш укук коргоочулар көтөрүп 
чыгышкан.  Биз бул темага чап жабыштык, бирок, аны ишке ашырууга 
киришүүгө шашылганыбыз жок. Анткени, бул текшерүүгө жана такталууга 
муктаж болгон гипотеза гана болучу. Биз мындай фактылар чындыгында 
бар экендигине жана биз аларды аныктап бере алаарыбызга 100 пайыз 
ишенимдүү болгон жокпуз. Тема өзү абдан кызыктуу болгон учурда деле, 
ал биринчи убакта божомолдоо экенин унутпоо зарыл.

Тема чын түргө 
ээ болушу үчүн 
иликтөөнүн 
башталышына түрткү 
болгон кандайдыр 
бир конкреттүү 
маалымат шылтоосу 
керек. Мындай сигнал 
чындыктан алыс 
же чындык болушу 
мүмкүн.
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 Мындай мезгилде, эң туура чечим –  сиз иликтөө жүргүзүүнү чечкен 
чөйрөнүн адистерине кайрылууңуз керек.  Биздин журналисттик топ 
так ушундай кылууну чечтик. Адегенде биз психиатрдык оорукананын 
көрсөтүп беришти. Анын негизинде, жыныстык кордоо темасы эмгек 
эксплуатациясы менен алмаштырылган. 

Пландаштырылган иликтөөнүн гипотезасын түзүүдөгү башкы ыкма – 
болжолдуу  темага ишенбөөчүлүк мамиле жасоо менен анын “жашап кете 
алуу мүмкүнчүлүгүн” изилдөө,  дал ушуну эмприкалык метод деп айтууга 
болот.  

Болжолдуу алынган теманы иликтөө алдында   гипотеза түзүүнү аныктоо 
үчүн төмөнкү 3 суроого жооп берүү зарыл: 

1. Сизде болуп жаткан окуянын келип чыгуу себептерине көз салуу үчүн 
мүмкүндүк барбы? 

2. Гипотезадан келип чыккан  сиздин божомолдоонузду тажрыйбада 
аныктоого болобу? 

3. Сиздин гипотезанызды ишенимдүү булактардан алынган маалыматтардын 
негизинде алынган чечимдерге ылайык тастыктоого мүмкүнбү? 

Эгерде, сиз жогорудагы суроолордун бирөөсүнө гана так жана толук жооп 
бере алсаңыз, журналисттик иликтөөңүздү баштай берсеңиз болот. 

Тема аныкталган

Сиздин гипотеза тастыкталгандан кийин маалыматтарды, фактыларды 
жана тастыктоолорду чогултууга киришиңиз.  Маалымат чогултуунун 
башкы ыкмалары – байкоо жүргүзүү жана ишке киргизүү. Баардыгы 
маалыматтардын канчалык деңгээлде жашыруундугуна жана аны  алуунун 
оорчулугуна байланыштуу. 

Өз тажрыйбамда маалымат чогултуу үчүн эки ыкманын кандайча 
колдонулганын мисалга келтирем. 

Байкоо жүргүзүү ыкмасы 

Кадимки байкоо жүргүзүүдөн айырмаланып журналисттик байкоо жүргүзүү 
атайын жана багытталган мүнөздө жүргүзүлөт. Психиатрдык оорукананын 
бейтаптарынын эмгек эксплуатациясына мажбур болушкандыгын 
аныктоодо дал ушул ыкма колдонулган. Сыртынан караганда эч оорчулук 
жоктой,  айлана-чөйрөгө көз салып, болуп жаткандарды жазып коюу. 
Бирок, байкоо жүргүзүү ыкмасынын да өз кыйынчылыктары кездешет. 
Байкоо жүргүзүүгө бул  ыкманын өзгөчөлүктөрү, журналисттин жеке
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

сапаттары жана тажрыйбасы да таасирин тийгизбей койбойт. Анткени, 
баардык учурда изилдөөлөрдүн объектилери менен түз, же кыйыр 
түрдө болсо да байланышууга туура келет. Биринчи учурда, талааларда 
жана жер үлүштөрүндө иштеген ооруканын пациенттери менен түздөн-
түз баарлашууга мажбур болсом, экиничисинде,  аларды иш маалында 
жашыруун сүрөткө тартып алууга туура келди. Натыйжада, байкоо 
жүргүзүүнүн эки түрүн көрсөтүүгө болот: биринчиси, байкоо жүргүзүүчү  
болуп жаткан окуяларга өзү катышып, өз кызыкчылыгын көрсөткөн учур 
– ачык,  экинчиси, журналист  байкоонун объектисинен өз кызыкчылыгын 
жашырган учурда – жашыруун.

Ишке киргизүү ыкмасы 

Кээде журналисттик иликтөөдөгү биринчи маалымат булагы болуп 
журналист өзү эсептелинет. Бул мезгилде,  журналисттин аракети 
объективдүү жана сапаттуу материал жазуу үчүн башкы шарт катары 
каралат. Өз тажрыйбамда, бул ыкманы Казакстандын тамеки талааларында 
иштеген кыргыз эмгек мигранттарынын оор абалы тууралуу маалымат 
чогултканымда колдонгом. Бул жерде да байкоо жүргүзүү ыкмасы 
колдонулган.  Айырмачылыгы, журналист окуяга өзү кириптер болуп, 
изилдөөнүн объектилери менен түз байланышка чыгып, окуяны аралашып 
көргөндүгүндө. 

Кыргызстандыктардын Казакстандагы кулчулугу жөнүндөгү тема кокустан 
тандалып алынган эмес.  Казак жергесинде көргөн азап-тозоктору жөнүндөгү 
адамдардын окуялары жергиликтүү ММКларда  маал -маалы менен басылып 
чыгып турган. Бийликтегилер буга окшош басылмаларга эч көңүл бурушкан 
эмес, ал эми арыздануучуларга “тажаткан чымындарды кубалагандай” 
мамиле кылышкан. Өзүңөр жалкоосуңар, жаман иштегенсиңер, ошон үчүн 
кожоюндар эмгек акысына бир тыйын бербей кубалап чыгышты дегендей. 

Менин алдымда кыргызстандыктардын оор абалын тастыктап, аныктап 
берүү же  тескери жагын далилдөө тапшырмасы турган. Ал эми, чындыкты 
аныктоо үчүн өзүмө кандайдыр бир убакытка  эмгек мигрантына айланууга 
туура келди. 

Ишенимдүү маалымат алуу үчүн айрым учурларда байкоо жүргүзгөн  
же кандайдыр бир чөйрөгө “ишке киргизилген” журналист маалымат 
булактарына  өзүнүн журналисттик иликтөө жүргүзүп жаткандыгы 
тууралуу ачык айтып салуу, же жашырып, калп айтууну билбей,  ички ой-
толгоолорго батып, бушайман болот. Каалагандай жашыруун жумуш сиз 
тараптан кандайдыр бир деңгээлде калп айтууга мажбурлайт. Ошондуктан, 
журналисттик иликтөөнүн жыйынтыгы  сиздин “калпыңызды” актай 
алгандай деңгээлде салмактуу болушу керек.
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Марат Мамадшоев

Тажикстанда журналисттик иликтөө жанры азырынча  анча өнүккөн 
эмес. Тажик ММКларында журналисттик иликтөө деп аталган көптөгөн 
материалдар чындыгында андай эмес. Алар жанрдын жалпы кабыл алынган 
критерийлерине жооп бербейт. Журналисттик иликтөө  актуалдуу жана 
курч көйгөйлөргө арналып, аларды ар тараптуу изилдөөгө багытталат. 

Мындай абалдын себебин кыскача атап өтсөк, башкы нерсе, мындай 
макалага тиешелүү коомдук талаптын жоктугу. 

Учурда коомчулук, жок эле дегенде анын көпчүлүк бөлүгү, коррупцияга, иш 
билбестикке көңүл-коштук менен мамиле кылышат. Мындай көрүнүштөр 
бийликтин качып кутулгус жолдошу катары кабылданат. 

Жада калса, билимдүү интеллигенциянын арасында да уурдап, ичип- жеген 
чиновниктердии ишин өзгөртүү натыйжасыз эле эмес, зыяндуу деген пикир 
таркаган.  Эгер журналисттер кайрадан чындап тараптардын кыжырын 
келтире баштаса, жарандык согуш кайрадан кайталанышы мүмкүн деген 
чочулоо бар.  

Мындан башка дагы тоскоолдук келтирүүчү факторлор бар: көз карандысыз 
сот системасынын, тең салмактуулуктун жана ооздуктоо механизмин 
көзөмөлдөөчү көз карандысыз органдарынын жоктугу. Сөз парламент, 
саясий партия, бейөкмөт уюмдар  сыяктуу институттар жөнүндө жүрүп 
жатат. Формалдык түрдө алар бар, ошондуктан аларды иликтөө жүргүзүүдө 
колдонуу керек. Бирок, алардын баары алсыз.

ММКлардын өздөрү да алсыз жана цензурага, мыйзамсыз кысымдарга 
каршы бирдиктүү фронт болуп чыга алышпайт. Корпорация катары 
да калыптаныша элек. Бүгүнкү күндө басылмалардын редакторлору 
журналисттик иликтөө жүргүзүүгө өздөрү каршы болууда.

Ушулардын баарын иликтөө жүргүзүүдө эске алуу зарыл. Иликтөө жүргүзүү 
мезгилинде сиз эң эле жакшы дегенде түшүнбөөчүлүктөрдү жана көңүл 
коштуулукту кездештиресиз. Ал эми эң жаман жагы, душман табылып, 
деги эле иликтөөнүн терс каарманына тиешеси болбогон адамдардын 
коркутууларына кабыласыз.  

Иликтөөнү ар бир эле журналист ийгиликтүү жүргүзө бербейт. Жакшысы өз 
күчүн чындап баалаганы оң. Ал үчүн иликтенип жаткан предметти мыкты 
билүү, сөз таап сүйлөшө билүү, туруктуу бекем психология жана күчтүү 
жарандык эрк сыяктуу сапаттар талап кылынат. 

Учурда коомчулук, 
жок эле дегенде анын 
көпчүлүк бөлүгү 
коррупцияга, иш 
билбестикке көңүл-
коштук менен мамиле 
кылышат. 
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Өзүмдүн жеке тажрыйбамдын негизинде иликтөө жүргүзүү боюнча бир 
топ кеңештерди бере алам. Иликтөөнү эч качан даяр жыйынтыктоолордон 
баштабоо керек. Чыныгы абал сиз ойлогондон такыр башкача болуп 
калышы мүмкүн.

Иликтөөнү пландоо зарыл. Бирок, планга дайыма оңдоолорду киргизип 
туруу керек.  Эгер сиз өз аракетиңизге күн мурунтадан эле ишенбесеңиз, 
анда сиздин иликтөөңүз натыйжасыз болуп калышы ыктымал.

Ал эми адамдын жеке турмушундагы укуктарын сыйлоо жөнүндө сөз 
кыла турган болсок, саясатчылардын да жашоого укуктары бар. Башка 
маселе, эгерде маселе жалпы коомчулуктун кызыкчылыгына байланыштуу 
болгондо ММКлар жана журналисттер ал адамдардын жеке турмушуна 
кийлигише алышат жана кийлигишүүгө милдетүү. 
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Адам укуктарына байланышкан макалалар  коомдогу күчтөрдүн 
тең салмактуулугуна, же өзүнчө саясий, же социалдык топтордун 
мыйзамдуу укугуна коркунуч катары кабылданышы мүмкүн. 
Мисалы, ишканадагы жумушчуларга карата болгон жаман мамиле 
жөнүндө жазылган макала, албетте, ошол ишкана ээси жана эмгек 
стандарттарынын сакталышына жооп берүүчү бийлик тарабынан 
колдоого алынбайт. Эгер журналисттер жакшы иштешсе, анда алар 
коомчулуктан жашырууга аракет кылган фактыларды таап чыгып, аны 
элге жарыялай алышат.

Биринчи кезекте сиз өз коопсуздугуңуз жөнүндө кам көрүшүңүз зарыл.  
Эгер өз коопсуздугуңуз үчүн тынчсызданууңузга негиз болсо, бул 
абалдан чыгып кетүүгө, же кай жерде турсаңыз ошол жерди таштап 
кетүүгө аракеттениңиз. 

Адам укуктары жөнүндө макала жазууга жогорку деңгээлдеги тактык 
керек. Мындай макаланы чагылдырууда журналистиканын жогорку 
стандарттарын кылдат сактоо талап кылынат. Мындай темаларды 
чагылдырууда шалаакы мамиле, сиздин атыңызга адистик милдетиңизди 
жөнсүз аткарды деп ар кандай айыптоолордун коюлушуна алып келип, 
сизди ыңгайсыз абалга, же андан да жаман соттошууларга, кылмыштык 
айыптоолорго кириптер кылышы мүмкүн. 

ушундай көрүнүштөрдү болтурбоо үчүн, дайыма зарыл 
болгон нерсе:

· Чогултулган фактыны бир нече маалымат булактары аркылуу 
текшерүү;

· Фактыларды жана статистикалык көрсөткүчтөрдү кайрадан текшерүү;

· Маселени ар тараптуу чагылдыруу;

· Алынган маекти жаздырып алуу жана кеңири жазмасын китепчеге 
түшүрүү;

· Маектешүүнү жазып алуу жана бардык жазма материалдардын 
көчүрмөсүн жасоо;

· Кылмыштуулук үчүн айыпталып жаткан күнөөкөр, же ага каршы 
козголгон айыптоолор тууралуу айтууда туура терминдерди колдонуу;

· Жарыялоодон мурда сиздин макалаңызды башкы редактор карап 
чыгуусу керек;

· Макалаңызда берилген кайсы бир  топтон, же жеке адамдан 
кооптонсоңуз, анда  укуктук  кеңеш алуу зарыл.

Адам укуктары 
жөнүндө макала жазуу 
жогорку деңгээлдеги 
тактык керек. Мындай 
макаланы чагылдырууда 
журналистиканын 
жогорку стандарттарын 
кылдат сактоо талап 
кылынат.    

Адам укуктарына 
байланышкан 
макалалар  коомдогу 
күчтөрдүн тең 
салмактуулугуна, же 
өзүнчө саясий, же 
социалдык топтордун 
мыйзамдуу укугуна 
коркунуч катары 
кабылданышы мүмкүн.
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андан сырткары төмөндөгүлөрдөн качуу керек: 

· Алдын- ала такталбаган билдирүүлөрдү жарыялоо;

· Кызыкчылыктардын төп келишпестигин, же кызыкчылыктардын төп 
келишпестиги сезилгендей маалыматты берүүдөн (мисалы, өзүңүз мүчө 
болгон уюмдун жагымдуу отчету жөнүндө, же сиздин агаңыз ээлик кылган 
компания менен атаандашкан компанияга каршы билдирүү жөнүндө 
жарыялоо);

· Белгилүү этникалык, же социалдык топторду кемсинткен сыяктуу  
терминдерди колдонуу (этияттык үчүн ошондой топтордун өкүлү менен 
кеңешиңиз жана аларды кандай атоо жөнүндө сураңыз).  

өтө сак болуңуз: 

· Белгилүү бир адамдын иш билгисиздигин, же адистик беделсиздигин 
айыптаган макаладан;

· Кимдир бирөөнүн жагымсыз, туура эмес же кылмыштуу жүрүм-туруму 
шектелген маалыматтан ;

· Адамдын ата- тегин суроодон;

· Коомчулукта адамдын беделин түшүрүүчү, кимдир бирөөнүн 
жыныстык жол менен жугуучу оору менен жапа чеккендиги жөнүндөгү 
божомолдоолорду көтөрүп чыгуудан.

Маалыматты кантип текшерүү керек? 

Түрдүү себептерден улам биринчи булактан алынбаган маалымат баардык 
эле мезгилде жеткиликтүү деңгээлде так боло бербейт. Бул  кандай гана 
маалымат болбосун кайрадан текшерүү керек дегенди билдирет. Мисалы, 
жаңжал орун алган калктуу пунктта иштеген кесиптеш-журналисттен 
алынган кабарды ачыктоону сурансаңыз болот. Ага кошумча жергиликтүү 
укук коргоочу, же башка коомдук уюмдун кызматкеринен маалыматты 
тактоону сурасаңыз болот.  

Эгер адам укугу бузулган көрүнүш белгилүү бир бийликтин өкүлү менен 
түздөн-түз байланыштуу болсо, мамлекеттик органга кайрылуу маалыматты 
текшерүүгө гана эмес, жаңжалдын мазмунун териштирүүгө  да мүмкүндүк 
берет. 
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

КООПТуу КЕсИП 
Журналисттерди коргоо боюнча комитеттин төмөндө келтирилген  
статистикалык көрсөткүчтөрү, журналисттин кандай кооптуу жагдайларга 
туш болуу мүмкүндүктөрү жөнүндө эскертет. 

1992-жылдан тарта дүйнө жүзү боюнча курман болгон журналисттер 
чагылдырган тармак:

Согуш: 33,8% 

Саясат: 27,1% 

Коррупция: 20% 

Тартип бузуу: 13,5% 

Адам укуктары: 12,5% 

Спорт/маданият: 5,6% 

Бизнес: 1,6%

Документтер архивин түзүү

Жарыялоо үчүн маалыматтарды топтоо менен бара-бара колуңузда ашыкча 
документтердин топтолушун сезесиз. Бул гезит кесиндилери, билдирүүлөр, 
пресс-релиздер ж.б. болушу мүмкүн. Аларды кантип сактоо керек? Гезит 
маалыматтарын пластикалык файлдарда, мукабасы катуу папкаларда 
сактаса болот. Бардык кагаз документтерди кантип сактаса болот? Эгер 
мүмкүнчүлүк болсо, кагаз документтерди сканерлеп, электрондук түрдө 
сактоо жакшы. Ушундай эле жол менен сүрөттөрдү да сактаса болот. 
Албетте, бардык документтер жана башка материалдар хронологиясы, же 
окуянын категориясы боюнча системалаштырылышы зарыл. Тажрыйба 
көрсөткөндөй ар кандай себептерден улам, баардык маалыматты бир 
компьютерге сактоо ылайыксыз (вирустар, хакерлердин чабуулу, күтүлбөгөн 
жерден бузулуу ж. б.). 

Диктофонго жазылып алынган маалыматты, дагы деле аудиоматериалды 
компьютерге көчүрүү, андан компакт-дисктерге кайра жаздыруу менен 
сактаса болот.

Видео материалдарды кадимки VHS форматындагы видеокассеталарга 
цифралык түрдө сактаган оң. Ар бир кассетага эмне, качан тартылгандыгын 
жазып, кайсы жерде кандай сюжет жайгашкандыгын көрсөтүү зарыл. 

Бардык документтер 
жана башка 
материалдар 
хронологиясы, 
же окуянын 
категориясы боюнча 
системалаштырылышы 
керек.

Маалымат булагы:
Committee to Protect 
Journalists, www.cpj.
org/ deadly/ (accessed 
28 September 2009)
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аңдуудан качуу 

Аңдууга алуу сиздин кыймыл- аракетиңизди көзөмөлдөө үчүн, ошондой эле 
сизди коркутуу максатында жасалышы мүмкүн. 

· Сизди кимдер курчап тураарына дайыма көңүл бөлүп, өзүңүзгө шектүү 
көрүнгөн адамдарга көзөмөл жүргүзүңүз. Кайсы бир адамдын же 
машинанын сиздин артыңыздан аңдып жүргөнүн сезсеңиз ага сөзсүз 
көңүл бөлүңүз;

· Күнүмдүк кыймыл-аракетиңиздин багытын өзгөртүңүз жана үйүңүздөн 
жумушуңузга, жумушуңуздан кайра үйүңүзгө барып келүүдө башка 
жолдорду колдонуңуз;

· Унааңызга түшөөрүңүз менен анын эшиги кулпулангандыгын, 
терезелеринин жабыктыгын текшериңиз;

· Эгер кимдир бирөө сиздин изиңизге түшүп, сизди тынсыздандырса 
милиция кызматкерине кайрылыңыз;

· Өз үй-бүлө мүчөлөрүңүзгө да аңдуулардын болушу мүмкүндүгүн 
түшүндүрүңүз жана бардык адаттан сырт көрүнүштөрдү белгилеп 
коюуларын сураныңыз. Үй-бүлө мүчөлөрүңүзгө бейтааныш адамдар 
менен жеке, же телефон аркылуу сүйлөшкөндө эч кандай маалымат 
бербөөнү түшүндүрүңүз.;

· Сигнал берүү системасын орнотуу мүмкүндүгүн карап көрүңүз (же 
кароолчу иттерди коюуну);

· Сиз жашаган жер көзөмөлгө алынып жатышы мүмкүндүгүн, ал эми 
чөнтөк телефонуңуз жандырылган абалда жаныңызда болгондо сиздин 
сүйлөшүүлөрүңүз тыңдалышы мүмкүндүгүн эстен чыгарбаңыз.

Эгер сиздин артыңыздан түшүп же сизди коркутуулар болсо 

· Телефон аркылуу коркутуу, же аңдууга алуу сизди атайын кызмат менен 
сүйлөшүүгө чакырган, таң калтыраарлык суроолорду берген, же үн катпай 
отурган адам тарабынан жасалышы мүмкүн. Булардын баары сизди 
коркутуу үчүн жасалып жатышы ыктымал жана мындай аракеттер сиздин 
кылдат байкооңузда болушу зарыл. 
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

· Орун алып жаткан бардык шектүү жана коркуткан сүйлөшүүлөрдү  жазып 
алыңыз, (телефондон эмнелер айтылгандыгын, кайсыл саатта телефон 
чалынгандыгын бүт жазып алыңыз, кагаз түрүндө же электрондук түрдө 
алган каттардын көчүрмөсүн сактаңыз);

· Баардык коркутуулар, же куугунтуктоолор жөнүндө мүмкүн болушунча 
көп сандагы адамдарга маалымдаңыз. Кесиптештериңизге, жетекчиңизге, 
үй-бүлөңүзгө, досторуңузга жана ММКларды колдогон уюмдарга айтып 
бериңиз;

· Кандай гана коркутуулар болбосун аны чын көрүңүз. 

