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КИРИШ СӨЗ 

Кыргызстан азыр демократиялык мамлекет куруу жолунда жана 
өлкөнүн азыркы абалын – анын тарыхындагы эң оңой мезгил деп айтуу 
кыйын. Бирок бардык кыйынчылыктарга карабастан, демократиялык 
өнүгүү жараянында Кыргыз Республикасынын жетишкендиктери да бар 
экени талашсыз жана жумурият – демократиялык деп аталуу үчүн 
дээрлик бардык талаптарга жооп берет. Анткен менен тарыхый 
жагынан алганда, 30 жыл – өтө деле узун мезгил эмес. 

Демократия куруу ишинде журналист деген адистик зор мааниге ээ. Көп 
учурларда бийлик өз ыйгарым укуктарынан кыянаттык менен 
пайдаланганын дал ушул журналисттер таап чыгат жана алар саясат, 
экономика, коомдук турмуш же экология менен байланышкан эң курч 
маселелерди көтөрөт. Аны менен байланыштуу, мамлекеттик же башка 
коомдук уюмдарга кайрылып, алгылыктуу жооп ала албаган жарандар 
менен уюмдар акыркы чара катары журналисттер менен ЖМКларга 
келип арызданат. 

Ошондуктан, чындап айтканда, журналисттин иши – өзгөчө ал 
коррупция, бийликтин кыянаттыгы, кызматтык кылмыш же адам 
укуктарын коргоо менен байланышкан болсо, – бир топ коркунуч жана 
тобокелчилик менен байланышкан. Бийлик өкүлдөрү дайым жана 
илгертен журналисттер менен ЖМКларды сүйө бербейт, анткени 
көпчүлүк учурда бийликти дал ошол журналисттер сындайт. 

Бирок акыркы мезгилде коркунуч туудурган жаңы бир тараптуу 
умтулуулар пайда болду. Алар – жогорку кызматтагы аткаминерлердин 
намысын коргоо шылтоосу менен бийликке сын айткан журналисттер 
менен ЖМКларды миллиондогон доого жыгуу жана журналисттик 
иликтөөлөр менен байланыштуу аларга каршы кылмыш иштерин ачуу 
демилгеси. 

Андан да көп тынчсызданууну – өлкө соттору андай доо арыздарды 
толугу менен канааттандырып жатканы туудурат жана мындай көрүнүш 
– өлкө соттору иш жүзүндө бийликке көз каранды экенин көрсөтөт.
Мындай корүнүштөр эл аралык коомчулуктун да көз жаздымында 
калган жок, сөз эркиндигин чектөө жана ой-пикир билдирүү эркиндиги 
менен байланышкан эл аралык рейтингдерде Кыргызстан бир топ 
орунга ыйлдыйлады. 
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Мисалга, «Чек арасыз репотерлор»1 аттуу эл аралык уюм тарабынан 
түзүлгөн Басма сөз эркиндиги боюнча дүйнөлүк индексте Кыргызстан 
2016-жылы 86-орунда болсо, 2018-жылдын апрелине карата 98-орунга 
түшкөн2. Ал эми Freedom House эл аралык уюмунун маалыматы боюнча, 
Кыргызстан көп жылдардан бери басма сөз эркиндиги камсыздалбаган 
мамлекеттер катарына кирет жана 2017-жылы бул уюмдун 
рейтингинде өлкө 148-орунга коюлган3. 
 
Ошондуктан, журналисттер менен ЖМКларды сын үчүн жоопко тартуу 
иштери эч негизсиз болгон деп айтууга толук негиз бар. Жана ошондой 
доолордун санын кыскартуу максатында журналисттер менен ЖМКлар 
үчүн төмөнкү сунуштар даярдалып чыкты. Кыргызстан мыйзамдарын 
журналисттер толук билбей калышы мүмкүн, бирок айрым негизги 
ченемдерди билсе жана Журналисттердин этикалык кодексинин 
жоболоруна жооп берсе, жарык көргөн маалымат үчүн аларды жоопко 
тартуу коркунучу бир топ азаят. 
 
 
БИРИНЧИ БӨЛҮК.  
ЖУРНАЛИСТТЕРДИН  ЖАНА  ЖМКлардын  УКУКТАРЫ  МЕНЕН 
МИЛДЕТТЕРИ 
 
Ар бир журналист, мамлекет жараны катары, жарандык, саясий, 
коомдук, экономикалык жана бардык башка укуктарга толук ченемде 
ээ жана мындай жагдай – Кыргыз Республикасынын Конституциясы4 
менен улуттук башка мыйзамдар менен Кыргызстан тарабынан 
таанылган эл аралык келишимдерде бекитилген. Андай укуктар менен 
милдеттердин баарын талдап отурбастан, журналист адистиги жана 
ЖМКларын ишкердиги менен тикеден-тике байланышкандарына 
токтололу. 
 
Алгач – журналист деп кимди эсептеш керек жана кыргыз мыйзамдары 
боюнча, кандай уюмдарды жалпыга маалымдоо каражаты (ЖМК) деп 
тааныш керектигине токтололу. 
 
 
                                                           
1 Уюмдун сайты: https://rsf.org 
2 Маалыматты https://rsf.org/sites/default/files/rankung_rsf_2018.pdf дарегинен 
окуса болот. 
3 https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press  
4 2010-жылдын 27-июнунда жалпы элдик референдум аркылуу кабыл алынган 
Конституция. 
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1.1. Кимди журналист деп эсептеш керек? 
 