Эгер иликтөө кылмыштуулук менен байланыштуу болсо

Эгер сиз кылмыштуулукка байланышкан иликтөө жүргүзүп жатсаңыз, 
өзүңүз кылмыштык териштирүүлөрдүн курмандыгы болуп, же 
милициянын расмий тергөөсүнө кабылышыңыз мүмкүн. Анда сиз 
өзүңүздүн чындыгында каракчы эмес журналист экендигиңизди 
далилдешиңизге туура келет. Кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү менен 
сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен мыйзамга каршы иш-аракеттерге 
тартылып калышыңыз оңой эле нерсе, бул сиздин актанууңузду дагы 
кыйындатышы мүмкүн. Айрым учурда мындай көрүнүштөр күч колдонуу 
менен коркутуп - үркүтүүгө алып келиши ыктымал. Кээде мындай 
коркунуч макала жарыялангандан кийин да көп убакытка чейин токтобой 
калышы мүмкүн жана ошол макала үчүн эртеби, кечпи сизден өч алуу 
болушу толук ыктымал. 

Иштеги коопсуздук

· Өзүңүз иштеген бөлүмдө сак болуунун төмөндөгү чараларын көрө аласыз:

· Жетекчиңизде бардык кызматкерлердин байланыш телефондору сөзсүз 
болушу бар экендигине ишенимдүү болуңуз.

· Күтүлбөгөн нерселер болуп кетсе, колуңузда өз кесиптештериңиз же 
жетекчиңиз менен тез байланыша ала турган системаңыз болсун;

· Кесиптештериңиз сиздин иш күнүңүздүн тартиби менен тааныш болуусу 
зарыл, кайда кетип жатканыңызды, качан кайрадан келишиңизди так 
айтып кетиңиз;

· Маанилүү документтериңизди жана жазмаларыңызды сактаңыз;

Кылмыш дүйнөсүнүн 
өкүлдөрү менен 
сүйлөшүүлөрдү 
жүргүзүү менен 
мыйзамга каршы иш-
аракеттерге тартылып 
калышыңыз оңой 
эле нерсе, бул сиздин 
актанууңузду дагы 
кыйындатышы мүмкүн,
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· Телефон аркылуу кычыктуу маселени талкуулоодон алыс болуңуз;

· Татаал маселелерди чагылдырууда топтун иштөө мүмкүндүгүн караңыз.

Эгер сизди камакка алса 

Сабырдуулукту сактаңыз; 

Таанышып чыгуу үчүн, сизди кармаган кызматкерден, өзүн күбөлөндүргөн 
документтерин сураңыз;

Таанышып чыгуу үчүн камакка алуу ордерин сураңыз. Ордерди ким 
бергендигине жана кандай күнөө коюлуп жаткандыгына көңүл буруңуз;

Тез арада досторуңуз, кесиптештериңиз, туугандарыңыз менен байланышып, 
аларды сиздин камакка алынып жатышыңыздын күбөсү болуусун 
сураныңыз. Эгер ага убактыңыз тар болсо, анда сиздин жаныңыздагы 
жолоочудан анын күбө болушун өтүнүңүз;

 
Сиз адвокат жалдоого укугуңуз бар экендигин, кармалган адамга карата 
кыйноо, коркутуу же куугунтуктоо колдонууга тыюу салынгандыгын 
билүүңүз зарыл. 

ММКларда демонстрацияларды чагылдыруу

Калың топту башкаруу өтө кыйын болгондуктан нааразылык акциясын 
чагылдыруу өтө  тобокелдүү иш. Бирок, кандай тоскоолдуктар болбосун, 
ММК мындай окуяны чагылдырууга аракет жасашы зарыл. ЕККУнун 
ММКлардын эркиндиги маселеси боюнча  төрагасы Миклош Харасти 
өзүнүн  2007-жылы чыккан «Саясий демонстрацияларды өткөрүү 
мезгилинде массалык маалымат каражаттарына болгон мамиле» деген 
атайын докладында төмөндөгү байкоолорду жана сунуштарды жасаган:

· Массалык нааразылык акциясы учурунда тартип коргоо органдары 
журналисттердин ишине бөгөт болуп же тоскоолдук келтирбеши керек;

· Тартип коргоо органдары журналисттерге сый жана токтоо мамиле 
кылышы зарыл;

· Нааразылык акцияларын чагылдырууда атайын аккредитация алуунун 
кереги жок. Кээде гана убакыт же мейкиндиктин чектелүүсү болушу 
мүмкүн;
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

· «Уруксат берилбеген» демонстрацияларды чагылдыруучу журналисттер, 
коомдук иш-чараларды чагылдыруучу журналисттер сыяктуу эле 
корголушу керек;

· Эл аралык стандартка ылайык, бийликтин журналист репортаж жасоого 
колдонуучу шаймандарын жана материалдарын конфискациялоосуна, 
же зыянга учуратуусуна тыюу салынган (видеоматериалдар, пленка, 
жазмалар ж.б.).

Харасти ошондой эле, нааразылык акцияны чагылдыруу менен 
алектенген журналисттердин белгилүү бир милдеттери да бар 
экендигин белгилейт; 

Журналисттер менен нааразылык акцияларынын катышуучуларынын 
ортосунда өзгөчөлүк болушу керек (журналисттер түстүү көмөлдүрүк 
тагынуулары зарыл, же башка бир жолдор менен топтон өзгөчөлөнүп 
турушу керек). Өзгөчөлөнтүүнүн кандай гана ыкмасы болбосун алар тартип 
коргоо органдары менен макулдашуулары зарыл;

Журналисттердин милдети окуяга катышуу эмес, аны чагылдыруу;

Окуяны чагылдырууга болгон  мамиле объективдүү болушу керек;

Журналисттер баш аламандыктар орун алган учурда полиция тарабынан 
кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн экендигин алдын-ала билүүлөрү зарыл.

Демонстрацияны чагылдыруу учурундагы коопсуздук 

· Эгер ар бириңиз өз-өзүнчө келсеңиз, командаңыздын башка мүчөлөрү 
(сүрөтчү, оператор ж.б) менен кайсыл жерде жолугушаарыңызды 
макулдашыңыз;

· Окуя болуп жаткан жерден кетүү багытыңызды алдын-ала пландаңыз;

· Аккредитацияны жаныңызга алып алыңыз жана аны демонстрациялаңыз 
(эгер аны көрсөтүү коркунучтуу болбосо);

· Жетекчиңиздин жана кесиптештериңиздин номерлери сакталган чөнтөк 
телефонуңузду өзүңүз менен кошо алып жүрүңүз, бул сизге кандайдыр 
бир коркунуч туулган мезгилде аларга эскертүүгө мүмкүндүк берет;

· Эгер көздөн жаш чыгаруучу газ колдонулса, шамалга каршы абалда 
турганыңыз оң;

· Ичине коргоочу көз айнек, тамак-аш жана суу салынган асынма сумка 
алып алыңыз;
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· Кийген кийимдериңиз чыныгы таза кездемеден болсун;

· Эгер сиз сүрөтчү болсоңуз бир топ ыңгайлуу жерден тартууга аракеттениңиз 
(кайра жерге түшүүгө ыңгайлуу болгон катуу нерсенин үстүндө турууга 
аракеттениңиз).

ЭКсПЕРТТИК өҢҮТ
акмат алагушев

Маалымат алуу укугу 

Маалымат алууну укуктук жөнгө салуудагы жалпы маселелер 
жана анын мүнөзү

Кыргыз Республикасында мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү 
башкаруу органдарынын карамагындагы ар бир жарандын маалымат алуу 
укугу кепилдикке алынган. 

Мамлекет ар бир жарандын маалыматты издөө, алуу, изилдөө, чыгаруу, 
берүү жана жайылтуу укуктарын коргойт.

Кыргызстан Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биринчи болуп 
«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү 
башкаруу органдарына тиешелүү маалыматты алуу жөнүндөгү» алдыңкы 
мыйзамды кабыл алды. Бул мыйзам мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-
өзү башкаруу органдарына тиешелүү маалыматты алууда жеке адамдар 
жана уюмдар менен мамлекеттик органдардын мамилесин жөнгө салат. 
Маалыматты берүү боюнча мындай милдеттенме бардык мамалекеттик 
жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына жүктөлөт.

Ошентип, укук мамилелеринин катышуучулары: жеке адамдар, уюмдун 
атынан чыккан адам, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзүн-өзү 
башкаруу органдары болушат.

Аталган мыйзамдын  төмөнкү укуктук мамилелерге тиешеси жок:

· Мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 
органдарына атуулдардын сунуштар, билдирүүлөр жана даттануулар 
менен кайрылуусунда пайда болгон мамилелер;

· Башка мамлекеттик органдарга, же  жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 
органдарына таандык маалыматты алууга байланышкан мамилелер;

· Кыргыз республикасынын мыйзамына ылайык таратууга чек коюлган 
маалыматты берүүгө байланышкан мамилелер.
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Мыйзамга ылайык, мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 
органдарынын ишмердүүлүгү ачык, таза жана айкын болуп эсептелет.

Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын 
ишмердүүлүгү жөнүндө кандай гана маалымат болбосун жалпы элге 
түшүнүктүү болот. Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу 
органдарына тиешелүү маалыматты алууда ар кандай чектөөлөргө тыюу 
салынат. Кандай маалыматтарга карата чектөөлөрдүн бар экендиги жогоруда 
аталган мыйзамда белгиленген, бул мамлекеттик жашыруун сырды жана 
жашыруун маалыматты берүүгө байланыштуу кабарлар.

Маалыматты алууну чектеген чечим менен таанышуу талабы четке 
кагылбайт. Мыйзамга ылайык таанышууга чек коюлган документтер жана 
материалдар таратылбайт. 

Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына 
тиешелүү маалыматты алууну камсыздоо ыкмалары. 

«Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-
өзү башкаруу органдарына тиешелүү маалыматты алуу жөнүндөгү» 
мыйзамдын 6-беренесинде республиканын жарандарына мамлекеттик 
жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына таандык маалыматты 
берүүнүн негизги жолдору такталган. Аларга төмөнкүлөр кирет: 

1. Жеке жана юридикалык жактарга алардын талабынын негизинде 
маалымат берүү;

2. Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын 
ишмердүүлүгү жөнүндөгү маалыматты элге жарыялоо;

3. Ылайыктуу материалдарды жарыялоо жана жайылтуу;

4. Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын 
документтерин жана материалдарын түздөн-түз алуу;

5. Мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын ачык жый-
налыштарына түздөн-түз катышуу.
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Мыйзам, ошондой эле, мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-өзү 
башкаруу органдарына алардын өз ишмердүүлүктөрү жөнүндө калкка 
маалымдоосунда улуттук мыйзамга каршы келбеген каалаган ыкманы 
колдонуусуна уруксат берет. 

Жогоруда айтылган органдарда суралган документтер жана материалдар  
жок болсо, сурап жаткан кишиге бул жөнүндө сөзсүз билдирүү керек. Эгер 
суралып жаткан документтер башка мамлекеттик жана жергиликтүү өзүн-
өзү башкаруу органдарынын ээлигинде болсо, кайрылуу тиешелүү органга 
кайрадан жиберилет. Мындай учурда суроо менен кайрылган адамга анын 
кайрылуусу башка бир органга жөнөтүлгөндүгү маалымдалат.

аДИсТИн КЕҢЕшИ
Марат Мамадшоев

Коопсуздук маселелери

Журналист качан курч темаларды жаза баштаганда коопсуздук маселеси 
курчуйт. Буга чындап олуттуу мамиле жасоо керек. Адатта соттук кысымга 
алуу коркунучу туулушу мүмкүн. Сизди жалган жалаа жапты деп күнөөлөшү 
мүмкүн. Мисалы, Тажикстанда жалган жалаа, же ишкердик кадыр-баркына 
доо кетиргени үчүн кылмыш жазалоосу каралган. 

Эгер башынан майда-чүйдөсүнө чейин ойлонулса, көп көйгөйлөрдү 
болтурбай коюуга болот. 

Бардык жерде ырааттуулук керек. Мисалы, маалымат булактары менен 
жолугуу убактыңызды жана жагдайды кылдаттык менен белгилеп коюңуз. 
Кийинчэрээк бул чоң мааниге ээ болушу мүмкүн.

Шектүү фактыларга таянып материал даярдоого болбойт. Өзүңүз далилдей 
ала турган фактыларды гана колдонуңуз. Фактыларды болбоду дегенде үч 
жолу кайрадан текшерүү керек. 

Эң ишеничтүү делген маалымат булагыңыз да сизди оңтойсуз абалга 
калтырышы мүмкүн. Биздин иш-тажрыйбабызда маалымат булактары 
айткан сөздөрүн танган учурлар да кездешкен.

Бир сөз менен айтканда, документтер жана далилдер менен жазып алуу керек. 
Качан маанилүү маалымат булагы менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканыңызда 
сиз менен кошо кимдир бирөө катышса жакшыраак болот.  

Журналист  өзу 
куугунтуктоонун
объектиси болуп
калышы
мүмкүн экендигин эсте 
тутуусу  зарыл
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Диктофонго жаздырылып алынган жазма, албетте, керек. Сиздин маалымат 
булагыңыздын диктофонго жазылып алынган жазманы моюнга алгандыгы 
жөнүндөгү чечим, буюм далили катары соттун кароосуна берилиши 
мүмкүн. Ошондуктан юристтер алынган интервьюнун текстине маалымат 
булагынын колун койдуруп тастыктап алууга кеңеш берет.

Маанилүү делген файлдарды, документтердин көчүрмөлөрүн бир эле 
мезгилде түрдүү жерлерге сактооңуз зарыл. Ал эми компьютериңиздеги 
документтериңизди дайыма шарттуу белги (пароль) менен сактаңыз.

Макалаңызды жарыялоонун алдында сөзсүз ММКнын маселесин жакшы 
билген юристке текшертиңиз. Кылмыштык катаал жаза да болушу мүмкүн. 
Кимдир бирөө журналистти карматууга (наркотик, курал, тыюу салынган 
партиялардын баракчаларын салып коюп) аракет жасашы мүмкүн. Мүмкүн 
башка чыккынчы аракеттер болушу ыктымал. Бул жерде кандайдыр бир 
өзүнчө кеңеш берүү оор. Эң керектүү делген жалпы сунуштарды гана 
айтууга болот: Этият болуу, күндөлүк жазуу, ага ар бир жасалган иштин 
так убактысын көрсөтүү, кечкисин зарылчылыгы жок жактарга барбоо ж.б.

Тилекке каршы, сиз баарын туура жасасаңыз эле эч кандай көйгөй болбойт 
деп,  эч ким кепилдик бере албайт. Куугунтуктоолор, ал тургай адилетсиз 
сот чечими болушу мүмкүн. Бүгүнкү кырдаалда түзүлгөн негизги кесиптик 
тоскоолдуктар ушулар. 

Бирок, сиз өзүңүздү тажрыйбалуу журналист катары көрсөтө алсаңыз, 
анда сизге коомчулуктун, кесиптештериңиздин жана дүйнө коомчулугунун 
колдоосу боло тургандыгына ишене бериңиз.

Маалымат алуу

Бул тармак бир нече мыйзам актылары менен жөнгө салынып турат. 
Тагыраак айтсак, алар: Тажик Республикасынын «Басылмалар жана башка 
массалык маалымат каражаттары жөнүндө» жана «Маалыматты алуу укугу 
жөнүндө» мыйзамы.

Тажик Республикасынын «Басылмалар жана башка массалык маалымат 
каражаттары жөнүндөгү» мыйзамына ылайык, ММКлар мамлекеттик 
органдардан, коомдук  бирикмелерден жана кызмат адамдарынан маалымат 
алууга укуктары бар. Мамлекеттик органдар, коомдук  бирикмелер 
жана кызмат адамдары ММКларга далилдер камтылган маалыматты 
беришет жана документтер менен таанышууга мүмкүндүк түзүшөт. 
Мамлекеттик, саясий жана коомдук уюмдар, кыймылдар жана кызмат 
адамдары жарыялоого болбой турган маалыматты берүүдөн баш тарта 
алышат. ММКнын өкүлдөрү суралган маалыматты берүүдөн баш тартуу 
аракетине байланыштуу жогорку органдарга, андан кийин сотко даттануу
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менен кайрылууга укуктуу. Даттануунун тартиби мамлекеттик башкаруу 
органдарынын жана кызмат адамдарынын жарандардын укуктарын 
кемсинткен, мыйзамдан сырт аракеттерине даттануу мыйзамда каралган.

«Маалыматты алуу укугу жөнүндөгү» мыйзам боюнча суроо–талапта 
маалыматты алуу үчүн кайрылып жаткан адамдын аты-жөнү жана атасынын 
аты; суроо менен кайрылган уюмдун толук аталышы; жооп жөнөтүлүүчү 
адамдын аты-жөнү жана атасынын аты, электрондук почтасынын дареги, 
телефон же факстын номери, ошондой эле, суралган маалыматтын мүнөзүн 
тактоодо керек болуучу электрондук почтанын дареги жана жооптун 
формасы көрсөтүлүшү зарыл.

Эгер сизге сураган маалыматты беришпесе, сиз жогорку инстанцияларга 
даттана аласыз. Даттанууну жазуу түрүндө жиберип, жоопту да жазуу 
түрүндө талап кылганыңыз оң.

Дагы бир башка жол -  сотко кайрылуу болуп саналат.

Бизде гезит аркылуу ушундай көрүнүштөр болгон. Маалымат булагы 
бардык учурда гезитке жазуу түрүндө жооп жөнөткөн.

Эгер сиз «билген нерсеңди эмес, далилдей ала турган нерсеңди жаз», - 
деген негизги эрежени кармансаңыз, анда ар кандай жалган жалаа боюнча 
айыптоолордон сактана аласыз. 
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

IV БөЛҮМ      аДаМ уКуКТаРЫ БОЮнча ЭЛ аРаЛЫК

                               сТанДаРТТаР 
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Үрөйдү учурган Экинчи дүйнөлүк согуш дүйнө лидерлерин адам укуктары 
ар бир мамлекеттин гана ички иши эмес, эл аралык мүнөзгө ээ экендигине 
ынандырды. Бул адам укуктары боюнча эл аралык стандарттардын 
жаңы системасынын өнүгүшүнө алып келди. Адам укуктарынын азыркы 
системасын бекемдеген баалуулуктар, батыш традицияларында эле 
эмес, андан мурда эле болуп, буддизмде, исламда, христиан жана башка 
маданияттарда жана диндерде көп убакыттар бою жашап келген. Саясий 
философтор 18-кылымда эле укук концепцияларын, ал укуктар негизинен 
атуулдардын жарандык жана социалдык макамына негизделсе да, талкуулай 
башташкан.

1945-жылы Бириккен  Улуттар Уюму уюшулду. Бул уюмду түзүүнүн бирден 
бир максаты, жалпы адам укуктарын коргоо болгон. 1948-жылы БУУнун 
Башкы ас самблеясы Адам укуктарынын жалпы декларациясын(АУЖД) 
кабыл алды.  Бул дүйнө мамлекеттеринин ортосундагы бардык элдердин 
укуктары жана эркиндиктери жөнүндөгү көп тараптуу биринчи келишим 
болду.

Ошол эле мезгилде АУЖД милдеттүү келишим болбосо да, анын 
жоболорунун көпчүлүгү «кадимки эл аралык мыйзам» макамына ээ. 
Бул убакыттын өтүшү менен өнүгүп келе жаткан эл аралык мыйзам. 
Ошондуктан, дүйнөдөгү ар бир өлкө кандай болгон күндө да мындай 
эрежелерди так кармануусу зарыл. 

АУЖДнын артынан адам укуктары боюнча башка макулдашуулар түзүлүп, 
анын негизинде аларга кол койгон мамлекеттерге моралдык гана эмес, 
юридикалык жоопкерчиликтер жүктөлгөн. 

БУУнун эки конвенциясы – Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл 
аралык пакт (АСУБЭП) жана Экономикалык, социалдык жана маданий 
укуктар  жөнүндө эл аралык пакт (ЭСМУЭП) – АУЖДнын жоболорун 
өзгөчө (спецификалык) тилдерге которот, декларацияга кол койгон жана 
ратификациялаган мамлекеттерге юридикалык милдеттенмелерди жүктөйт. 
Эки пакт тең  1976-жылы күчүнө кирген. 

Жалпы декларация менен эки эл аралык пакт биригип Адам укуктары 
жөнүндөгү эл аралык билль деп таанылган.

Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт аны 
ратификациялаган 

Адам укуктарынын 
азыркы системасын 
бекемдеген 
баалуулуктар, батыш 
традицияларында эле 
эмес, андан мурда 
эле болуп, буддизмде, 
исламда, христиан жана 
башка маданияттарда 
жана диндерде көп 
убакыттар бою жашап 
келген. 
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мамлекеттерден жарандык жана саясий укуктарды коргоо жана 
жайылтуу боюнча милдеттерди тез арада аткаруусун талап кылат. Ал эми 
экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл аралык 
пакт аны ратификациялаган мамлекеттерден өз милдеттерин кандайдыр 
бир убакыт аралыгында зарыл болгон каражаттын пайда болушу менен 
аткаруусун талап кылат. 

АСУБЭП үчүн алгачкы кошумча протокол БУУнун  Адам укуктары боюнча 
комитетине социалдык жана саясий укуктары бузулган адамдардын 
даттанууларын кароодо колдонулуучу механизмдерди берет. 2008-жылы 
БУУнун Башкы ассамблеясы ЭСМУЭП үчүн кошумча протокол кабыл 
алды. Ал протокол Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар 
боюнча комитетке даттанууларды кабыл алууга  мүмкүндүк берет. АСУБЭП 
үчүн кабыл алынган экинчи кошумча протокол өлүм жазасын жоюуга 
багытталган.

атуулдук жана саясий укуктар төмөнкү укуктарды өзүнө камтыйт:
· Жашоого болгон укук;
· Кыйноолордон эркин болуу;
· Адилет сотко болгон укук;
· Куугунтуктоолордон коргонуу укугу;
· Жеке менчикке болгон укук;
· Дин эркиндиги;
· Өз ойлорун эркин билдирүү укугу;
· Тынч жыйналыштарды өткөрүү;
· Добуш берүү укугу.

Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар төмөнкү 
укуктарды өзүнө камтыйт:
· Билим алуу укугу;
· Медициналык жактан тейленүүгө болгон укук;
· Турак жайга болгон укук;
· Эмгектенүүгө болгон укук;
· Социалдык камсыздоого болгон укук;
· Маданий турмушка катышуу укугу.

укуктун үч мууну

Адилет сот укугу жана дин эркиндиги сыяктуу жарандык жана саясий 
укуктар, адам укуктары «биринчи муун катары» каралат, ал эми «экинчи 
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муунга» медициналык тейленүү жана билим алуу укуктары сыяктуу 
экономикалык, социалдык жана маданий укуктар кирет.

Адам укуктарынын «үчүнчү мууну» бир катар документтерде көрсөтүлгөн 
укуктардын кеңири топтому болуп саналат  Бул документтердин баары эле 
милдеттендирген келишим болбогондуктан бул укуктарды кээде «жумшак 
мыйзамдар» деп эсептешет. Алар биргелешкен жана топтук укуктарды, 
экологиялык укуктарды жана өнүгүүгө болгон укукту ичине камтыйт.

адам укуктары боюнча башка маанилүү куралдар

· Убакыттын өтүшү менен адам укуктары боюнча башка куралдар  пайда 
болду.

· Укуктардын белгилүү бир түрлөрү (мисалы, жарандык жана саясий 
укуктар);

· Коомдогу белгилүү бир топтордун укуктары (мисалы, балдар укуктары, 
жумушчу мигранттарынын укуктары, качкындар укуктары);

· Адам укуктарынын бузулушунун белгилүү бир типтери (мисалы, 
кыйноолор, расалык дискриминация).

Төмөндө эл аралык адам укуктары боюнча негизги курал деп эсептелинген 
тогуз документ берилген. Ар бир документтин мамлекеттер тарабынан 
аткарылышына саресеп салып көзөмөлдөгөн эксперттер комитети бар. Ар 
бир документтин тушунда анын күчүнө кирген датасы көрсөтүлгөн (келишим 
мамлекеттердин белгилүү бир саны тарабынан ратификациялангандан 
кийин күчүнө кирет).

1. Расалык дискриминациялоонун бардык түрүн жок кылуу боюнча эл 
аралык конвенция, 1969-жыл;

2. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт, 1976-жыл;

3. Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл аралык 
пакт, 1976-жыл;

4. Аялдарга карата бардык дискриминациянын түрлөрүн жок кылуу 
жөнүндөгү конвенция, 1981-жыл;

5. Кыйноолорго же аёосуз, адамгерчиликсиз же ар намысын басмырлоочу 
мамилеге  жана жазага каршы конвенция, 1987-жыл;

6. Баланын укуктары жөнүндөгү конвенция, 1990-жыл;
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7. Бардык жумушчу мигранттардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
укуктарын коргоо жөнүндө конвенция, 2003-жыл;

8. Киши колдуу жоголгон бардык инсандарды коргоо үчүн эл аралык 
конвенция, 2006-жылы кабыл алынган (азырынча күчүнө кире элек);

9. Майыптар укуктары жөнүндөгү конвенция, 2008-жыл.

Ушундай негизги инструменттер менен катар адам укуктары боюнча 
көптөгөн башка глобалдуу инструменттер бар. Алар: Качкындар 
макамы жөнүндөгү конвенция, Геноцид кылмыштарынын алдын алуу 
жана ал үчүн жаза берүү жөнүндөгү конвенция, ошондой эле, Балдар 
эмгегинин эң оор түрү жөнүндөгү конвенция.

БУУнун башка куралдарынын көп түрдүүлүгү, декларациялар, 
сунуштар, жүрүм-турум кодекси сыяктуулар көптөгөн мамлекеттер 
тарабынан таанылып жана кабыл алынган. Алардын ичинде Өнүгүүгө 
болгон укуктар жөнүндө декларация, Тартип коргоо органдарынын 
кызматкерлери үчүн жүрүм-турумдун кодекси жана Сот органдарынын 
көз карандысыздыгынын негизги принциптери бар.

Буу жана адам укуктары

Бириккен Улуттар Уюму адам укуктары жөнүндөгү эл аралык 
мыйзамдарды өнүктүрүү, ишке киргизүү жана көзөмөлдөө 
милдеттенмелерин өз жоопкерчилигине алат. БУУнун  түзүлүшү 
Швейцариянын Женева шаарында жайгашкан  төмөнкү институттарды 
өзүнө камтыйт:

· БУУнун адам укуктары боюнча Жогорку Комиссариатынын 
Башкармалыгы. Башкармалык адам укуктарына байланышкан 
иштерди жүргүзүү жоопкерчилигин алат. Адам укуктары боюнча 
жогорку комиссариаттын башкармалыгынын Бишкекте жайгашкан 
Борбордук Азия боюнча аймактык жетекчилиги жана Борбордук Азия 
мамлекеттеринин ар биринде өкүлчүлүктөрү бар.;

· Адам укуктары боюнча кеңеш (мурда Адам укуктары боюнча комиссия 
деп аталып келген). 47 мамлекеттин өкүлдөрүнөн турган Кеңештин 
негизги максаты адам укуктары бузулган жагдайларды чечүү жана 
көрсөтмөлөрдү берүү болуп саналат. Кеңештин жолугушуусу жылына 
үч жолу болуп турат. 2006- жылы түзүлгөн Кеңеш жаңы ишти колго 
алып, БУУнун 192 мүчө  өлкөсүнүн ар бирине көп жактуу мезгилдүү 
кыскача маалымат, адам укуктары тууралуу цифралуу маалымат төрт 
жылда бир чыгарыла баштады. Биринчи маалыматтар 2011-жылга карай 
бүткөрүлөт;

Адам укуктарынын 
ыкмалары жөнүндөгү 
кеңири маалыматты 
БУУнун  веб-сайтынан 
ала аласыз. www.un.org
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· Адам укуктары боюнча комитет. Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү 
эл аралык пакттын аны ратификациялаган мамлекеттер тарабынан аткары-
луусуна көзөмөл жүргүзгөн көз карандысыз эксперттердин органы. Коми-
тет мамлекеттердин атына келген даттанууларды карайт жана жылына үч 
жолу жолугушуу өткөрөт;

· Макулдашуулардын негизинде түзүлгөн түрдүү органдар. Адам укуктары 
жөнүндөгү келишимдин негизинде түзүлгөн комитеттер, эксперттер мам-
лекеттердин белгилүү бир келишимдерди аткаруудагы жасаган иштерин 
карап, келишимдин шарттарын аткаруу боюнча бейөкмөт уюмдар тара-
бынан жасалган «жашыруун отчетторду» талкуулашат. Мисалы, Балдар 
укуктары тууралуу комитет.

атайын докладчылар

Атайын докладчылар – бул адам укуктарына байланышкан өзгөчө маселелер 
жөнүндө иликтөө жүргүзүү жана отчетторду даярдоо үчүн БУУнун башкы 
катчылыгы тарабынан дайындалган адам. Атайын докладчылар өздөрүнүн 
мандаттарын Адам укуктары боюнча кеңештен алышат.

Атайын докладчылар белгилүү бир мамлекеттин үстүнөн, ошондой эле, 
адам укуктары, терроризм, бизнес жана адам укуктары, тамак-ашка болгон 
укук, аялдарга карата колдонулуучу кыйноолор темаларынын үстүнөн 
иштешет. 

Даттануулар

Бириккен Улуттар Уюмуна жыл сайын жеке адамдар жана адамдар 
тобу БУУнун мүчө мамлекеттеринде орун алган адам укуктарынын 
бузулушуна байланышкан миңдеген даттанууларды жөнөтүшөт. Түшкөн 
даттануулардын аз гана пайызы катталып, БУУга берилет. Система боюнча 
даттанууларды жайылтуу бир жылга созулушу мүмкүн. 

Бардык эле макулдашууларда, адам укуктарынын бузулуш маселеси боюнча 
мамлекеттерге каршы даттануулар менен иштөө иш-чаралары каралган 
эмес. Даттанууларды тапшырууга мүмкүндүк берген негизги келишимдерге 
Атуулдук жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт, Кыйноолорго 
каршы конвенция. Расалык дискриминациялоонун бардык түрлөрүн жок 
кылуу конвенциясын жана Аялдарга карата дискриминациялоонун бардык 
түрлөрүн жоюу конвенциясын кошууга болот. Кайсы бир мамлекеттин атына 
жазылган даттанууну кароо үчүн, алгач бул өлкөнүн мындай даттанууларды 
кароодо БУУнун ыйгарым укугун таануусу зарыл.
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Бейөкмөттүк уюмдардын ролу (нПО)

Бейөкмөттүк уюмдар адам укуктарынын корголушу боюнча жүргүзүлгөн 
мониторинг учурунда маанилүү ролду ойношот. Ал коомчулукту адам 
укуктары жөнүндө окутуп, укуктук кеңештерди берип, укугу бузулган 
адамдарга башка жардамдарды көрсөтүү менен коомчулуктун көңүлүн адам 
укуктарынын бузулушуна бурат.  Бейөкмөттүк уюмдардын бир бөлүгү адам 
укуктарынын бузулушунун түрдүү жактарын изилдөө менен алектенсе, 
экинчи бир бөлүгү белгилүү бир топтун – кары-картаңдардын, балдардын, 
аялдардын жана акыл-эси жетишпеген адамдардын укуктарына көңүл 
бөлүшөт. 

Укук коргоочуларга бейөкмөттүк уюмдардын өкүлдөрү жана адам укуктарын 
коргоо жана жайылтуу багытында иш жүргүзгөн адамдар киришет. Ошондой 
эле, бул топко мугалимдер, дарыгерлер, укукчулар, ошондой эле, өкмөттүк 
чиновниктер да кире алышат.

Укук коргоочуларга ишмердүүлүк, укугу бузулган адамдын саясий көз 
карашы тоскоол болбойт. 

Белгилүү бир укук коргоочулар жана бейөкмөт уюмдар 
журналисттер үчүн маанилүү маалымат булагы боло алат. 
Мисалы, укук коргоо жаатында иш жүргүзгөн бейөкмөт 
уюмдар:

· Окуя жөнүндө соңку маалыматты бере алат (отчеттор, сандык көрсөткүчтөр, 
түрдүү аймактар боюнча маалымат);

· Эл аралык жана ички мыйзамдарга ылайык маалыматты берүү;

· Жабыркаган адамдарга журналисттерди жөнөтө алат;

· Эксперттердин комментарийлерин;

Темага тиешеси болгон башка уюмдардын жана эксперттердин байланыш 
даректерин бере алат.

Дүйнөдө адам укуктары боюнча эки негизги эл аралык бейөкмөттүк уюм - 
Нью-Йоркто жайланышкан Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) жана 
Лондондо жайгашкан Эл аралык амнистия (Amnesty International) бар. Бул эки 
уюм тең адам укуктары маселелери боюнча дүйнөдөгү бардык өлкөлөргө колдоо 
көрсөтүп, изилдөөлөрдү өткөрөт. Хьюман Райтс Вотч уюмунун веб-сайтында 
маалыматтарды орус тилинде ала аласыз: http://www.hrw.org/ru.
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Эл аралык гуманитардык укук

Адам укуктары жөнүндөгү эл аралык мыйзам жана Эл аралык гуманитардык 
укук өз ара тыгыз байланышып, ошол эле кезде бири-биринен өзгөчөлөнүп 
турушат. Эл аралык гуманитардык укук, ошондой эле «согуш мыйзамы», 
же «куралдуу кагылышуулардын мыйзамы» деген ат менен да белгилүү. 
Мыйзамда согуш аракеттери учурунда атуулдардын, жарандык калктын, 
жараланган солдаттардын жана согуш туткундарынын укуктары корголот. 
Эл аралык гуманитардык укуктун негизги келишимдери – бул 1949-жылдагы 
Женева конвенциясы. Кызыл Кресттин эл аралык комитетине (ICRC) 
жаңжалдын курмандыктарына  көмөк көрсөтүү.

адам укуктары боюнча аймактык инструменттер.

Аймактык деңгээлде Европа, Африка, Түндүк жана Түштүк Америка адам 
укуктары боюнча институттарды түзүшүп, аны адам укуктары боюнча 
көп тараптуу декларацияда камтылган адам укуктары жөнүндөгү негизги 
милдеттенмелердин негизинде иштеп чыгышкан.

адам укуктарын коргоонун Европалык системасы

Европа Кеңешинин курамына кирген 47 мамлекет 1953-жылы күчүнө 
кирген Адам укуктары жөнүндөгү Европалык конвенцияга (ECHR) кол 
коюшкан. Европа Кеңешинин курамына Армения, Азербайжан, Грузия, 
Молдавия, Украина жана Орусия мамлекеттери киришет. 

Адам укуктары боюнча Европалык конвенция атуулдук жана саясий 
укуктарды жана эркиндиктерди кепилдикке алат, ошондой эле мыйзамдын 
сакталуусуна көзөмөл жүргүзөт. Страсбургдагы адам укуктары боюнча 
Европалык сот ага мүчө-өлкөлөр тарабынан конвенцияны бузгандыгы 
тууралуу жеке адамдардын даттануу-арыздары боюнча да иш алып барат. 
Угуу ачык жүргүзүлүп, эки тарап тең өз аргументтерин бере алышат. Сот 
айыпталган мамлекеттен жабырлануучуга финансылык компенсация 
төлөөнү же мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү талап кыла алат. Бул 
тууралуу кеңири маалымат http://www.echr.coe.int/echr веб-сайтында 
камтылган(англисче жана французча версиялары бар).
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Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги конвенциясы 
(КМш) 

Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги 1995-жылы Адам 
эркиндиктеринин негизи жана укуктары жөнүндөгү конвенцияны кабыл 
алган. Конвенция 1998-жылы күчүнө кирген. КМШнын конвенциясы көп 
жагынан Европалык конвенцияга окшош. КМШнын адам укуктары боюнча 
комиссиясы конвенциянын аткарылышына көзөмөл жүргүзүп, кол койгон 
мамлекеттердин өкүлдөрүнөн турат.

Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму (ЕККу) 

Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму (ЕККУ) ага катышкан 
56 өлкөдөгү адам укуктарынын абалына көзөмөл жүргүзөт жана адам 
укуктарын жайылтуу боюнча көптөгөн түрдүү иш-чараларды өткөрөт. Ал 
негизинен Варшавада жайгашкан - Адам укуктары жана демократиялык 
институттар боюнча Бюро(ODIHR) -  аркылуу иш алып барат. Ал 
эми Венада жайгашкан ММКнын эркиндиги боюнча иш алып барган 
өкүлчүлүк ММКнын эркиндигин сактоо милдеттенмелеринин сакталуусун 
көзөмөлдөйт.

1975-жылдагы Хельсинки келишими – ушул документтин негизинде 
ЕККУ түзүлгөн(алгач ал Европадагы коопсуздук жана кызматташтык 
конференциясы деп аталган) жана БУУнун адам укуктары жөнүндөгү 
декларациясынын негизги принциптери ушул документте бекитилген. 
Хельсинки келишими адам укуктарын талкуулоону Чыгыш менен Батышта 
легитимдүү темага айландырды. Советтер Союзунун, ошондой эле, 
Борбордук жана Чыгыш Европа жарандары адам укуктарына байланышкан 
маселелерди көзөмөлдөө үчүн атайын топту (Хельсинки комитетин) 
түзүшкөн. 

ЕККУнун «Укуктар тизмеси» укук нормалары, адам укуктары боюнча 
БУУнун келишимдеринде, же Европалык конвенцияда катталбаган, тандоо 
жана азчылыктын укуктары сыяктуу маселелерди өзүнө камтыйт. 

ЕККУдагы милдеттемелер көбүнесе саясий түргө ээ жана мыйзам түрүндө 
милденттендирилбейт. Уюмдун ичиндеги мамлекеттер бирдей макамга 
ээ жана чечим баарынын макулдугу менен кабыл алынат. Уюмдун өз 
милдеттерин аткарбаган мамлекеттерге карата жазалоо системасы болбосо 
да, ЕККУ сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө форумдарды уюштура алат, ошондой 
эле өз милдеттерин аткарган мамлекеттерге техникалык жардам көрсөтөт. 

Кеңири маалыматты 
www.osce.org, www.
osce.org/odihr  
веб-сайттарына 
кирип, же ЕККУнун 
өз өлкөңүздөгу 
өкүлчүлүгүнөн ала 
аласыз. 
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андрей Гришин

КазаКсТанДаГЫ аДаМ уКуКТаРЫ 

Адам укуктарынын бузулушу массалык түрдө  орун алган өлкөлөрдүн 
катарына Казакстан кирбейт. Ага  карабастан, чыныгы жагдай такыр 
башкача.  Бул өлкөдө адам укуктарын бузуу  масштабдуу болбосо да,  
дайыма болуп туруучу көрүнүшкө айланган.   

Жергиликтүү жана чет өлкөлүк уюмдардын отчеттору  жыл сайын мамлекет 
чече албаган,  же чечүүнү каалабаган  көйгөйлөрдүн өзгөрүлбөгөн 
тобун ачыкка чыгарып  келет. Алгач расмий делегациялар Казакстандын 
Баш мыйзамы Батыштын укуктук институттарынын көрсөтмөлөрүнүн  
жардамы менен  акырындап эл аралык үлгүлөргө жакындап келе жатканын 
маалымдашууда.  Бул жерде бийлик өкүлдөрү калп айтышкан жок. 
Мыйзам деңгээлинде өзгөрүүлөр бар, бирок кайсы тарапка? Казакстандын 
демократияга умтулуп жатканын даңазалоо түрүндө кабыл алынып жаткан 
жаңы мыйзамдар эмне  үчүн көптөгөн ички жана тышкы сындарды жана 
талаш-тартыштарды пайда кылууда?  

Чындыгында, мыйзамдагы жаңы ар бир оң  кадам үчүн үч-төрт чектөөчү 
жаңы кошумчалоолор   киргизилүүдө.  Ушул себептен улам, айрым учурларда 
президент (чоң ички кысымдын астында) жаңы мыйзамдарга жол бербейт 
(дин жана ММКлар тууралуу мыйзамдар сыяктуу). Бирок, көбүнчө  мындай 
мыйзамдар алгач абдан көп талаш-тартыштарды жараткан жерлерин  анча-
мынча карап чыккандан кийин, гана иш жүзүнө ашат.   

Ошентип, азыр биз саясий партияларды каттоодон өткөрүүгө  эч 
мүмкүнчүлүктөр болбогон коомдо жашап  жатабыз (18ден  жашы ашкан  
казакстандыктардын  дээрлик баары  кайсы бир партияда алда качан  
эле катталгандыктан 40 миң мүчөнү чогултуунун өзү кыйынга турат). 
Ал жерде Интернет блогдору жана форум массмедиа менен тең каралып, 
ММКдай эле  жоопкерчиликке тартылат, ал эми тынчтык маанайдагы 
нааразылык иш-чаралары экстремизм катары кабыл алынат.  

Казакстандын 
Баш мыйзамы 
Батыштын укуктук 
институттарынын 
көрсөтмөлөрүнүн  
жардамы менен  
акырындап эл аралык 
үлгүлөргө жакындап 
келе жатат.
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адам укуктары чөйрөсүндө болуп жаткан жылыштар 

Калыстык үчүн, мамлекет тарабынан жасалган айрым ийгиликтерди 
белгилеп өтүү керек. 

Өлүм  жазасынын алынып салынышы. Бирок, кээ бир шылтоолорду эске 
албаганда Казакстан муну жасады.  

Пенитенциардык  системанын гумандашуусу. Казакстан, калк 
башына санаганда түрмөдөгүлөрдүн саны көптүк кылган он өлкөнүн 
катарынан чыкты. Түрмөлөрдүн шарттары жакшырды, бирок дагы деле 
айыпталуучулардын кыйноолорго жана ырайымсыз мамилеге дуушар 
болгондугу жөнүндөгү фактылардын саны кыскарган жок.  

Адам сатуу иштери жана кулдардын эмгегин колдонуу. Өлкө адамдарды 
кулчулукка сатуу көрүнүштөрүнө каршы күрөшүүдө акырындык менен 
ийгиликтерге жетишүүдө. Мамлекет чындыгында эле кулчулукка каршы 
күрөшүүдө бир топ иш-чараларды көрүп жатат.  

Эми мамлекеттин адам укуктарын коргоо жаатындагы ийгиликтери 
жөнүндө айтууну токтотуп, көйгөйлөрдү  карап чыгууга өтөлү.  

адам  укуктарын коргоодогу негизги көйгөйлөрдүн 
кыскача баяны.

Мыйзам чыгаруу. 

Жергиликтүү  мыйзамдарга, же эл аралык конвенцияларга киргизилген оң 
маанидеги бардык эле түзөтүүлөр иш жүзүндө турмушка ашат деп, эч ким 
айта албайт. Өлкөнүн укук коргоодогу башкы көйгөйлөрү мына ушунда. 
Казакстан  БУУнун көпчүлүк конвенцияларын, анын ичинде Абактагыларга 
кысым көрсөтпөө конвенциясын, Качкындардын макамы тууралуу 
конвенцияны, Атуулдук жана саясий укук жөнүндө эл аралык  пактты   
ратификациялаган, бирок аларды колдонуу жана анын эрежелерин аткаруу 
чоң суроо бойдон кала берүүдө.  

Мыйзам чыгаруу  бийлиги жергиликтүү мыйзамдарды  кабыл алууда аларды 
эл аралык мыйзамдарга ылайык өзгөртүүгө аракеттерди жасаган да жок. 
Качан мамлекет белгилүү бир конвенцияны, же пактты ратификацияласа  
жергиликтүү мыйзамдардын алдында эл аралык мыйзамдарга артыкчылык 
берилээри тууралуу Казакстандын Конституциясында да көрсөтүлгөн (ст.4, 
б.3).  

Эгемендүүлүк  тарыхында  Казакстандык сот эки-үч гана учурда эл аралык 
мыйзамдарга  шилтеме жасаган. Калган учурларда  Конституция дагы, 
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конвенциялар дагы четте калып, кээде өлкөнүн Башкы мыйзамына каршы 
келген жергиликтүү мыйзамдар же актылар алдыга коюлууда.  

Мамлекет,  мыйзам талаптарын сактабаган учурда эч кандай жоопко тартуу 
шарттары каралбаган бардык эл аралык келишимдерге кол кое берүүгө даяр 
экендигин белгилеп өтүү зарыл . Ушул себептен улам Казакстан адам 
укуктары боюнча Европалык соттун юрисдикциясына кирген жок 
жана келечекте кирээри күмөн. Бул учурда ал көз карандысыз сот 
инстанциясынын чечимдерин колдоого милдеттүү болуп калат. Ошондой 
эле, башкы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана 
жаңы мыйзамдарды кабыл алуу  механизминдеги ачыктыктын жоктугу да 
себепкер. Ал эми чечимдерди кабыл алууга коомчулуктун кийлигишүүсү 
тууралуу ооз ачпай койсо деле болот.  

сөз эркиндигиндеги жана жеке ой билдирүүдөгү чектөөлөр

Башка саясий күчтүн пайда болуу коркунучунун жаралышы  мамлекеттик  
ресурстардын (каражат, адам, интеллектуалдык потенциал) оппозициялык 
идеялардын пайда болушуна ар тараптан тоскоолдук көрсөтүүгө 
багытталышына алып келет. Бул  жерде мыйзам саясий партиялардын, 
коомдук уюмдардын жана ММКнын ишмердүүлүгүн эч кандай  күч 
колдонбостон чектөөнүн негизги куралы болуп саналат 

Учурдагы үч оппозициялык партияны калктын укугун коргоодо ашыкча 
радикалдык  кадамдарга барууда деп шектенүүгө эч негиз жок. Ал эми, 
төртүнчү – “Алга, ДВК” - партия үч жылдан бери каттоодон өтө албай   
мыйзамсыз деп саналып келет. Бийликтин ою боюнча, – партиянын 
коркунучтуу жагы, алардын  калк менен активдүү иштерди алып баруусу. 
Анткени мындай ишмердүүлүк нааразылык акцияларынын пайда болушуна 
алып келет деп чочулашат.  

Дагы деле режимдин саясий оппоненттеринин өздөрүнүн ой-мүдөөлөрүн 
көпчүлүккө жеткирүүгө эч кандай мүмкүнчүлүктөрү жок. Өлкөдөгү 
ММКнын басымдуу бөлүгү түз, же кыйыр түрдө өкмөткө карайт. 
Ошондуктан, альтернативдүү көз караштарга кээ бир оппозициялык 
гезиттердин беттеринен, спутниктик “К-плюс” ТВ каналында жана 
интернет байланыштын жоктугунан улам элге жеткиликтүү болбогон 5, 6 
Интернет басылмаларынан гана орун берилет.  

Саясий партияларга караганда Коомдук уюмдардын каттоодон өтүүсү 
оңоюраак. Бирок, бийлик ал уюмдардын ишмердүүлүгүнөн саясатка 
кийлигишүүнүн бир кылтагын көрүп калса, анда  каттоодон өтүү эч мүмкүн 
болбой калат. 
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Эгер, партия, МЭУ же медиа бардык кыйынчылыктардан өтүп, 
мыйзамдуу түрдө иштөөгө укук ала алган күндө да, мамлекеттик 
органдар алардын колдон чыгып бара жатканын көрүп, эки-үч күндүн 
ичинде ондогон кошумча актылардын жардамы менен аларды жаап 
салууга кудурети жетет. 

Тынч  жыйындарды өткөрүүдөгү  чектөөлөр

Иш жүзүндө, Казакстанда бардык нааразычылык иш-
чараларын,  жыйындарды өткөрүүгө жол жок. Каршылык көрсөтүү иш-
чаралары Тынчтык жыйындарын уюштуруу жана өткөрүү жөнүндөгү 
мыйзамга жана республиканын бардык ири шаарларынын шаардык 
маслихаттарынын чечимдеринин негизинде шаар башкармалыгынын 
уруксатын алгандан кийин гана атайын тандалып алынган жерде 
өткөрүүгө уруксат берилет. Мындай шартта деле уруксаат алуу оңой 
эмес. Уруксатсыз өткөрүлгөн акция полиция кызматкерлери тарабынан 
кармалып, анын уюштуруучулары жана активдүү катышуучулары сот 
алдында жоопко тартылат. Бул жерде алар Административдик кодекске 
ылайык жоопко тартылышат. Тагыраак айтканда, алар адегенде 
эскертүү, андан соң 15 күнгө чейин камалышат.  

Дин тутуудагы   чектөөлөр

Казакстан өзүн бардык диндерге толеранттуу өлкө катары көрсөтүп 
келет. Соңку жылдардагы окуялар  иш жүзүндө андай эместигин 
жана бул өлкөдө ири диндер гана жашай аларын ашкереледи. Ал эми, 
протестанттык  чиркөөлөр, ахмадчылар, баптистик жамааттар  жана 
башка диний агымдар көптөгөн карама-каршылыктарга туш болушат. 
Жыйынтыгында, кээ бир чиркөөлөр каттоодон өтүүдөн баш тартышат, 
бул өз кезегинде миссионерлердин иштеринин оорлошуна алып 
келүүдө. Ошондой эле, мамлекеттик ММК аркылуу “чоочун диндерге” 
каршы кампаниялар жүргүзүлөт.  Улуттук коопсуздук комитетинин 
жардамы менен өкмөт бардык диний агымдардын аракеттерин 
көзөмөлгө алууга аракет кылып келүүдө.
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Соңку жылдардын аралыгында биз диний жамааттарга байланышкан 
ондогон сот иштерине, миссионерлердин өлкөдөн күчтөп чыгарылышына 
жана алардын чындыкка шайкеш келбеген айыптоолор менен жоопко 
тартылуусуна күбө болдук.  

Жеке  менчик укугу 

Өлкөдө ири курулуш иш-чаралары жүргүзүлүп жатканда жарандардын жеке 
менчигине болгон кол тийбестик сакталбай жаткандыгы ачык көрүндү. Буга 
мыйзамдуу түрдө кыймылсыз  мүлккө ээ болгон он миңдеген адамдардын,  
айрым ири курулуш  корпорацияларына алардын жери керек болуп калган 
учурда көз ирмем ичинде үй-жайсыз талаада калгандыгы мисал боло алат. 
Мамлекеттик баалоо компаниялары кыймылсыз мүлктөрдүн баасын алда 
канча төмөн түшүрүп, айрым учурда эч кандай компенсация төлөбөстөн 
көчөгө чыгарып салышкан учурлар орун алган (бүгүнкү күнү алар 
далилденген).  

Алматыдагы Шаңырак (үйлөрдү массалык түрдө  бузуу  убагында 
жергиликтүү калк каршылык көрсөтүп, жыйынтыгында бир полиция  
кызматкери каза тапкан) жана Бакай (соттун чечиминде бузууга 30 үй 
каралса да, бир түн ичинде 500 үй талкаланган) кыштактарындагы 
трагедиялуу окуялар бийлик өз пайдасын көргөндө, маселени тынчтык 
жолу менен чечпестен, күч колдоноорун айгинелейт. 

Качкындардын  укуктары  

Чындыгында, качкындардын укуктары казакстандыктарды анча ойлонтпойт, 
аларга өз көйгөйлөрү жетиштүү. 

Казакстандагы качкындардын абалы эл аралык деңгээлде бир катар сын көз 
караштардын айтылышына алып келген. Биринчиден, Казакстан эл аралык 
жоопкерчиликтерди бузуп, кошуна өлкөлөрдөн жана Кытайдан саясий 
негизде качып келгендерди качкын катары тааныбай келет. Бул эле эмес, 
айрым учурда качкындарды алар качып келген өлкө бийлигинин талабы 
менен кайрадан кайтарып берип турган учурлар да кездешкен. Жада калса, 
өлкөдө өз качкындарын уурдап алып кетип туруучу коңшу өлкөлөрдүн 
атайын кызмат өкүлдөрүнүн аракети да жашырылып келген.  

Чындыгында, соңку  жылдары  мындай окуялар жөнүндө маалымат  болгон 
жок. Балким, Казакстан эл аралык келишимдерди бузуп жаткандыгы 
жөнүндө айыптоолорду угуудан тажап, акыры токтотууну чечкендир.  
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сот системасы 

Казакстандын  сот системасы дайыма эле мыйзам чегинде иш 
алып барбагандыгын мамлекет өзү  моюнга алып келет. Соттордун 
президент тарабынан дайындалышы жана адилетсиз чечимдер үчүн эч 
кандай жоопкерчиликтин жоктугу чечимдеринин 97-98%ы айыптоочу 
мүнөздө болгон сот системасынын түзүлүшүнө алып келди. Адамдарды 
узак убакытка эркинен ажыраткан сот чечимдеринин көпчүлүгү ички 
иштер кызматкерлери тарабынан бурмаланып жасалган. Буга жалпы 
коррупциянын өнүккөндүгү жана укуктук караңгылык кошумча 
болуп жаткандыгы сөз жүзүндө эле эмес, мамлекеттик органдарды да 
ынандырган сандык көрсөткүчтөр далил болууда.   

Камакка алынгандарга жана айыпталуучуларга карата 
жасалган  кыйноолор жана ырайымсыз мамилелер  

Эркинен ажыратылгандарга карата колдонулган кыйноолор жана 
күч колдонуулар  – дайыма болуп туруучу башкы  көйгөйлөрдүн  бири 
болуп калууда. Мыйзамда ага  каршы жоопко тартуу каралгандыгына 
карабастан, иш жүзүндө бул боюнча сот алдына саналуу адамдар гана 
жооп берип, анын азы гана айып тартат.  Жакында Адам укуктары 
боюнча Европалык сот,   Казакстандагы айыпталгандарга  жасалган 
оор мамилелерди эске алып, Европалык соттун юрисдикциясын  
кабыл алган бардык өлкөлөргө казакстандык качкындарды өз өлкөсүнө 
кайтарып берүүгө тыюу салган чечим кабыл алды. Албетте, бул өлкөнү 
шерменде кылуучу чечим, бирок, ал канчалык деңгээлде жооптуу 
адамдарды ойлонто алат. 

сардар Багышбеков

КЫРГЫзсТанДаГЫ аДаМ уКуКТаРЫ
Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бирибизге негизги 
укуктарга жана эркиндикке – жашоо укугуна, эркиндик жана жеке 
кол тийбестик укугуна, гумандуу мамиле жана адамдык кадыр-баркты 
сыйлоо укугуна, акыйкаттуу соттук иликтөө жана мыйзам алдында тең 
укукка ээ болууга кепилдик берет.

Кыргызстандагы мамлекет тарабынан камсыздалуучу башкы 
жарандык жана саясий укуктар жөнүндө сөз кылганда жалпы саясий 
абалды эске алуу керек. Бул саясий абалдын  жакшырышы бир нерсе 
жасоого кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Ал эми начарлашы адам 
укуктарын жана эркиндигин коргоодо биздин мүмкүнчүлүктөрдү 
кескин түрдө чектейт. 

Адамдарды узак 
убакытка эркинен 
ажыраткан сот 
чечимдеринин 
көпчүлүгү ички 
иштер кызматкерлери 
тарабынан 
бурмаланып жасалган. 
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Кыргызстандагы авторитардык саясий  түзүлүш коомчулуктун 
мүмкүнчүлүктөрүн чектеп тургандыктан, өлкөдөгү саясий абал 
анча жагымдуу эмес. Адам укуктарын коргоо боюнча өкмөттүн 
саясатын саясий азаттыктын негизинде түзүлгөн так, натыйжалуу 
программасы жок, үстүртөн жүргүзүлгөн иш-чара  катары 
мүнөздөсө болот. Албетте, бул менин жеке оюм жана ал 100 пайыз 
чындык катары бааланышы мүмкүн эмес

Адам укуктары боюнча эл аралык жоопкерчиликтердин чегинде 
ар бир өлкөнүн милдеттенмелерин өзүнчө алып кароого да 
болот. Мамлекет кабыл алган эл аралык келишимдер өлкөгө бир 
катар юридикалык милдеттенмелерди жана жоопкерчиликтерди 
жүктөйт. Биринчиден, мамлекет улуттук Баш мыйзамды эл аралык 
документке ылайык өзгөртүүгө милдеттүү. Экинчиден, мамлекет 
БУУнун атайын түзүмдөрүнө маал маалы менен отчет берип турушу 
керек. Адам укуктары боюнча өлкөлөр тарабынан таанылган эл 
аралык келишимдер кайсы бир өлкөдө эл аралык адам укуктарынын 
нормаларын жана принциптерин колдонууга негиз түзгөндүктөн, ал 
өлкөлөрдүн жарандары үчүн моралдык жана укуктук зор мааниге 
ээ. 

Кыргызстан 10 жылдан ашык убакыттан бери Жарандык жана 
саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакттын мүчөсү. 1997-жылы 
ал Кыйноолорго каршы конвенцияны таанып, айыпталгандарды 
кыйноону болтурбоонун нормаларын кабыл алган. Ошондой 
эле, Баланын укуктары жөнүндөгү конвенция, Аялдарга карата 
дискриминацияны жоюу конвенциясы, 1951-жылы Качкындар 
тууралуу конвенцияны жана алардын макамы боюнча протокол жана 
башкалар ратификацияланган. Буга карабастан, адам укуктарын 
бузуу системалык түрдө орун алып, бул өз мезгилинде жарандардын 
өлкөдөгү тартип коргоо органдарына жана мамлекеттик бийликке 
болгон ишенимин жоготууда. Чындыгында, Кыргызстан эл аралык 
документтерди таануу, кабыл алуу менен эле чектелип калып 
жаткандыгын моюнга алуу керек. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясында эл аралык укуктук 
нормалар улуттук мыйзамды түзүүчү бир бөлүк катары каралган. 
Бирок, турмуш көрсөткөндөй, эл аралык үлгүлөр мыйзамдарда 
жана мыйзамдык актыларда мамлекеттик органдардын 
колдонуусу үчүн гана кабыл алынбастан, ал нормалар тажрыйбада 
колдонулуп, императивдүү мүнөзгө ээ болушу зарыл. Кыскача 
айтканда, мыйзамдар кандай гана сонун болбосун, алардын ишке 
ашышы башкы маселе болуп кала бермекчи.

Адам укуктары 
боюнча өлкөлөр 
тарабынан 
таанылган эл аралык 
келишимдер кайсы 
бир өлкөдө эл аралык 
адам укуктарынын 
норамаларын жана 
принциптерин 
колдонууга негиз 
түзгөндүктөн, ал 
өлкөлөрдүн атуулдары 
үчүн моралдык жана 
укуктук зор мааниге 
ээ.

Кыргыз 
Республикасынын 
Конституциясында 
эл аралык укуктук 
нормалар улуттук 
мыйзамды түзүүчү 
бир бөлүк катары 
каралган.
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адам укуктары боюнча негизги көйгөйлөргө кыскача көз 
чаптыруу 

· Учурдагы мыйзамга ылайык келбеген эски ведомстволук нормативдерге 
таянып, жарандардын коомдук маанилүү маалыматты алуусуна тоскоолдук 
көрсөтүшөт. Ошондой эле, өлкөдө тоскоолдуксуз маалымат алууну камсыз 
кылган механизм иштелип чыккан эмес. 

· Кыргызстанда ММКларга салык жана башка бийлик органдары тарабынан 
кысым көрсөтүлөт. 2008-жылы бир нече  айдын ичинде “Азаттык”, “BBC” 
радио берүүлөрү токтотулуп, көз карандысыз “Алиби”, “Де-Факто” 
гезиттери жабылган. Журналисттер кысымга алынып, куугунтуктоолорго 
жана зордук-зомбулуктарга дуушар болушкан. 2007-жылы журналист 
Алишер Саипов, 2009-жылдын июнь айында Алмаз Ташиев өлтүрүлгөн. 
2006-жылдан бери журналисттерге 40 тан ашуун кол салуулар катталган. 
Белгилей кетсек, журналисттерге кол салуу жана өлтүрүүнү териштирүү  
иштери эч жыйынтыксыз жүргүзүлүүдө. 2008-жылы ММКларга жана 
журналисттерге каршы 50дөн ашуун кылмыш иштери козголгон. 

· Бийликтегилер бирикмелердин(ассоциациялардын) эркиндиктерин 
чектөөчү мыйзамдарды кабыл алышууда. 2009-жылдын февралында 
Кыргызстандын Жогорку Кеңешинин депутаттары “Коммерциялык эмес 
уюмдар” жөнүндөгү мыйзамга бул уюмдардын ишин чектөөчү кошумча 
өзгөртүүлөрдү киргизүү долбоорун көтөрүп чыгышкан. Ал долбоорго 
ылайык, мамлекеттик органдарга көзөмөл жүргүзүүчү ыйгарым укуктар 
берилип, МЭУдын саясий процесстерге кийлигишүүсүнө тыюу салынган;

· Бийлик ар кандай ыкмалар менен тынчтык жыйындарын өткөрүүгө 
жолтоо болуу үчүн акциянын катышуучуларын камоого алууда. Тынчтык 
акцияларына катышуу үчүн жазанын шарттары административдик 
айыптан 15 күн абакка камоого чейин оордотулган. Тынчтык жыйындарын 
өткөрүү жөнүндө  алдын-ала билдирүү иш-чаралары шарттуу мүнөзгө ээ 
болгон. Бул Кыргызстанда адамдардын тынчтык жыйындарын өткөрүү 
укугун жана эркиндигин чектөөгө алууда;

· Жарандардын бир жерден экинчи жерге жер которуу укуктарына чек 
коюлган.

· Жашаган жеринде сөзсүз түрдө каттоодо туруу эрежеси – өлкө ичинде 
көчүп жүргөн атуулдардын социалдык укуктарына терс таасирин 
тийгизүүдө. Кыргызстанда жарандардын катталган жеринен башка 
аймакта пенсия, социалдык пособия алуу жана социалдык медициналык 
тейлөө кызматтарын колдонуу мүмкүн эмес;
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· 2009-жылдын июнь айында президенттик шайлоо алдында жана 
шайлоо күнүндө жарандардын шайлоо укуктарынын бузулушу 
катталган. Шайлоо жараянынын жүрүшүнө сырттан кийлигишүү 
жана шайлоо комиссиялары өз ыйгарым укуктарын бийлик 
органдарына өткөрүп берип койгон учурлар байкалган. Ошондой эле, 
2007-жылы Конституцияга өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү жана 
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине өткөрүлгөн шайлоо 
учурунда райондук шайлоо комиссияларынын жыйынтыктары 
расмий түрдө жарыяланган эмес;

· Кыргыз Республикасында атуулдарды кыйноо жана аларга 
катаал мамиле көрсөткөн кызмат адамдарына атайын жазалоо 
чаралары болбогондуктан мындай көрүнүштөр кеңири жайылган. 
Кыргызстандагы жогорудагыдай фактыларды иликтөө иш-чаралары 
эл аралык укуктук,  ыкчам, акыйкаттуу жана кылдаттык эрежелерге 
жооп бербейт. Мамлекеттик органдарга түшкөн көптөгөн арыздарга, 
кыйноо көрсөтүү жөнүндөгү жарыялоолорго карабастан, бүгүнкү 
күнгө чейин андай иштерге карата бир дагы соттук чечим чыгарылган 
эмес. 

· Кыргызстан качкындардын укуктарын коргоо боюнча алган эл 
аралык милдеттемелерин аткарбай, качкын макамын алуу үчүн 
каттоодон өтүүгө уруксат берүү иш-чараларында айрым укук 
бузууларды кездештирүүгө болот. Ошондой эле, баш паанек 
издегендердин дайынсыз жоголуп кетүүсү али да токтобой келет. 

· Мамлекеттик мекемелерде жаш балдарга болгон мамиле жана 
алардын жашоо шарттары улуттук укуктук талаптарга жооп 
бербейт. Тамак-ашка бөлүнгөн акча каражаттары өтө аз өлчөмдө 
болгондуктан, же туура эмес колдонулгандыктан, балдар тамак-аш 
менен жетиштүү камсыз болушпайт. Гигиеналык буюмдар, кийим-
кече жана бут кийимдердин жетишсиздиги да байкалат. Көпчүлүк 
мекемелерде  кызматкерлер тарабынан тарбиялануучуларга карата 
кордук көрсөтүлүп келет;

· Аялдардын абалы начарлап, эрте үй-бүлө куруулар, ала качуулар 
жана аялзатына кордук көрсөтүүлөр  кеңири жайылган. Жыл сайын 
16 жашка чейинки кыздар менен 11, 12 үй-бүлө, 17 жашка чейин 
300дөн ашуун үй-бүлө мыйзамдуу түрдө катталууда. Иш жүзүндө 
мындай көрсөткүч алда канча көп;
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· Абактагылар жана айыпталгандар камалган мекемелердеги камоо шарттары 
эң төмөнкү талаптарга да жооп бербейт. Камалгандар санитардык, 
материалдык жактан камсыздандырылган эмес. Инфекциялык жугуштуу 
оорулардын жана өлүм-житимдин саны өсүүдө. 

Бул кыскача баяндама негизги көйгөйлөрдү гана өзүнө камтыды. 
Аталган көйгөйлөрдүн чечилиши көптөгөн аракеттерди, конструктивдүү 
сүйлөшүүлөрдү жана  биргелешкен аракеттенүүлөрдү талап кылат. Бул 
жаатта жарандык коомчулуктун, коомдук уюмдардын жана ММКнын 
аракети мактоого арзыйт. Жогорудагы топ биздин укуктарыбыздын жана 
эркиндиктерибиздин мамлекет тарабынан чектелишине ыкчам жана 
чечкиндүү түрдө каршы турат. Акыркы жылдары алардын басымдуу 
аракеттери ийгликке жетпесе да, жарандык коомдун бирдиктүүлүгү 
көптөгөн мыйзамсыз демилгелерди ишке ашырууга жолтоо болду. Ошондой 
болсо да бийликтин мамлекеттик эмес уюмдарды (МЭУ) коомдук чечилбес 
маселелерди биргелешип, чогуу чечүүчү өнөктөшү катары  карабагандыгы 
өкүндүрөт. Мындай учурда жарандык коомчулук жаңы деңгээлге көтөрүлүп, 
мамлекеттик органдар менен кызматташууга өтүүсү  зарыл. 

Укук коргоочу уюмдар Кыргызстанда активдүү иш алып барышат. Алар 
адам укуктарын коргоодо жагымдуу өзгөртүүлөрдү киргизишип, адам 
укуктары бузулган учурда мамлекеттик бийлик жана анын кызматкерлерине 
ачык, конструктивдүү сынпикир айтып келишет. Укук коргоочулардын жана 
жарандык  активисттердин башкы милдеттери -  адам укуктарына тишелүү 
кырдаалдарды дайыма анализдөө, укук бузууларга каршы иш-чара жүргүзүү, 
жергиликтүү  калкты өз укуктары менен тааныштыруу жана  адамдарды өз 
укуктарын коргой билүүгө үйрөтүү, аналитикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү, 
учурдагы жагдайды жакшыртуу үчүн сунуштарды киргизүү болуп саналат. 

Албетте, коомдук  коргоочулар жана укук коргоочулар баардыгына  
эле жетише алышпайт. Андыктан, ар бир жаран өзүнө тиешелүү адам 
укуктары  жөнүндө  нормативдүү актылар  менен таанышып, көбүнчө адам 
эркиндиктерин чектөө боюнча талаш-тартышты жараткан кырдаалдарды 
алдын-алуусу зарыл. Укуктук билимдүүлүк жана так жарандык позиция 
күнүмдүк жашоо-турмушта өзүңдү коопсуз сезүүгө жардам берет.  
Укуктары бузулган чакта кайда, кантип кайрылуу керектигин билип алуу 
абдан маанилүү. Биз жарандык укук тууралуу сүйлөшүп жаткандыктан, 
биздин укуктарды чектеген мамлекеттен жардам алуу оңой болбостугун 
түшүнүшүбүз керек. Мисалы, электрэнергиясы жана жылуулук  төлөмдөрү 
жогорулаган учурларда жарандардын өздөрүнүн экономикалык жана 
социалдык укуктарын коргоосу абдан оор. 
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Адам укуктарын коргоодо  кайсы бир деңгээлде кызыкчылыгы бар  
мамлекеттик органдардын бири - Акыйкатчынын институту. Бирок, 
анын таасири жана ыйгарым укуктары түзүлгөн кырдаалды өзгөртүүдө 
алсыз. Акыйкатчы өз ыйгарым укуктарынын чегинде жабык мекемелерди 
текшерүүгө, адам укуктарын бузуу фактылары боюнча актыларды түзүүгө, 
негизги актуалдуу маселелер боюнча жылдык докладында отчет берүүгө 
жана адам укуктарын коргоо боюнча жалпы стратегияны жүргүзүүгө укугу 
бар. 

Албетте, Акыйкатчы институтунун болушу прокуратура, ички иштер 
органдары жана сот иштеринин ролун жана функцияларын  кыскартпайт.  
Айрымдарыбыз бул укук коргоочу органдарга эч ишеним көрсөтпөсөк 
да, бүгүнкү күндө  алар улуттук деңгээлде жарандардын укугун коргоочу 
бирден бир механизм экенин моюнга алуу керек. Кыскача айтканда,  
мамлекеттик бийликтин  бутактарындагы чечилбес маселелерге көңүл 
бурбастан, өз укуктарыбызды коргоо үчүн иш алып баруубуз абзел.  

нодира абдуллаева

ТаЖИКсТанДаГЫ аДаМ уКуКТаРЫ  
Тажикстандагы  адам укуктарын сактоо боюнча кырдаал Орто Азиянын 
башка өлкөлөрүндөгүдөй эле жеңил эмес.  Беделдүү эл аралык уюмдардын 
баамында, өлкөдөгү жүрүп жаткан  демократиялык, социалдык жана 
укуктук реформаларга  жергиликтүү калктын  адам укуктары тууралуу 
билиминин төмөндүгү, сот системасынын алсыздыгы жана мамлекеттик 
бийлик бутактарындагы коррупция жолтоо болуп келүүдө.  

Бүгүнкү күндө  Тажикстан адам укуктары тармагындагы дээрлик бардык 
эл аралык негизги документтерди тааныган. Ал эми соңку он жылдыкта 
Тажикстан  төмөнкү эл аралык документтерди  таанып, кабыл алган:

· Жарандык жана саясий укуктар жөнүндөгү эл аралык пакт; 

· Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндөгү эл аралык 
пакт; 

· Кыйноолорго же аёосуз, адамгерчиликсиз же ар-намысын басмырлоочу 
мамилеге  жана жазага каршы конвенция; 

· Расалык дискриминациялоонун бардык түрүн жок кылуу боюнча эл 
аралык конвенция; 

Акыйкатчы институтуна 
адам укугунун бийлик 
өкүлдөрү тарабынан 
бузулушу боюнча жеке 
даттануулар менен 
кайрыла алышат, 
ошондой эле жарандар 
соттук териштирүүлөр 
боюнча акыйкатчынын 
көңүлүн бура алышат.
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· Баланын укуктары жөнүндөгү конвенция; 

· Аялдарга карата бардык дискриминациянын түрлөрүн жок кылуу 
жөнүндөгү конвенция; 

· Бардык жумушчу мигранттардын жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн 
укуктарын коргоо жөнүндө конвенция. 

Тажикстандын бул багыттагы активдүүлүгү эл аралык 
коомчулук тарабынан мактоого алынат. Бирок, тажрыйба көрсөткөндөй,   
Тажикстан бул жол-жоболорду жүзөгө ашыруу механизмдеринин 
жоктугунан бир катар  кыйынчылыктарга дуушар болуп,  адам 
укуктарын сактоо боюнча кепилдиктер турмушка ашырылбай  
кагаз бетинде гана калууда.  

аДаМ уКуКТаРЫ БОЮнча нЕГИзГИ 
КөйГөйЛөРДҮн КЫсКача БаянДаМасЫ 

Дин эркиндиги жана абийирдин боштондугу  

Акыркы  жылдары абийирдүүлүк жана дин эркиндигин коргоо маселеси 
өлкө ичинде да, андан  сырткары да  “эң көп талкууга алынган” темага 
айланды. 2007-жылы Тажикстанга келип кеткен БУУнун Кеңешинин 
атайын докладчысы Асма Джахангир “жалпысынан мамлекет бардык диний 
жамааттардын жана жеке адамдардын эркиндигин сактоодо” деп белгилеген. 
Асма Джахангир аны менен бирге, диний жамааттарды каттоодон өткөрүү, 
пролетимизм, диний факторлордун аялдардын коомдогу ордуна таасир 
этүүсү жана диний көз-караштар боюнча аскердик кызмат өтөөдөн баш 
тартууга байланыштуу маселелерге басым жасап өткөн. Бул сапардын 
жыйынтыгы боюнча Тажикстанга абийирдүүлүк жана дин эркиндигин 
сактоо маселелеси тууралуу бир катар кеңеш, сунуштар берилген².

2008-жылы жергиликтүү укук коргоочу уюм - Адам укуктары жана 
мыйзамдуулукту  сактоо боюнча бюро -  өзүнүн  “Тажикстандагы адам  
укуктары боюнча кырдаал жөнүндө”  жылдык докладында  иш-жүзүндө  
жарандардын дин эркиндиги  бузулуп жаткандыгына  мисал келтирген. 
Докладда каттоодон  өтпөгөн мечиттердин иштеринин чектелиши, өлкөдөгү 
жалгыз синагогдун  жоюлушу жана мусулмандык баш кийим – хиджаб 
кийүүдө аялдар жана кыз-келиндердин укуктарынын бузулушу тууралуу 
айтылган. 

2 Тажикстандагы  адам 
укуктары боюнча 
доклад. 2008-жыл, 
МЭУ Адам укуктары 
жана мыйзамдуулуктун 
сакталыш бюросу. 

1 Дин жана көз караштар 
эркиндиги тууралуу 
суроолор боюнча 
атайын доклад жасоочу 
Асма Джахангир 
(Тажикстандагы миссия) 
GE.07-14988 (R) 281207 
020108
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

2009-жылы аталган кырдаал дээрлик өзгөргөн эмес, ал тургай  
“Абийирдүүлүк эркиндиги  жана диний уюмдар жөнүндөгү” кабыл 
алынган жаңы мыйзам Тажикстандын ичинде да, сырткары да 
өзгөчө талаш-тартышты пайда кылган. Мыйзам Тажикстандагы 
көпчүлүк диний, саясий жана коомдук ишкерлер тарабынан 
сынга алынган. Тажикстандагы “Ислам башаты” партиясынын 
өкүлдөрү бул мыйзамды “абийирдүүлүк эркиндиги эмес, анын 
чектелиши”  деп аташкан. Мыйзам АКШ тарабынан  да катуу 
сындалган. АКШнын Европа Коопсуздук жана Кызматташтык 
Уюмундагы  миссиясы “мыйзамдын түзүлүшү Тажикстандын 
ЕККУнун алдындагы милдеттерине ылайык келбейт” деп расмий 
түрдө  жарыялаган.  АКШнын мамлекеттик  департаментинин 
Демократия, адам укуктары жана эмгеги тууралуу маселелер 
боюнча бюросунун айтымында, бул мыйзам “мурда мыйзамсыз 
түрдө жасалып  келген чектөөлөрдү системалаштырат”⁵.

сот системасынын көз  карандысыздыгы жана 
акыйкаттуу сотко  жетүү көйгөйлөрү 

Тажикстанда  бир нече жылдардан бери сот-укуктук  реформалар 
жүргүзүлүп келет. Ага карабастан, адистердин айтымында, 
соттордун көз карандысыздыгы, адвокатура институтунун 
алсыздыгы жана ошол эле учурда, прокуратуранын чексиз 
ыйгарым укуктарга ээ болушуна байланыштуу көйгөйлөр  бар. Сот 
иштеринин мониторинги көрсөткөндөй соттор сот жараяндарын 
ачык-айкын  жүргүзүү принциптерин бузуп жатышууда деп 
айтууга негиз бар. Улуттук мыйзамдагы кемчиликтер сот 
ишинде тараптардын тең укуктуулугун сактоону шарттабайт. 
Соттордо жеке кызыкчылыктардын кийлигишпөө принциби 
сакталбайт. Чечимдерди өзүнчө бөлүнгөн кеңешүүчү бөлмөдө 
чыгаруу тажрыйбаланбайт. Элдик отурум соттук иликтөөдө өз 
милдеттерин формалдуу түрдө  аткарып, пассивдүү отура берүүсү  
уланууда. Сот иштерин кароо адаттагыдай  эле, көп убакытка 
чейин созулууда. Соттун жүрүшүндө  айрым соттор күнөөсүздүк  
презумпциясын бузган учурлар кездешет. Айыпталгандар сот иши 
жүргөн мезгилде “түрмөгө” камалышат. Ал эми, соттор мыйзамсыз 
жолдор менен алынган сурактарды да эсепке алышат.⁷

аялдарга  карата дискриминация  

Тажикстандагы аялдардын жана укук коргоочу уюмдардын ою 
боюнча, аялдардын укуктарын коргоо көйгөйү тажрыйбада кеңири 
кездешет. Башкы актуалдуу тема катарында аялдарга карата 
зордук-зомбулук көрсөтүү кала бермекчи. Amnesty Internationalдын

3 www.newsru.com/arch/
religy/27mar2009/zakon2

4 Булак 
www.america.gov/ru

5 Тажикистандагы дин 
эркиндиги боюнча доклад   
www.russian.dushanbe. 
usembassy.gov/ 

6 Бул документти 
даярдоо учурунда мыйзам 
боюнча  коргонуучу 
тараптын ыйгарым
укуктары
айыптоочуга
караганда алда канча  аз, 
аны 
менен  улукттук 
мамлекеттик  мыйзам эл 
аралык стандарттарга 
ылайык келбейт.  

7 МЭУ “Адам  укуктары 
борбордун”   кылмыш 
иши  боюнча 
мониторингинин 
жыйынтыктарына 
ылайык. 
2006-2009-жж.  
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баамында, өлкөнүн бул көрүнүштөр менен күрөшүүсүндөгү 
алгачкы кадамдарына карабастан мамлекет аялдардын кордуксуз 
жашоо укуктарын коргоо боюнча эл аралык  милдеттерин 
аткарбай келет. Аялдардын  акыйкаттуу сот системасынан коргоо 
алуу мүмкүнчүлүктөрү өтө чектелген. Ал эми, милиция жана сот 
аялдардын арыздары боюнча керектүү чараларды колдонушпайт. 
Аялдарга карата зордук-зомбулук көйгөйлөрү боюнча БУУнун 
атайын докладчысы Якин Уртурк 2008-жылы Таджикстанга 
келген расмий сапарынан кийин жасаган маалыматында, 
коомдук иштерге аялдардын катышпагандыгын, айыл 
жергесинде жаш кыздардын билим алуусунун токтотулганын, 
катталбаган үй-бүлөлөрдүн санынын өскөнүн жана аялдардын 
жеке мүлккө болгон укуктарынын бузулганын белгилеп өткөн. 

Эмгек мигранттарынын укуктарынын  бузулушу 

Тажикстандан чыккан эмгек мигранттарынын агымын жана 
анын өлкөнүн социалдык жана экономикалык жашоосуна 
тийгизген  таасирин эске ала турган болсок,  өкмөт бул процессти 
жөнгө салуу үчүн ар кандай кадамдарга барууда.  Эмгек 
миграциясын жөнгө салуучу улуттук  укуктук база курулуп, 
атайын мамлекеттик кызмат – Тажикстандын Ички иштер 
министрлигинин алдында Миграциялык кызмат түзүлгөн. Эмгек 
мигранттарын кабыл алуучу негизги өлкөлөр жана ведомстволор 
ортосунда кызматташуу механизми байланышка кирип, эмгек 
мигранттарынын укуктарын коргоочу негизги аймактык жана 
эл аралык документтер таанылып, кабыл алынган. Бул бардык 
шарттарга  карабастан, адам укуктарын сактоо өңүтүнөн алганда 
Тажикстандын эмгек мигранттары эң  жабыркаган социалдык 
катмар катары кала бермекчи. Акыркы жылдары Тажикстандын 
эмгек мигранттары боюнча кырдаал оорлоп, эмгек эксплуатациясы 
максатында  адамдарды сатуу көбөйгөн.  Адистердин айтымында, 
учурдагы кырдаал эмгек мигранттарынын өз укуктары жөнүндө  
билиминин төмөндүгү,  жумуш берүүчүлөрдүн кара ниеттүүлүгү  
жана Тажикстандагы  жумуш менен камсыз кылуучу жеке 
агенттиктердин ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын жоктугуна 
байланыштуу түзүлгөн. Эмгек мигранттарынын жана алардын үй-
бүлөлөрүнүн арасында кеңири жайылган кургак учук оорусу, ВИЧ/
СПИД сыяктуу жыныстык жол менен жугуучу оорулар бийлик 
өкүлдөрүн жана жарандык коомчулукту беймаза кылбай койбойт.

8 Amnesty International 
доклады«Зордук-зомбулук 
– үй-бүлөлүк көйгөй эмес. 
Тажикстандагы аялдар 
тагдырдын буйругуна 
тапшырылган, 
2009 – жыл. 
www.amnesty.org
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

ММКнын эркиндиги

Тажикстандагы  ММКлар учурда оор мезгилди башынан өткөрүп, 
өз ишмердүүлүгүндө бир катар көйгөйлөргө  дуушар болушууда.

ММКны мыйзамдуу  түрдө каттоодон өткөрүү жана лицензия 
алуу маселелерине байланышкан  көйгөйлөр эң актуалдуу 
болуп калууда.  Жалган жалаа жана кадыр-баркка шек 
келтиргендиги үчүн ММКларга жана журналисттерге 
карата кылмыш жазасынын колдонулушу коомчулукта дагы 
деле  көптөгөн талаш-тартыштарды пайда кылып  келет. ММКлар  
жана укук коргоочулар Баш мыйзамда мындай беренелердин 
болушу коомчулуктун өз ой-пикирин эркин билдирүүсүнө 
тоскоол болот деп ишенишет. Ошондой эле, маалымат 
алуу мыйзамдуулугунда бир  катар катаал маселелер бар. 
Адистердин айтымында, бул өңүттө кабыл алынган  жаңы 
мыйзам кырдаалды ого  бетер  оорлоткон.  Азыр маалымат алуу 
кандайдыр  бир акы төлөөдөн кийин гана мүмкүн. 2009-жылы 
ноябрда Тажикстандын өкмөтү мамлекеттик мекемелерден 
маалымат алууну каалагандар биринчи учурда маалымат 
үчүн акы төлөө жол жобосун киргизген. Укук коргоочулардын 
ою боюнча мындай чечим ар бир жарандын маалымат алуу 
укугуна кепилдик берген Конституцияга ылайык келбейт¹⁰.

адам укуктары жаатындагы жылыштар

2008-2009-жылдардагы адам укуктары жаатындагы оң 
жылыштарды айтпасак, бул тармакта жогоруда келтирилген терс 
көрүнүштөр чындыкка коошпой калат. 

акыйкатчынын  дайындалышы 

2009-жылдын эң  маанилүү окуясы катарында Тажикстандагы 
адам укуктары боюнча милдеттүү Акыйкатчынын дайындалышы 
болуп калды. Акыйкатчы институтун түзүү демилгесин 2007-
жылы өлкөнүн президенти Э. Рахмон БУУнун адам укуктары 
боюнча Жогорку комиссариатынын сунушунан кийин көтөрүп 
чыкккан. 2008-жылдын февраль айында аталган мыйзам кабыл 
алынып, 2009-жылдын майында Тажикстанда биринчи жолу 
Акыйкатчы дайындалган. Азыркы учурда адам укуктары  
боюнча ыйгарым укуктуу Акыйкатчынын аппараты түзүлгөн. 
Жүргүзүлүүчү иштердин негизги багыттары аныкталган: 
жарандардын кайрылуулары менен иштөө, жабык мекемелердин 
ишмердүүлүгүнө  мониторинг жүргүзүү; эмгек миграциясына 
байланыштуу көйгөйлөрдү  чечүү; адам укуктары боюнча 
Тажикстандын эл аралык милдеттерин аткаруу (көбүнчө

9 Тажикстандагы  ММКы 
жөнүндө мыйзам тууралуу 
докладдын  жыйынтыктары, 
маалымат булагы www. 
medialawca.org

ММКны мыйзамдуу түрдө  
каттоодон өткөрүү  жана 
лицензия алуу маселелерине 
байланышкан  көйгөйлөр эң 
актуалдуу болуп эсептелет.  

10 Маалымат  булагы – ВВС, 
макаланын туруктуу дареги 
–www.centrasia.ru/ newsA. 
php?st=1258728420
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БУУнун органдары менен бирдикте); Тажикстандагы адам 
укуктары боюнча жылдык доклад даярдоо. Албетте, азыртадан 
бул институттун жасаган иштери жана ийгиликтери жөнүндө 
талкуулоо али эрте.

Бирок, эл аралык жана мамлекеттик эмес уюмдардын бул 
институттун өлкөдөгү иш жүргүзүүсүнө ишеними чоң. Аны 
менен бирдикте, адистердин ою боюнча, мамлекеттик бийлик 
бутактарынын Акыйкатчынын сунуштарына жетиштүү түрдө 
көңүл буруп, иш алып баруусуна тоскоол болуучу коркунучтар 
көп. Мамлекеттик органдардын даярсыздыгы бул институтту 
жөн гана жасалма курума, айлантып жибериши мүмкүн¹¹. 

Жаңы Кылмыш жана жаза кодекси 

2009-жылдын дагы  бир маанилүү жаңылыгы – Тажикстандын 
жаңы Кылмыш жана жаза кодексинин иштелип чыгышы 
жана кабыл алынышы болуп калды. Мурунку, 1961-жылкы 
Кылмыш кодексинин негизги кемчилиги, анын эки тарапка тең 
укуктуулукту камсыз кылбастан, айыптоочулардын ыйгарым 
укуктары кеңейтилгендигинде. Тажрыйбада соттор айыптоочу 
тараптын укуктарын өздөрү колдонгону да кеңири кездешет. 
Таджикстандын соту көбүнчө жазалоочу катары бааланып, 
акталып чыккандардын саны абдан төмөн болчу. 

Жаңы Кылмыш кодексинде  камакка алуу санкциясына, үй-
бүлөлүк камак, тергөө иштери, кыймылсыз мүлк жана банктагы 
акча каражаттарын тоңдуруу жана телефондук сүйлөшүүлөрдү 
тыңшоого уруксат берүү укугу сотко ыйгарылган. Жаңы Кодексти 
иштеп чыгууда укук коргоочу уюмдар активдүү катышкандыгы 
жана укук коргоочулардын сунуштары жаңы мыйзамга 
киргизилгендиги мактоого арзыйт.

зордук-зомбулук, кыйноо көрсөтүүгө  каршы 
эскертүүлөрдүн активдештирилиши

Таджикстанда зордук-зомбулук, кыйноо көрсөтүү көйгөйү 
дүйнө коомчулугу тарабынан сынга алынып келет. 2005-жылы 
БУУнун адам укуктары боюнча комитети өкмөттүн жана 
МЭУдын Жарандык жана саясий укуктарды коргоочу эл аралык 
пактын сакталышы боюнча альтернативдүү документтерди 
карап чыккандан кийин, мамлекеттик бийлик органдары 
тарабынан айыпталгандарга жана камактагыларга карата 
жасалган зордук-зомбулуктарга байланыштуу кырдаалга 
тынчсыздануусун билдирген. Адам укуктары  боюнча БУУнун

11 «Тажикстанда адам укуктары 
боюнча ыйгарым укуктуу 
Акыйкатчы: иштин жүргүзүлө 
башталышы». Отчеттун 
жыйынтыктары боюнча.  
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

комитети Таджикстанга “мындай тажрыйбаны токтотуу үчүн 
кызмат адамдарынын кордук көрсөтүүсүнө карата арыздарды 
карап чыгып, тергөө иштерин жүргүзүүнү, күнөөлүүлөрдү жазага 
тартууну жана жабыр тарткандарга айып пул төлөп берүүнү” 
сунуштаган. 

2008-жылдын январь  айында эл аралык укук коргоочу  Human Rights 
Watch уюму өзүнүн  адам укуктары боюнча докладында “Тажикстан 
БУУнун Комитетинин бардык сунуштарын ишке ашырып, 2006-
жылы мыйзамга керектүү өзгөртүүлөрдү киргизгенин” белгилеп 
өткөн. 2008-жылдын мартында Кылмыш кодексинин 62-беренесине 
киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык: “сурак жүргүзүү учурунда 
кордук көрсөтүп, кыйноого алуудан кийин жана башка мыйзамсыз 
негиздерде алынган далилдер чындыкка жатпайт”.  

2009-жылы Орто  Азия үчүн абдан маанилүү “Орто  Азияда кыйноо 
көрсөтүүгө каршы  күрөшүү” долбоору аяктаган. Долбоордун  
ишке ашырылышында жергиликтүү  тажик укук коргоочулары 
жана  ММКлар катышкан. Адистердин белгилөөсүндө,  долбоордун 
позитивдүү жыйынтыгы  катарында журналисттер менен  
активисттердин иши жөнгө салынып,  кыйноо, зордук-зомбулук 
көрсөтүүнү  жоюу боюнча журналисттердин  алып барган иши 
мамлекеттин  жана коомчулуктун аталган көйгөйлөргө  көңүлүн 
бура алгандыгында.

Ташпулат Юлдашев

өзБЕКсТанДаГЫ аДаМ уКуКТаРЫнЫн 
аБаЛЫ

адам укуктары жаатындагы негизги көйгөйлөрдөн 
кыскача маалымат

Өзбекстан Орто Азия аймагында  калктын жашоо деңгээли боюнча 
эң артта калган  мамлекет. Расмий статистикалык көрсөткүчтөр 
менен чыныгы турмуштун ортосунда чоң ажырым бар экендиги 
байкалып турат. Бийлик өлкөдөгү абал жөнүндө маанилүү 
маалыматтарды коомчулуктан жашырып, өлкөдөгү социалдык-
экономикалык абалга байланыштуу бийлик органдарына айтылган 
сын пикирлерди түп тамырынан жок кылуу аракетин жасап келет.  
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Диктатордук режим укуктук-демократиялык мамлекетти курууну жарыялоо 
менен, административдик органдардын үстүнөн катуу көзөмөлдү орнотту 
жана бир эле адамдын – президент И. Каримовдун кызыкчылыгын тейлейт. 
Ал эми президенттин болгону бир эле  – кво-макамын сактап калуу максаты 
бар. 

Эң эле жөнөкөй күч органдарынын иш-аракетин алып көрсөк, 
айыптоочуларга, камалгандарга, соттолгондорго карата ырайымсыз мамиле, 
алардын прецессуалдык укуктарынын такай бузулушу, моралдык жана 
күч колдонуу, кыйноолор адаттагы көрүнүшкө айланган.  Мисалы, тинтүү 
убагында милиция кызматкерлери зордук-зомбулук көрсөтүшөт, алардын 
зомбулугуна каршылык көрсөтүүгө аракеттенгендерди колдорун артка 
бурап, желим таяктар менен сабашат.

Жабырлануучунун үйүнө экстремисттик мүнөздөгү баракчаларды, адабий 
китептерди, курал-жарак, же бангизат таштап коюу менен «компромат» 
табышат.  Тинтүү мезгилинде жабырлануучулардын акчалары  жана баалуу 
буюмдары жоголгон учурлар көп кездешет. 

Мыйзамдуулуктун бузулушу 

Мамлекет иш жүзүндө соңку бир нече жылдар бою өзгөчө оор кырдаал 
абалында турат. Ар бир райондун, шаардын, облустун чек араларына өтүүгө 
мүмкүн болбогон тосмо блоктор орнотулган. Милиция кызматкерлеринин 
саны жакынкы күндөрдөгү кыскартуулардан кийин эле 900 миңге жетет 
(Орусияда – 821 миң).  

Маалымат үчүн: Өзбекстан Конституциясынын преамбуласында гумандуу 
демократиялык мамлекетти түзүү боюнча дүйнө коомчулугу тарабынан 
таанылган эл аралык укуктардын эрежелерине артыкчылык берилет деп 
жарыяланган. 43-беренеге ылайык: «Мамлекет жарандардын укуктарын 
жана эркиндиктерин камсыздайт». 25-беренеге ылайык: «Ар бир адам 
эркиндик жана жеке кол тийбестик укуктарына ээ». Эч ким мыйзамсыз 
камакка алынбайт жана камакта кармалбайт». Башкаруучу режим «укуктук 
мамлекет», «мыйзам үстөмдүгү», «адам укуктарынын сакталышы» сыяктуу 
түшүнүктөрдү мамлекеттүүлүктү жана укуктардын сакталуусун дүйнө 
коомчулугуна шардана кылуу  максатында гана колдонот.

Мыйзам ар бир коомдун негизги баалуулугу болуп эсептелет. Өзбекстанда 
Кылмыш кодекси, кылмыш-процессуалдык кодекс, Соттор жөнүндөгү 
мыйзам, Административдик жоопкерчилик жөнүндөгү кодекс жана 
башка ушул сыяктуу мыйзамдар жыйнагы бар. Иштебеген мыйзамдар 
жана Конституция жашап жаткан түзүлүшкө мамлекеттүүлүк түрүн 
берүү максатында жазылган. Күнүмдүк турмушта алардын алгылыктуу 
жактары менен аны турмушка ашырган органдардын ишмердүүлүгүнүн

Саясий жана диний 
мотив менен 
айыпталуучулардын 
үстүнөн жүрүп жаткан 
тергөө иштери жана 
сот процесси атайын 
кызматтын катуу 
көзөмөлүндө болуп 
келген жана болуп 
калууда.

Жарандар менен 
бийликтин жана 
ишкерлер менен 
бийликтин 
кызыкчылыктарынын 
ортосундагы 
келишпестик, албетте, 
бийликтин пайдасына 
чечилүүдө.
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ортосунда чоң ажырым бар экендиги байкалат. Жарандар менен 
бийликтин жана ишкерлер менен бийликтин кызыкчылыктарынын 
ортосундагы келишпестик, албетте, акыркысынын пайдасына чечилет.

Тартип коргоо органдары жөнүндө, анын ичинде Улуттук коопсуздук 
кызматы (УКК) жана ИММ жөнүндөгү мыйзам жок. 90-жылдардын 
арасында бул органдар тууралуу убактылуу жобо бекитилген. Күч 
түзүмдөрүнүн кызматкерлери Баш мыйзамдын жоболорун ачык 
эле жокко чыгарышып, оозеки буйруктарды, начальниктердин 
буйруктарын аткарышат. Өздөрүнө берилген бийликти негизинен жеке 
кызыкчылыктары үчүн колдонушат.

Өзбекстандын укуктук системасында  негизинен мыйзамдар эмес, 
башкаруучу режимге пайдалуу болгон мыйзам алдындагы актылар, 
токтомдор жана буйруктар иштейт. Мыйзамдар түздөн-түз ишке 
ашырылбайт. Алар көп сандаган мыйзам алдындагы актылар аркылуу 
турмушка ашырылат. Конституциянын 84-беренесине ылайык, 
«жарыяланган мыйзамдар жана башка нормативдик-укуктук актылар 
милдеттүү түрдө колдонулат». Жогорку сот, Башкы прокуратура, ИИМ 
жана УКК Баш мыйзамдын жана мыйзамдардын аткарылышы боюнча 
нормативдик-укуктук актыларды токтом жана буйрук түрүндө чыгаруу 
укугуна ээ. Алардын көпчүлүк бөлүгү ведомстволук басылмаларда да 
жарыяланган эмес, Юстиция министрлигинде каттоодон да өткөн эмес.

Негизинен, мыйзамдар укуктук системада башкы абалды ээлеп, 
ведомстволук нормативдик актыларга караганда жогорку юридикалык 
күчкө ээ.  Мыйзам алдындагы актылар мыйзамдарга ылайык келиш 
керек.  2000-жылы кабыл алынган «Нормативдик-укуктук актылар 
жөнүндөгү» мыйзамдын 7-беренесинин 1-бөлүгүндө Конституциянын 
жана мыйзамдардын үстөмдүгү таанылган. Бирок, ошол эле 
берененин 2- бөлүгүндө Конституция жогорку юридикалык күчкө 
ээ деп белгиленсе, ал эми ошол эле берененин 3-бөлүгүндө  укуктук 
баалуулуктардын  иерархиясында жогорку орунда турган мыйзам 
нормативдик-укуктук актылар менен бир тепкичте көрсөтүлгөн. 
Таң каларлык карама-каршылыктар бардык мыйзамдарда жетиштүү 
кездешет.

Чектелген эрежелердин негизги бөлүгү мыйзамдарда эмес, укуктук 
системаны уюштуруунун функционалдык негизи болгон мыйзам 
актыларында камтылган. Саясий жетекчиликтин буйруктарын 
кыйшаюусуз аткаруу максатында ар бир ведомство өздөрүнүн 
укуктарын жана бийлигин, көзөмөлдөө функцияларын кеңейтүүгө 
умтулушат.
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Мыйзам Өзбекстанда 
юридикалык түшүнүк 
катары жашабайт.

Өзбекстанда  көз 
карандысыз өз 
алдынча иштеген сот 
системасы жок.

Адилет министрлигинин функционалдык милдеттерине мыйзам 
долбоорлорун, катталуучу нормативдик-укуктук актылардын Баш 
мыйзамга каршы келбестигин текшерип аларды юридикалык 
экспертизадан өткөрүү кирсе, ал эми Башкы прокуратура, ИИМдин 
жана УУКынын башкы милдети мыйзамдуулуктун сакталышына 
көзөмөл жүргүзүү болуп эсептелет. Иш жүзүндө булар өз милдеттерин 
аткарышпайт. Коомчулук күч түзүмдөрүнүн ишмердүүлүгүн 
көзөмөлдөө укугунан ажыратылган. 

Мамлекет мыйзамдын артыкчылыгын, жарандардын конституциялык 
укуктарын коргоону камсыздабайт, күнөөсүз адамдарды мыйзамсыз, 
негизсиз кылмыш жоопкерчилигине тартуудан коргобойт, адилет соттук 
териштирүүнүн кепили болбойт. Мыйзам Өзбекстанда юридикалык 
түшүнүк катары жашабайт. Бийлик башындагылардын өз билемдиги, 
укуктук нигилизм мыйзамдардын иштешине мүмкүндүк бербей келет. 
Мыйзамдуулук мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн эмес сүр көрсөтүүгө 
кызмат кылат.

1995-жылы 5-августта Өзбекстан Атуулдук жана саясий укуктар 
жөнүндөгү эл аралык пакты жана анын биринчи кошумча протоколун 
ратификациялаган. 1995-жылдын 31-августунда БУУнун Башкы 
Ассамблеясы тарабынан 1984-жылы 10-декабрда кабыл алынган 
Кыйноолорго жана ырайымсыз, адамгерчиликсиз, же адам беделин 
кемсинткен мамилелер жана жазалоолор жөнүндөгү конвенцияга 
кошулган. Өзбекстан, ошондой эле, 1987-жылдын 26-ноябрындагы 
кыйноолордун алдыналуу боюнча Европалык конвенцияны жактырган. 
Өзүнө алынган милдеттенмелерге карабастан бийлик адам укуктарын бузуп, 
башкача ойлонгондорду куугунтуктап, кыйноолорду колдонууга ачык эле 
макул болуп, зордукчуларды коргоого алууда.  

соттук–укуктук система

Адам укуктарынын негизги кепилдиктеринин бири - сот системасынын 
көз карандысыздыгы. Өзбекстанда  көз карандысыз өз алдынча 
иштеген сот системасы жок. Соттордун президенттин буйругу менен 
дайындалышы (жана кызматтан бошотулушу) алардын президентке 
толук көз карандылыгын шарттайт. Алар президенттик аппарат 
тарабынан чыккан бардык буйруктарды формасы жагынан да, маңызы 
жагынан да эч кынтаюусуз аткарууга аргасыз. Эгер аткарышпаса, 
аларды  же кызмат ордунан кетирет же  алардын үстүнөн кылмыш 
иликтөө иштери башталат.

Адам укуктарын, 
анын ичинде 
кармалгандардын, 
камакка 
алынгандардын, 
соттолгондордун 
укуктарын коргоо 
укуктук мамлекеттин 
эң маанилүү 
өзгөчөлүгү болуп 
саналат.



97

V бөлүм:     Борбордук Азиядагы адам укуктары.

Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Адам укуктарын, анын ичинде кармалгандардын, камакка алынгандардын, 
соттолгондордун укуктарын коргоо укуктук мамлекеттин эң маанилүү 
өзгөчөлүгү болуп саналат. Ал эми Өзбекстандагы соттук-укуктук система 
Каримовдун жеке  бийлигин сактоо жана анын репрессиялык саясатын 
турмушка ашыруу максатында иш алып баруусун улантууда. 

Саясий жана диний мотив менен айыпталуучуга карата сот жараянынын 
жүрүшүндө аларга күнөөнү таңуулоо үстөмдүк кылат. Айыптоо чечими 
прокуратуранын жоромолдоолору менен түзүлүп, айыпталуучунун моюнга 
алган көрсөтмөлөрүнүн негизинде чыгарылат. Сот айыпталуучунун 
күнөөсүн  далилдөөгө аракет да жасабайт. Бардык эле учурда мыйзамдуулук 
сакталбайт. «Жасаган кылмышыңа жараша жазага тартыласың»  деген 
принцип иштебейт.

Ири паракорчулар, контрабандисттер эркиндикте чардап жүрүшөт, кээ 
бирөөлөрү гана шарттуу жазалоо алышып, алар үчүн эч нерсеге арзыбаган 
айып пулга жыгылышат. Саясий жана диний мотив менен айыпталгандар 
ойдон чыгарылган жалган кылмыштар боюнча жазага тартылышып, узак 
мөөнөткө соттолуп кетишет.

Репрессиянын кеңири кулач жайган мезгилинен тартып бүгүнкү күнгө чейин, 
сот жетиштүү далилдердин жоктугуна, күч органдарынын иши мыйзамга 
каршы экендигине карабастан, саясий жана диний мотив менен айыпталып 
жаткан жаранды эч качан коргоого алган учур же кыйноолорду колдонуп 
күнөөнү моюнга алдырган же кылмыш ишин жапкан күч органдарынын 
кызматкерлерин жазалаган көрүнүш кездеше элек. Дээрлик бардык учурда 
сот айыптоочу тарапта болуп, жазалоочу чечимди прокурордун айыптоо 
кортундусуна ылайык чыгарат. 

Соттор саясий тапшырмаларды аткаруу менен  сот адилеттүүлүгүн, 
жарандардын сот адилеттүүлүгүнө болгон укугун өздөрү бузушат: 
айыпталуучулардын өздөрү адвокат тандоо укугунан ажыратылат, аларды 
коомдук коргоочудан баш тартууга мажбурлоо менен кол койдурушат. 
Мындай учурда күч органдары адвокат жалдашат, анын кызмат акысы 
мамлекеттик бюджеттин эсебинен төлөнөт. Соттук-укуктук система 
соттолуучунун укугун коргобойт.

Мисалы, 2005-жылдагы Андижан окуясынын катышуучуларынын 
үстүнөн жүргөн сот жараянында алардын коргоочулары негизинен 
мамлекеттик адвокаттар болушту.  Бийликтин айтымында, 
айыпталуучулардын жакын туугандарынын көпчүлүгү майда жана 
орто ишкерлер болушкандыктан жекече иш жүргүзгөн адвокаттарды 
жалдоону каалашкан эмес.  Ушундай эле көрүнүштөр бир катар 
белгилүү укук коргоочулардын, журналисттердин, саясий мотив менен

Тартип коргоо 
органдарындагы 
жана соттук-укуктук 
системадагы  артка 
кетүүлөр өлкөдөгү 
жалпы абалга терс 
таасирин тийгизип, 
мамлекеттүүлүккө 
коркунуч келтирүүдө.



98

V бөлүм:     Борбордук Азиядагы адам укуктары.

айыпталгандардын үстүнөн болгон сот ишинин жүрүшүндө байкалган. 

Тартип коргоо органдарындагы жана соттук-укуктук системадагы  артка 
кетүүлөр өлкөдөгү жалпы абалга терс таасирин тийгизип, мамлекеттүүлүккө 
коркунуч келтирүүдө. Бул өлкөдөгү укук коргоочуларды эле эмес, бүтүндөй 
коомчулукту тынчсыздандырууда. 

Өзбекстанда административдик, соттук иш-чаралар эл аралык укуктардын 
эң жөнөкөй талаптарына да жооп бербейт. Соттук-укуктук системада терең 
кризис, тартип коргоо  жана моралдык ресурстардын түгөнүүсү ачык эле 
байкалууда.

укук коргоочулар

Көз карандысыз укук коргоочу уюмдар жана алардын активисттери 
соңку жылдардагы кайгылуу окуяларга тынчсызданышууда. Үзгүлтүксүз 
мониторинг жүргүзүү менен мыйзамсыз көрүнүштөрдүн пайда болушун 
кылдат көзөмөлдөп, коомдогу процесстердин ички жагына көз чаптырып, 
коомчулуктан жашырылган фактыларды ачуу үчүн, ар бир окуяны 
териштирүү максатында,  өздөрүнүн иликтөөлөрүн өткөрүшүүдө. Алар 
Конституцияны, мыйзамдарды, атуулдардын укуктарын коргоону, күч 
органдарынын ээнбаштыгына каршы күрөшүүнү өздөрүнүн милдети деп 
эсептешет. 

Укук коргоочулар өздөрүнүн чыныгы баатырдыгы менен  камалгандардын 
жана күнөөсүз соттолгондордун укуктарын тайманбастан коргоп 
чыгышууда. Алар күч түзүмдөрүнөн  «желмогуздарга аңчылык жасоону», 
айыптоочуларга жана соттолгондорго  карата иликтөөнүн бардык этабында 
жана абакка кесүүдө  кыйноолорду токтотууну, ошондой эле аларга карата 
гумандуу мамилени талап кылышууда. 

Бийликтин репрессиялык саясатынын курмандыктары жана алардын бир 
туугандары өздөрүнүн коомдогу ишмердүүлүгү менен белгилүү болгон көз 
карандысыз укук коргоочуларга жогорку деңгээлде ишеним көрсөтүшүүдө.  
Аларга диний мотив менен соттолгон 10, 20, ал эми саясий мотив менен 
соттолгон 100 айыпталуучунун бир туугандары бийликтин зомбулугуна, сот 
адилетсиздигине карата өз даттануулары менен кайрылып, аларга өз арыз-
араманын айтышып, күнөөсүздөрдүн укуктарын коргоону өтүнүшүүдө. 
Укук коргоочулар соттолгондордун кээ бирлери жана алардын туугандары 
менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөрүү менен аз-аздан болсо да 
күнөөсүз алдамдарга далилдерди чогултуп, жогорку сот инстанцияларына 
кайрылууга документтик база түзүшүүдө. 
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Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

Укук коргоочулар чогултулган материалдардан улам, саясий террордун 
курмандыгы болгон адамдар менен ачык сүйлөшүүлөрдөн кийин 
диктатордук режим коомчулуктан жашырып жаткан чындыкты айтууну 
өздөрүнүн парзы деп эсептешет. 

Өзбекстандын укук коргоочу уюмдары башкы прокуратуранын, соттук 
органдардын, УККнын жана ИИМнин жетекчилеринин көңүлүн  
үгүлтүксүз коомдук коркунучтуу көрүнүштөргө жана күч органдарынын 
оор кылмыштарына бурдуруп келет. 

Алардын тараткан маалыматтарында, маектеринде жана башка 
материалдарында үзгүлтүксүз орун алган кыйноолордун жана саясий, 
ошондой эле, диний мотив менен кесилгендерге карата колдонулган зордук-
зомбулуктардын хроникасы чагылдырылган.  Тилекке каршы, жогорку 
инстанциялар мындай кылмыштарды териштире беришпейт.

Айрым учурларда укук коргоочулар Башкы прокуратурага адам кыйноолору 
тууралуу, тагыраак айтканда, айыпкерди адам чыдагыс абалда кыйнап, 
уруп-согууну далилдери менен келтирип, ошондой эле аларды кемсинтүү, 
шылдыңдоого алып жана андай окуялар жасалган жерди так даректери, 
убактысынан бери көрсөтүп кайрылышкан. Тилекке каршы, көз карандысыз 
укук коргоочу уюмдар  Өзбекстанда саналуу гана. Аларга Өзбекстанда 
адам укуктарын коргоо коому (жетекчиси А. Байматов жана Талиб Якубов), 
«Борбордук Азиядагы адам укуктары» ассоциациясы (жетекчиси Н. Атаева), 
«Эзгулик» укук коргоо коому (В. Иноятова), Өзбекстандын көз карандысыз 
укук коргоочуларынын демилгечи тобу (ИГНПУ) (С. Икрамов), Адам 
укуктарын коргоонун өзбек-герман коому (У. Ниязова), Өзбекстандын укук 
коргоо альянсы (Е. Урлаева), «Мазлум»  укук коргоо коому (А.Тургунов 
ак жерден 10 жылга эркинен ажыратылган, жана Д. Исхакова), Адам 
укуктарын коргоо коомчулугу (М. Захидов) ж.б. Алардын активисттеринин 
саны 50 дөн 200 гө чейин жетет.

Укук коргоо уюмдары жергиликтүү жана чет элдик укук коргоо уюмдар, 
фонддор, чет элдик ММКлар, тартип коргоо органдары, өлкөнүн 
мамлекеттик түзүмдөрү, Өзбекстанда аккредитацияланган чет элдик 
элчиликтер менен Интернет аркылуу пресс-релиздерди жөнөтүү аркылуу 
байланыш жасайт. 

Укук коргоо уюмдарынын техникалык жабдуулары, көпчүлүк укук 
коргоочулардын компьютердик сабаттуулугу начар. Мисалы, Укук коргоо 
альянсында 50 активистке болгону 2 компьютери, ИГНПУ – 8, «Эзгулик» 
– 6 компьютери бар. Ал эми алыскы  райондордогу укук коргоочулардын 
компьютерлери болсо да, интернет кызматын колдоно алышпайт, анткени, 
суткасына 20 сааттан электр энергиянын жок болушу жана аларга каршы
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атайын кызматтардын аракеттери жана көз карандысыз веб 
сайттарды бөгөп салуу жана орус тилин жакшы билбегендик 
буларга себеп болууда.

Укук коргоочулар атайын кызматка караганда түзүлгөн кырдаалды 
жакшы билишет, алар окуянын андан ары өнүгүшүн так айта алышат 
жана бир топ обьективдүү баа беришет. 

Көз карандысыз укук коргоочу уюмдар Конституцияны, мыйзамдарды, 
карапайым атуулдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоодо чоң 
салым кошууда.  Алардын ишмердүүлүгүн ММКларда чагылдыруу  
Өзбекстандагы мыйзамдуулуктун, сот адилеттигинин, адам укуктарынын 
жана эркиндиктеринин абалы жөнүндөгү коомчулуктун маалымдуулугун  
жогорулатат.
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аДаМ уКуКТаРЫна БайЛанЫшКан ОКуяЛаРДЫн 
КҮнБаРаГЫ

аДаМ уКуКТаРЫнЫн ЖаЛПЫ ДЕКЛаРацИясЫ

ПайДаЛуу БуЛаКТаР
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Холокоста курмандыктарын эскерүүнүн эл аралык күнү

Социалдык адилеттүүлүктүн эл аралык күнү 
Эне тилдин эл аралык күнү

Аялдардын эл аралык күнү
Расалык дискриминациялоону жоюу үчүн күрөштүн эл аралык күнү
Суу ресурстарынын бүткүл дүйнөлүк күнү
Кургак учук менен күрөшүүнүн  бүткүл дүйнөлүк күнү

Жардыргыч дүрмөттүн коркунучтуулугу тууралуу коомчулуктун 
сабатын көтөрүү жана жардыргычтардан тазалоо ишмерүүлүгүнө 
көмөк көрсөтүүнүн эл аралык күнү 
Бүткүл дүйнөлүк ден соолук күнү
Жер-Эненин эл аралык күнү
Китеп жана автордук укуктун  бүткүл дүйнөлүк күнү
Өндүрүштө ден соолукту коргоонун жана коопсуздуктун бүткүл 
дүйнөлүк күнү

Басма сөз эркиндигинин бүткүл дүйнөлүк күнү
Экинчи дуйнөлүк согушта курман болгондорду эскерүү күнү
Үй-бүлөнүн эл аралык күнү
Маалымат коомчулугунун бүткүл дүйнөлүк күнү
Өнүгүү жана сүйлөшүү максатында маданий ар түрдүүлүктүн бүткүл 
дүйнөлүк күнү 
Биологиялык түрдүүлүктүн эл аралык күнү 
Өз аймагын башкара албаган элдердин шериктештигинин жумалыгы 
БУУнун бейпилдикти сактоочуларынын эл аралык күнү 
Чылым чекпөөнүн дүйнөлүк күнү

Агрессияга дуушар болгон күнөөсүз балдардын эл аралык күнү
Айлана -чөйрөнү коргоонун эл аралык күнү
Океандардын бүткүл дүйнөлүк күнү
Кан тапшыруучулардын дүйнөлүк күнү 
Кургакчылык менен күрөшүүнүн  бүткүл дүйнөлүк күнү
БУУнун мамлекеттик кызмат күнү
Баңгизаттарды колдонууга жана мыйзамсыз жайылтууга каршы 
күрөшүүнүн  эл аралык күнү 
БУУнун кыйноолордон жабыркагандарга жардам көрсөтүү эл 
аралык күнү

Кооперативдердин эл аралык күнү 
Элдердин бүткүл дүйнөлүк күнү
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Дүйнөнүн түпкүлүктүү элдеринин эл аралык күнү
Жаштардын эл аралык күнү
Гуманитардык жардам көрсөтүүнүн эл аралык күнү
Кул сатуунун жана аны жоюнун курмандыктарын эскерүүнүн 
эл аралык күнү

Сабаттуулуктун эл аралык күнү
Демократиянын эл аралык күнү
Озон катмарын коргоонун эл аралык күнү 
Эл аралык тынчтык күнү
Деңиздердин  бүткүл дүйнөлүк күнү

Кары-картаңдардын эл аралык күнү
Күч колдонбоонун эл аралык күнү 
Бүткүл дүйнөлүк космос апталыгы
Бүткүл дүйнөлүк Хабитат күнү
Мугалимдердин бүткүл дүйнөлүк күнү
Бүткүл дүйнөлүк почта күнү
Психикалык ден соолуктун бүткүл дүйнөлүк күнү
Жаратылыш кырсыктарынын коркунучун азайтуунун эл аралык күнү
Айыл аялдарынын эл аралык күнү
Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк күнү
Жакырчылыкты жоюнун эл аралык күнү
Бириккен Улуттар Уюмунун күнү
Өнүгүү жөнүндөгү маалыматтын бүткүл дүйнөлүк күнү
Куралсыздануу аптасы

Согуш жана куралдуу жаңжал мезгилинде айлана-чөйрөнү сактоонун 
эл аралык күнү
Африканын индустриялашуу күнү
Бүткүл дүйнөлүк балдардын күнү
Теле берүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү 
Жол кырсыктарынан курман болгондорду эскерүүнүн  бүткүл 
дүйнөлүк күнү
Аялдарга карата зордук-зомбулукту жоюнун эл аралык  күнү 
Палестин эли менен шериктештиктин эл аралык күнү.

СПИДге каршы күрөшүүнүн бүткүл дүйнөлүк күнү
Кулчулукка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнү
Майыптардын эл аралык күнү
Экономикалык жана социалдык өнүгүүлөр үчүн ыктыярчылардын 
эл аралык күнү
Жарандык авиациянын эл аралык күнү
Паракорчулук менен күрөшүүнүн эл аралык күнү
Адам укуктарынын күнү
Эл аралык тоо күнү
Мигранттардын эл аралык күнү
Бириккен Улуттар Уюмунун Түштүк-Түштүк кызматташтыгынын күнү 
Элдердин шериктештигинин эл аралык күнү
 

1 – тиркеме.   Адам укуктарына байланышкан окуялардын күнбарагы (2010)
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2 – тиркеме.   Адам укуктарынын жарпы декларациясы

аДаМ уКуКТаРЫнЫн ЖаЛПЫ ДЕКЛаРацИясЫ
БУУнун генералдык ассамблеясынын  217 А (III) – резолюциясы  менен 
1948-жылдын 10-декабрында кабыл алынган жана жарыяланган.

ПРЕаМБуЛа
· Адамзат үй-бүлөсүнүн бардык мүчөлөрүнө мүнөздүү нарк-касиетти жана 

алардын  тең жана ажырагыс укуктары эркиндиктин,  адилеттүүлүктүн 
жана жалпы тынчтыктын негизи болуп санала тургандыгын көңүлгө алып;

· адам укуктарын  этибарга  албоо жана жек көрүү адамзаттын абийирин 
жийиркенткен жырткычтык актыларга алып келгендигин жана адамдарсыз 
жана ынаным эркиндигине ээ боло турган, коркуудан жана муктаждыктан 
эркин боло турган дүйнөнү түзүү, адамдардын асыл умтулуусу катары 
жарыяланганын көңүлгө алып; 

· жана адамдын акыркы арга катары зомбулукка жана эзүүгө каршы 
көтөрүлүп чыгууга  аргасыз  болбошун камсыз кылуу максатында адам 
укугу мыйзам күчү менен корголушу зарыл экендигин көңүлгө алып; 

· жана элдердин ортосундагы достук мамилелерди өнүктүрүүгө көмөктөшүү  
зарылдыгын көңүлгө алып; 

· жана Бириккен Улуттардын  элдери анын Уставында адамдын негизги 
укуктарына,  адамдын зоболо-баркына, нарк-касиетине жана  эркектер 
менен  аялдардын тең укуктуулугуна ишенгендиктерин ырасташкандыгын 
жана социалдык прогресске жана кеңири  эркиндик  менен  жашоо-турмуш  
шартын жакшыртууга көмөктөшүүнү чечишкендиктерин көңүлгө алып; 

· жана мүчө болгон мамлекеттер Бириккен Улуттар Уюму менен  адам 
укуктары жана негизги эркиндиктерин жалпы урматтоо жана сактоо 
жаатында кызматташууда көмөктөшүүнү милдеттенгендиктерин көңүлгө 
алып, 

· жана бул укуктар менен эркиндиктердин мүнөзүн жалпы  түшүнүү бул 
милдеттенмени толук аткаруу үчүн зор мааниге ээ экендигин көңүлгө алып;
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2 – тиркеме.   Адам укуктарынын жарпы декларациясы

ГЕнЕРаЛДЫК ассаМБЛЕя
Коомдун ар бир адамы жана ар бир  органы  ушул  Декларацияны  эске алуу 
менен агартуу жана билим берүү аркылуу бул укуктар менен эркиндиктерди 
урматтоого жана камсыз кылууга,  улуттук жана эл аралык  прогрессивдүү  
иш-чаралардын,  Уюмга мүчө болгон мамлекеттердин элдеринин арасында,  
ошондой эле алардын юрисдикциясында турган  аймактагы  элдердин 
арасында  жалпы  таануу  жана  ишке ашыруу жолу менен бардык 
элдер жана бардык мамлекеттер аткарууга аракет кылууга тийиш 
болгон милдет  катары адам укуктарынын ушул Жалпы Декларациясын 
жарыялайт.

1-берене

Бардык адамдар  өз нарк-касиетинде эркин жана тең укуктуу жарык 
дүйнөгө келет. Аларга аң-сезим жана абийир энчиленип берилген, жана 
бири-бирине боордош мамиледе болууга тийиш. 

2-берене

Ар бир адам эч кандай айырмачылыгына,  расасына, терисинин түсүнө, 
жынысына,  тилине,  динине,  саясий же башка ынанымдарына, улуттук жана 
социалдык тегине,  мүлктүк, тек-жайлык же башка абалына карабастан ушул 
Декларацияда жарыяланган бардык укуктарга жана бардык эркиндиктерге  
ээ болууга тийиш.

Мындан тышкары,  адам таандык болгон өлкө же аймак көз карандысыз, 
көзөмөлдүн  астында  турган,  өз  алдынча башкарылбаган же суверенитети 
кандайдыр бир башкача чектелгендигине карабастан анын  саясий,  укуктук 
же эл аралык макамынын негизинде эч кандай айырмачылык болбоого 
тийиш.

3-берене

Ар бир адам жашоо, эркиндик жана жеке кол тийбестик укугуна ээ. 

4-берене 

Эч ким  кулчулукта же эрксиз абалда кармалууга тийиш эмес;  кулчулукка 
жана кул сатуунун бардык түрлөрүнө тыюу салынат.
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5-берене

Эч ким кыйноого же аёосуз, адамкерчиликсиз  же анын ар-намысын 
басмырлоочу мамилеге жана жазага кириптер болбошу керек.

6-берене

Дүйнөнүн кай түпкүрүндө жүрбөсүн, ар бир адам укуктук субъект 
экендигин таанытууга укуктуу. 

7-берене

Бардык адамдар мыйзам алдында бирдей жана эч айырмасыз мыйзам  
менен бирдей корголууга укуктуу. Бардык адамдар ушул Декларацияны 
бузуучу кандай гана кодулоо болбосун жана андай кодулоого ар кандай 
шыкактоодон бирдей корголууга укуктуу.

8-берене

Ар бир  адам  конституциядагы  же мыйзамдагы анын негизги укуктары 
бузулган учурда компетенттүү улуттук соттор аркылуу укуктарынын толук 
калыбына келтирилишине акылуу. 

9-берене

Эч ким ээнбаштык менен камакка алынууга,  кармалууга же 
куугунтукталууга тийиш эмес.

10-берене

Ар бир адам өз укуктары менен милдеттерин  жана ага коюлган кылмыш  
күнөөсүнүн  негиздүүлүгүн  аныктоо  үчүн толук теңчилик негизде анын 
иши ачык жана адилеттүүлүктүн бардык талаптарын сактоо  менен  көз 
карандысыз жана адилет сот тарабынан каралышына укуктуу.

11-берене

1. Кылмыш  жасагандыгы  үчүн  күнөөлөнгөн ар бир адам анын күнөөсү 
соттук ачык териштирүү жолу менен мыйзамдуу тартипте белгиленгенге  
чейин  күнөөсүз  деп эсептелүүгө укуктуу,  мында ага коргонуу үчүн 
бардык мүмкүнчүлүктөр камсыз кылынууга тийиш.

2. Эч ким кандайдыр-бир  жосуну же аракетсиздиги үчүн ал улуттук 
мыйзам же эл аралык укук боюнча кылмыш болбосо аны жасагандыгынын 
негизинде соттолушу мүмкүн эмес.  Ошондой эле, кылмыш жасалган 
учурда колдонулушу мүмкүн болгон жазадан кыйла оор жазага да 
тартылбайт.

2 – тиркеме.   Адам укуктарынын жарпы декларациясы
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12- берене

Эч ким, кимдир бирөөнүн жеке жана үй-бүлөлүк турмушуна ээнбаштык 
менен  кийлигишүүсүнө,  анын турак-жайына,  кат-кабарларынын 
купуялыгына  же анын абийирине жана беделине ээнбаштык менен 
кол  салуусуна  кириптер  болууга тийиш эмес.  Ар бир адам андай 
кийлигишүүдөн, же андай кол салуудан мыйзам менен коргонууга укуктуу.

13-берене

1. Ар бир адам ары-бери эркин жүрүүгө жана ар бир мамлекеттин  чегинде 
өзүнө жашаган жерди тандап алууга укуктуу.

2. Ар бир адам  ар кандай өлкөдөн,  анын ичинде, өз өлкөсүнөн да чыгып 
кетүүгө жана өз өлкөсүнө кайтып келүүгө укуктуу.

14-берене

1. Ар  бир адам куугунтуктоодон башка өлкөлөрдөн башбаанек издөөгө 
жана андай башбаанектен пайдаланууга укуктуу.

2. Бул  укук  чындыгында  саясий  эмес  кылмыш жасап куугунтукталган 
учурда  же БириккенУлуттар Уюмунун максаттарына жана принциптерине 
карама-каршы келген жосундарга негизделген куугунтуктоо учурларында 
колдонулушу мүмкүн эмес.

15-берене

1. Ар бир адам жарандуулукка ээ болууга укуктуу.

2. Эч ким ээнбаштык менен өз жарандыгынан ажыратылышы, же  өз  
жарандыгын өзгөртүү укугунан ажыратылышы мүмкүн эмес.

16-берене

1. Бойго жеткен эркектер жана аялдар расасы,  улуту  же дини боюнча эч 
кандай чектөөсүз никеге турууга жана үй-бүлө күтүүгө  укуктуу.  Алар 
никеге  туруу, никеде  болуу жана аны бузуу учурунда бирдей укуктардан 
пайдалана алышат.

2. Никеге туруп жаткан тараптар өз эрки менен ага өз ара толук макул 
болгондо гана нике кыйылат.

3. Үй-бүлө коомдун табигый жана негизги уюткусу болуп саналат жана ал 
коом менен мамлекет тарабынан корголууга укуктуу.

2 – тиркеме.   Адам укуктарынын жарпы декларациясы



108

17-берене

1. Ар бир адам мүлккө жеке өзү, ошондой эле башкалар менен бирдикте 
ээлик кылууга укуктуу.

2. Эч ким өз мүлкүнөн ээнбаштык менен ажыратылууга тийиш эмес.

18-берене

Ар бир адам эркин ой жүгүртүүгө,  адеп-ахлакка  жана  дин  тутууга 
укуктуу; бул укук өз динин же ишенимин өзгөртүүнү жана өз динин, же 
ынанымын жекече,  ошондой эле  башкалар менен бирдикте жүргүзүүнү, 
дин жана табынуу ырым-жырымдарын жалпы, же жекече тартипте үйрөнүү,  
сыйынуу жана аны ишке ашырууну эркин жүргүзүүнү камтыйт.

19-берене

Ар бир адам эркин ой-пикирге жана аны  эркин  билдирүүгө  укуктуу бул  
укук  өз  ой-пикирлерин тоскоолсуз жактоону жана маалыматтар менен 
идеяларды ар кандай каражаттар жана мамлекеттик чек араларга карабастан 
издөө, алуу жана таркатуу эркиндигин камтыйт..

20-берене

Ар бир адам тынч жыйындарга жана бирикмелерге катышуу эркиндигине 
укуктуу.

Эч ким кайсы бир бирикмеге кирүүгө мажбурланышы мүмкүн эмес.

21-берене

1. Ар  бир  адам өз өлкөсүн түздөн-түз, же эркин шайланган өкүлдөрү      
аркылуу башкарууга катышууга укуктуу.

2. Ар  бир  адам  өз өлкөсүндө мамлекеттик кызматка кирүүгө бирдей      
укукка ээ.

3. Элдин  эрки  өкмөттүн бийлигинин негизи болууга тийиш;  бул эрк 
мезгилдүү жана бурмаланбаган шайлоолордо билдирилүүгө тийиш, алар 
жалпы    жана тең шайлоо укугу аркылуу, жашыруун добуш берүү жолу 
менен, же добуш    берүүнүн эркиндигин камсыз кылуучу башка  ар  кандай  
бирдей  маанидеги   формалар менен жүргүзүлүүгө тийиш.

2 – тиркеме.   Адам укуктарынын жарпы декларациясы
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22-берене

Ар бир адам, коомдун мүчөсү катары, ар бир мамлекеттин структурасына 
жана колдо болгон ресурстарына ылайык  улуттук  күч-аракеттер  жана  эл 
аралык кызматташтык аркылуу өзүнүн кадыр-баркын сактоо үчүн жана өз 
инсанын эркин өстүрүү үчүн зарыл болгон социалдык камсыздалууга жана 
экономикалык, социалдык жана маданий жааттардагы укуктарын жүзөгө 
ашырууга укуктуу.

23-берене

1. Ар бир адам эмгектенүүгө, ишти эркин тандап алууга, адилет жана 
жагымдуу эмгек шартына жана жумушсуздуктан корголууга укуктуу.

2. Ар бир адам бирдей  эмгеги  үчүн  эч кандай кемсинтүүсүз бирдей эмгек 
акы алууга укуктуу.

3. Ар бир иштеген адам өзүнүн жана  үй-бүлөсүнүн  татыктуу  жашоосун 
камсыз  кылуучу жана зарыл учурда социалдык камсыздоонун башка 
каражаттары менен толукталып туруучу адилет жана канааттандырарлык  
эмгек  акы алууга укуктуу.

4. Ар бир адам өз  таламдарын  коргоо  үчүн  кесиптик  бирикмелерди 
түзүүгө жана кесиптик бирикмелерге кирүүгө укуктуу.

24-берене

Ар бир адам жумуш күнүн акыл-эстүү чектөөгө жана акы төлөнүүчү дем 
алууга болгон укугун камтуу менен бош убакытка жана эс алууга укуктуу.

25-берене

1. Ар бир адам тамак-аш,  кийим-кечек, турак-жай, медициналык 
жана зарыл  социалдык жактан тейлөөнү ичине камтыган татыктуу 
турмуш деңгээлине  укуктуу, ал адамдын жана анын үй-бүлөсүнүн ден 
соолугун жана бакубаттыгын сактоо үчүн зарыл жана ал жумушсуз 
калганда,  ооруганда, майып болгондо, жесир калганда, карыганда же ага 
байланыштуу болбогон жагдайлардан улам жашоо каражатынан ажыраган 
учурда камсыз кылынууга укуктуу.

2. Энелерге жана балдарга карата өзгөчө  кам  көрүү  жана  жардам көрсөтүү 
укугу бар.  Никеден,  же  никесиз  төрөлгөн балдардын баары бирдей 
социалдык коргоону пайдаланууга укуктуу.

2 – тиркеме.   Адам укуктарынын жарпы декларациясы
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26-берене

1. Ар бир адам билим алууга укуктуу. Билим берүү, жок эле дегенде, 
башталгыч  жана  жалпы  билим берүү акысыз болууга тийиш.  Башталгыч 
билим берүү милдеттүү болууга тийиш.  Техникалык жана кесиптик билим 
берүү ал мүмкүнчүлүктөн  пайдалана алгыдай жана жогорку билим берүү 
ар бир адамдын жөндөмдүүлүгүнүн негизинде бардык адамдар үчүн 
бирдей пайдалана алгыдай болууга тийиш.

2. Билим берүү адамдын инсандык касиеттерин толук  өстүрүүгө  жана 
адамдын  укуктары менен негизги эркиндиктерин урматтоону арттырууга 
багытталууга тийиш.  Билим берүү бардык элдердин, расалык жана диний 
топтордун ортосунда өз ара түшүнүшүүгө, сабырдуулукка жана достукка 
өбөлгө түзүүгө жана Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты сактоо  
боюнча  иш-аракеттерине көмөк көрсөтүүгө тийиш.

3. Ата-эне өзүнүн жаш баласы үчүн билим берүүнүн түрүн тандап  алууда 
артыкчылыктуу укукка ээ.

27-берене

1. Ар бир адам коомдун маданий турмушуна эркин катышууга,  көркөм 
санаттан ыракат алууга,  илимий прогресске катышууга жана анын 
натыйжаларынан пайдаланууга укуктуу.

2. Ар бир адам өзү  автор  катары  жараткан  илимий,  адабий  жана көркөм  
эмгектеринин  натыйжасы  болуп саналган өзүнүн материалдык жана 
моралдык кызыкчылыктарынын корголушуна укуктуу.

28-берене

Ар бир адам ушул Декларацияда баяндалган укуктары менен  эркиндиктери  
толук ишке ашырыла турган социалдык жана эл аралык тартипке укуктуу.

 

2 – тиркеме.   Адам укуктарынын жарпы декларациясы
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29-берене

1. Инсан коомдо гана эркин жана толук  өсүп-өнүгүшү  мүмкүн, андыктан ар 
бир адам коомдун алдында бир катар милдеттерге ээ.

2. Өз укуктары менен эркиндиктерин иш жүзүнө ашырууда ар бир  адам 
эң оболу башкалардын укуктары менен эркиндиктерин тийиштүү түрдө 
таанууну жана урматтоону камсыз кылуу жана демократиялык коомдо  
адеп-ахлактын,  коомдук тартиптин жана жалпы бакубаттыктын акыйкат 
талаптарын канааттандыруу үчүн мыйзам тарабынан белгиленген 
чектөөлөргө гана дуушарланууга тийиш.

3. Бул укуктар менен эркиндиктерди иш жүзүнө ашыруу Бириккен Улуттар  
Уюмунун  максаттары  менен  принциптерине  эч  кандай карама-каршы 
келүүгө тийиш эмес.

30-берене

Бул Декларацияда эч нерсе кандайдыр бир мамлекетке, айрым топторго 
же айрым адамдарга ушул Декларацияда баяндалган укуктар менен 
эркиндиктерди жок кылууга багытталган иш-аракет жүргүзүү  же  андай  
аракеттерди жасоо укугун берүү катары чечмеленүүгө тийиш эмес.

2 – тиркеме.   Адам укуктарынын жарпы декларациясы
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Па йдалуу булактар
Жарыяланган материалдар:
Вячеслав Абрамов, редактор, ОСВЕЩЕНИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПЫТОК В МАСС-МЕДИА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: Журналисттер үчүн 
практикалык колдонмо, MediaNet, Алматы, Казакстан, 
2008.
http://freedomhouse.org/uploads/special_report/75.pdf
Как освещать вопросы ВИЧ/СПИДА в СМИ: 
Журналисттер үчүн окуу курал: О.Д. Сатаевдин ред., 
ПРООН, 2007.
Адам укуктары жөнүндө документтер:
БУУ,  Адам укуктарынын бузулушуна байланышкан 
даттанууларды берүү жана кароо иш-чаралары
http://www.un.org/russian/hr/complaints/procedures1.htm

Медиабулактар:
Журналистиканын эл аралык MediaNet Борбору.
www.Medianet.kz
«Борбордук Азиядагы эркиндик үнү», аймактык укук 
коргоо порталы.

Адам укуктар маселеси боюнча бейөкмөт уюмдар: 
Хьюман Райтс Вотч (Human Rights Watch) 
www.hrw.org
Эл аралык Кызыл Крест комитети (International Commit-
tee of the Red Cross)
www.icrc.org

Оор жагдайга туш болгон журналистке жардам:
Чек арасы жок кабарчылар(Reporters without Bor-
ders) (оор жагдайга туш болгон журналисттерди, 
медиабасылмаларды каржылайт)
SOS Presse, журналисттер үчүн тез байланыш номери: 
(33) 1 4777-7414 (Чек арасы жок кабарчылар уюмунун 
кызматкерлери менен байланышуу максатында)
Жардам көрсөтүү бөлүмү: assistance@rsf.org
ICRC коркунучтуу тапшырмаларды аткарышкан 
журналисттер үчүн тез байланыш  номери(коркунучтуу 
тапшырманы аткарып жаткан журналист колго 
түшүрүлгөн учурда кайрылуу керек/

 
АДАМ УКУКТАРЫН ТҮШҮНӨБҮЗ: АДАМ 
УКУКТАРЫ ТАРМАГЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮ, Адам 
укуктары жана демократия тармагында окутуу жана 
изилдөө жүргүзүүчу Европалык Борбор (ЕТС), 2005.
http://www.etc-graz.at/typo3/index.php?id=717

БУУнун документтери (орус тилинде) 
http://www.un.org/ru/documents/index.shtml

Борбордук Азиядагы укук жана ММК 
http://www.medialawca.org/
http://vof.kg/

Эл аралык амнистия (Amnesty International) 
www.amnesty.org

кармалган/камакка алынган/жоголгон): 
(41) 79 217 32 85 (күнү-түнү)
E-mail: press.gva@icrc.org

Журналисттерди коргоо боюнча комитет, 
Журналисттерге жардам көрсөтүү программасы(CPJ 
журналисттер өз ишмердүүлүгүнө байланыштуу 
куугунтуктоолорго кабылганда кийлигишет жана 
финансылык башка жардамдарды көрсөтөт).
www.cpj.org
E-mail: JournAsst@cpj.org
 

3 – тиркеме.   Пайдалуу булактар
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Колдонулган булактар

•	 Пособие по свободе слова для стран Центральной Азии, 
ARTICLE 19, London, 2007. www.article19.org

•	 Making News Personal: Covering Human Rights, Education, 
Health and Other Social Issues by David Tuller. International 
Center for Journalists (ICFJ), Washington, DC, 2009. (avail-
able at http://www.icfj. org/)

•	 Journalism, Media and the Challenge of Human Rights 
Reporting, International Council on Human Rights Policy, 
Versoix, Switzerland, 2002.

•	 The human rights-based approach to journalism: Training 
manual Viet Nam. Bangkok: UNESCO Bangkok, 2008.

•	 Reporting Human Rights in the Philippines: A Field Guide for 
Journalists and Media Workers, Phillippines Human Rights 
Reporting Project, 2009.

•	 IWPR, Reporting for Change: A Handbook for Local Journal-
ists in Crisis Areas, London, 2004. Available at www.iwpr.net

•	 IWPR, Reporting Justice: A Handbook on Covering War 
Crimes Courts, London, 2006.

•	 The Media and Children’s Rights, MediaWise and UNICEF, 
2005.

•	 Human Rights Handbook for Ghanaian Journalists, Journalists 
for Human Rights, 2003.

•	 Адам укугун чагылдыруу боюнча журналисттер үчүн 
колдонмо

4 – тиркеме.   Колдонулган адабият тизмеси.
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аВТОРЛОР ЖөнҮнДө КЫсКача МааЛЫМаТ

 

Дженнифер Крофт

Дженнифер Крофт, Америка Кошмо 
Штатынын Мамлекеттик департаментинде, 
АКШнын Эл аралык өнүгүү 
агенттигинде(ЮСАИД), Европадагы 
коопсуздук жана кызматташтык боюнча  
уюмда(ЕККУ) эмгектенип  адам укуктары 
жана демократизация маселелери боюнча 
чоң тажрыйбага ээ. 

Дженнифер Крофт, Болгариядагы 
ЮСАИДдин Стратегиялык коммуникация миссиясынын жооптуу 
кызматкери болуп, ошондой эле, 4 жыл Борбордук Азия аймагында 
эмгектенген. Учурда АКШнын Орегон штатындагы Портландта шаарында 
редактор жана кеңешчи болуп эмгектенүүдө. 

 

КазаКсТан
Вячеслав абрамов

Эл аралык журналист. 1995-жылдан баштап  
редактор, парламенттик жана атайын 
кабарчы, “Интерфакс-Казакстан” пресс 
агенттигинин директору, “Kazakhstan to-
day” маалымат борборунун редактору, “Таң” 
телеканалында жаңылыктарды алып баруучу 
жана “Ретро”, “Хабар”, “Казакстан радио” 
радиостанцияларда алып баруучу болуп 
эмгектенген.

2000-жылдын январь айынан тартып ММКлар менен натыйжалуу 
кызматташуу маселелери боюнча 60тан ашык окутуу-машыгууларын 
өткөргөн (Актау, Алматы, Кокшетау шаарларында), социалдык психология 
жана ишкер катташуу (Алматы, Астана, Боровое, Усть-Каменгорск, Тараз, 
Костанай, Степногорск шаарларында), жаңжалдарды алдын-алуу жана 
чечүү (Алматы, Астана, Боровое, Усть-Каменгорск), стратегиялык пландоо 
(Алматы, Астана), 2006-жылдын август айынан тартып MediaNet борборунда 
2009-жылдын июль айынын баштап директор болуп иштейт, 2007-жылдын 
июнь айынан баштап Voice of Freedom Central Asia(Борбордук Азиядагы 
эркиндик үнү) порталынын шеф-редактору.
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андрей Гришин

Журналист, “Казакстандагы адам укуктары” 
электрондук  мониторингдин редактору. 
Казакстандын республикалык элдик 
партиясынын шаардык кеңешинин мүчөсү 
(партия жабылганга чейин). 

Казакстандык жана чет өлкөлүк басма жана 
интернет-ММКда жарыяланган 300дөн 
ашык макалалардын автору, көбүнчө, саясий 
жана укук коргоо тематикасында жазылган 
(Борбордук Азиядагы эркиндик үнү, Фергана, 

IWPR, ZonaKZ, Мир Евразии ж.б.) 

Акыркы 3 жыл аралыгында Казакстандагы адам укуктарынын сакталышы 
анын макалаларынын негизги темасына айланып калды (тынч жыйындарды 
өткөрүү эркиндиги, заказ кылынган соттор, саясий мотивдеги көрүнүштөр).  
Кришнатов кыштагындагы абал  боюнча жазылган сериялуу макаланын 
жана Алматы кичирайондорундагы жашоо шартты, этникалык маселелерди 
чагылдырган макалалардын автору.

 

КЫРГЫзсТан
акмат алагушев

1994-жылы Кыргыз мамлекеттик 
университетинин Юридикалык факультетин 
“укук таануу” адистиги  боюнча аяктаган. 
1994-жылдан баштап 1996- жылга чейин  
Бишкек шаарынын Октябрь районунун 
прокурорунун  жардамчысы катары иштеген. 
1996-2000-жылдары прокуратуранын 
соттук токтомдорунун мыйзамдуулугун 

көзөмөлдөө бөлүмүнүн прокурору, Бишкек шаарынын прокуратурасынын 
кылмыштуулукту иликтөө бөлүмүнүн прокурору, 2000-2006- жылдары 
Кыргыз Республикасындагы Internews Network  өкүлчүлүгүндө эмгектенген. 
2006-жылдан тартып 2009-жылга чейин “Медиа өкүлчүлүк институту” 
коомдук фондунда юрист катары иштеп, 2009-жылдан баштап Медианын 
төрагасы болуп эмгектенген. Ошондой эле, укук коргоо темасындагы 
көптөгөн макалалардын автору.
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сердар Багишбеков

«Эркиндик үнү» коомдук фондунун 
жетекчиси,  «Кыргызстандагы кыйноолорго 
жана ырайымсыз мамилеге кабылган 
адамдардын укугун  коргоо жана кыйноо 
фактыларын болтурбоо» долбоорунун 
координатору, КРнын «Акыйкатчы» 
институтунун алдындагы кыйноо 
фактыларын изилдөө боюнча жумушчу 
топтун мүчөсү, Адам укуктары боюнча 
көзөмөл жүргузүү кеңешинин мүчөсү, 
«Сорос-Кыргызстан» фондунун эксперти.

Ошондой эле, өз алкагында  кыйноолордун курмандыктарына  психологиялык, 
социалдык жана укуктук жардам көрсөткөн «Кыргызстандагы кыйноолордун 
курмандыктарына жардам көрсөтүү» программасынын координатору.

1999-жылдан тарта Бейөкмөттук уюмдарда иштеп, өз тажрыйбасын 
байытууда .

Адам укугуна байланышкан,   «Адам укуктары боюнча Канадалык фонддун 
курсу», «Зордук-зомбулук орун алган фактыларга Мониторинг жүргүзүү» 
сыяктуу түрдүү курстардын жана семинарлардын катышуучусу.  

БУУнун адам укуктары боюнча  кеңешинде жана эл аралык конференцияларда, 
форумдарда Кыргызстандагы адам укуктарынын абалы жөнүндө бир нече 
жолу чыгып сүйлөгөн.

улугбек Бабакулов

Орто Азияда, анын ичинде, Кыргызстанда 
бир топ тажрыйбалуу журналисттердин 
бири. Психиатриалык ооруканалардагы  
оорулуу адамдардын укуктарынын 
бузулушу боюнча журналисттик иликтөө 
жүргүзгөн. Республикадагы үч ири дарылоо 
мекемелериндеги оорулуу адамдарды 
кыйноо көрүнүштөрүн ачыкка чыгарган. 

Кулчулукка сатуу көйгөйүн иликтөө максатында Казакстандын тамеки 
өстүрүү плантациясына  кулчулукка барган. Кыргызстан жана Өзбекстан 
мамлекеттеринин күч органдарында  колдонулган зордук-зомбулук 
темасындагы жарыялоолору менен белгилүү.

Британиялык согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институтунун 
контрибьютору, Freedom House уюмунун ММК боюнча кенешчиси болуп 
иштеп, “Эркиндик үнү” коомдук фондун жетектеген жана ушундай 
эле аталыштагы укук коргоо басылмасынын башкы редактору. Учурда 
“Московский Комсомолец-Кыргызстан” гезитинин башкы редактору. 



117Адам укуктарын чагылдыруу боюнча  журналисттер үчүн колдонмо

ТаЖИКсТан
нуридин Каршибоев

1961-жылы туулган. Мектепте окугандан 
баштап журналистикага кызыккан. Өзүнүн 
биринчи кыска макалалары  “Пионери 
Точикистон”, “Шухрати Ашт” гезиттеринде 
жарыяланган 1984-жылы Ломоносов 
атындагы мамлекеттик университетинин 
Журналистика факультетин аяктаган. 
Өзүнүн Эмгек жолун “Точикистони совети”  

деген республикалык гезитте баштаган, кабарчы, бөлүмдүн кеңешчиси, 
чыгармачылык коомдун жетекчиси, башкы редактордун кеңешчиси 
болуп эмгектенген. Тажикстандын “Ховар” маалымат агенттигининде 
башкы директордун кеңешчиси. 1998-жылы январь айында Интер-пресс-
сервис агенттигин ачкан. Тажикстандагы көз карандысыз массалык 
маалымат каражаттарынын Улуттук ассоциациясын(НАНСМИТ)  
түзүүдөгү демилгечилердин бири, ошол ассоциациянын төрагасы болуп 
келген. 2002-жылы экинчи мөөнөткө кайрадан шайланган. Массалык 
маалымат каражаттарын өнүктүрүү тармагында жигердүү эмгектенет. 
ММК тармагында таанылган эксперт. Бийлик органдарында ММКнын 
кызыкчылыктарын колдоо боюнча укук коргоо ишмердүүлүгү менен 
алектенет. Массмедиа тармагында бир катар аймактык жана эл аралык 
конференциялардын катышуучусу жана уюштуруучусу. Машыктыруучу, 
алып баруучу катары бай тажрыйбага ээ. 600дөн ашык макалалардын, 
очерктердин жана илимий докладдардын автору.  
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Марат Мамадшоев

1967-жылы 22-февралда Дүйшөмбү шаарында 
төрөлгөн. 1991-жылы Тажикстандын 
мамлекеттик университетинин Тарых жана 
коом таануу бөлүмүн аяктаган. Журналистика 
чөйрөсүнө 1998-жылы келген. Эмгек жолун  
“Asia Plus”  маалымат агенттигинде иштөө менен 
баштаган. 2000-жылы ушундай эле аталыштагы  
гезитке кабарчы катары ишке алынган.  2003-
жылы гезиттин редактору болгон. 2004-жылдын 
июнь айында Internews Network өкүлчүлүгүндө 

иштей баштаган,  2005-жылы эл  аралык  Simera уюмунун жетекчиси,  ал эми 
2006-жылы “Asia plus” гезитинде кайрадан редактор катары ишке киришкен.

нодира абдуллаева
Нодира Абдуллаева  2003-жылы Тажикстан 
укук, бизнес жана саясат мамлекеттик 
университетинин Юридикалык бөлүмүн 
бүтүргөн. Ал эми 2007-жылы Польшадагы 
адам укуктары боюнча жогорку курсту 
бүтүргөн. Нодира өзүнүн кесиптик ишин 
2002-жылы Тажикстан адвокаттарынын 
республикалык коллегиясында баштаган. 
Башында адвокаттын кеңешчиси катары 
иштеп, анан соң адвокат болгон. 2003-жылы 
Нодира “Адам укуктары борбор ”(мындан 

ары АУБ) коомдук уюмунун мүчөсү болгон. 2005-жылдан баштап 
2008-жылдын ортолоруна чейин ошол эле уюмдун Согдиана облусундагы 
өкүлчүлүгүнүн жетекчиси болуп калган, ал эми 2008-жылдан баштап 
АУБнун Дүйшөмбү шаарындагы Аналитикалык борборун жетектей 
баштаган. Учурда Нодира сот жана мигранттардын укуктары боюнча 
адистешүүдө.  
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өзБЕКсТан
Ташпулат Юлдашев
1967-жылы Ташкент мамлекеттик 
университетинин тарых бөлүмүн аяктаган. 
Адистиги; мамлекет таануучу, араб тилинен 
котормочу. Араб өлкөлөрүндө 15 жыл, 6 жыл 
Иракта, 4,5 жыл Сирияда, 2 жыл Суданда 
жана 2,5 жыл Иорданияда эмгектенген. 
Алгач котормочу, анан кийин  дипломат 
катары иштеген. Өзү болгон  өлкөлөрдүн 
ички саясатын изилдөөгө адистешкен 

жана арабдардын салт-санаасын, мусулман өлкөлөрүнүн коомдук-саясий 
турмушуна диндин тийгизген таасирин, «Мусулман боордоштору», «Хизб-
ут-Тахрир» уюмдарынын ишмердүүлүктөрүн изилдеген..  “Прогресс” 
басылмасынын Ташкенттеги уюмунун араб бөлүмүнүн редактору болгон, 
Өзбекстандын тышкы иштер министрилигинин ар кайсы бөлүмдөрүн 
башкарган.
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