Журналист – чыгармачыл адам, ал маалымат чогултуп, аны талдайт, 
редакциялайт жана басууга даярдап, аны кийин таратат5. Андай 
аракеттер үстүндө журналист өз алдынча дагы, кайсы бир ЖМКнын 
кызматкери катары иштеп, ишке ашырышы мүмкүн6. Айтылгандын 
мааниси – журналист деп аталыш үчүн сөзсүз эле журналисттик 
дипломго ээ болуп кереги жок. Маалымат менен иштеп билүү гана 
керек – аны таап, ырастап-текшерип, талдап жана таратууга мүмкүн 
болгон абалга чейин даярдоого жөндөмдүү болууга тийиш.  
 

1.2. ЖМК деген эмне? 
 
Кыргыз мыйзамдарында «журналист» деген түшүнүк салыштырмалуу 
так аныкталганы менен, «жалпыга маалымдоо каражаты» деген нерсе 
анчалык такталган эмес. Бул маселени тереңирээк ачыктоо керек, 
анткени кайсы бир маселе чыкканда айрым мыйзамдар боюнча жоопко 
ЖМК гана тартылышы мүмкүн, ошондуктан, жоопкерчиликтен кутулуу 
үчүн, кээде сиздин уюм ЖМК эмес экенин гана далилдөө жетиштүү. 
 
«Маалымат каражаттары тууралуу» мыйзам эгемен Кыргызстанда 
биринчилерден болуп кабыл алынган жана кийин ага көп жылдар бою 
олуттуу өзгөртүү киргизилген эмес. Бирок 2017-жылы депутаттардын 
демилгелүү тобу мыйзамга толуктоо киргизүү сунушу менен чыккан. 
Алардын пикиринде, «жалпыга маалымдоо каражаты» деген түшүнүктү 
тактоо жана ЖМК негиздөө укугуна ээ адамдардын санын чектөө керек 
болгон. 
 
«ЖМК тууралуу» мыйзамдын биринчи беренесинин биринчи 
бөлүгүндө маалымат каражаттарынын толук тизмеси келтирилет. Ал 
тизме көрсөтүп тургандай, маалымат каражаты деп мамлекеттик 
органдар, маалымат агенттиктери, саясий, коомдук же башка уюмдар 
менен жеке адамдар чыгарган басылмалар эсептеле алат жана андай 
тизмеге төмөнкү ЖМКлар кирет: 
 – гезиттер;  
 – журналдар; 
 – гезит менен журналдардын тиркемелери: 
                                                           
5 1997-жылдын 5-декабрында кабыл алынган «Журналисттин адистик 
ишкердигин коргоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын №88 мыйзамынын 3-
беренеси. 
6 1992-жылдын 2-июлунда кабыл алынган «Маалымат каражаттары тууралуу» 
Кыргыз Республикасынын №938-XII мыйзамынын 19-беренеси. 
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 – альманах түрүндөгү жыйнактар; 
 – китептер; 
 – бюллетендер; 

– туруктуу аты бар жана коомдо таратууга көздөлгөн бир жолу 
чыгуучу басылмалар; 

– сыналгы жана үналгы уктуруулары, кино- жана 
видеостудиялар, аудиовизуалдык жазылмалар менен 
программалар. 

 
2017-жылдын жазында киргизилген толуктоолор «ЖМК тууралуу» 
мыйзамдын биринчи беренесинин мазмунун өзгөртүп7, ага үч жаңы 
бөлүк кошкон, бирок алар чындыгында – маалымат каражаттарынын 
толук тизмесин камтыган биринчи берененин биринчи бөлүгүнө каршы 
келет, жана «жалпыга маалымдоо каражаты» дегенди кеңири 
түшүнүүгө мүмкүнчүлүк ачат. 
 
Депутатар мыйзам текстине: «Жалпыга маалымдоо боюнча башка 
каражатын чыгаруу», «таратуунун башка ыкмалары» же «башка 
мыйзамдуу негизде», – деген сөздөр менен сүйлөмдөрдү кошкон, бул 
жаңы кошумчалар мурда калыптанган түшүнүктөрдү кеңейтет, ал эми 
ЖМК түрлөрүнүн, аларды таратуу ыкмаларанын жана андай таратууга 
болгон мыйзамдуу негиздердин тизмелери ачык бойдон калат. 
 
Мындай аракет иш жүзүндө – интернет-сайттарды, блогдорду же 
социалдык тармактарды дагы маалымат каражаттарынын катарына 
кошууга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан, андай аракеттерге каршы 
туруу үчүн «ЖМК тууралуу» мыйзамдын 1-беренесинин 1-бөлүгүнө гана 
таянып, ошого гана шилтеме жасаш керек, анткени анда маалымат 
каражаттарынын толук тизмеси келтирилген. 
 

1.3. Журналисттер жана ЖМКлардын укуктары 
 
«Журналисттин адистик ишкердигин коргоо тууралуу» жана «Жалпыга 
маалымдоо каражаттары тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдары журналисттин негизги укуктары менен милдеттерин 
бекитип-камсыздайт. Мыйзамдын бул жоболору – Кыргызстанда 
катталып, иштөөгө уруксат алган (аккредитацияланган) чет өлкөлүк 
журналисттерге дагы тиешелүү. 

                                                           
7 «Кыргыз Республикасынын «Жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу» 
мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу» 2017-жылдын 30-майында кабыл 
алынган №94 мыйзам. 
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 Журналисттин негизги укуктары төмөнкүлөр8: 
– маалымат чогултуу, аны талдоо жана таратуу; 
– журналистика менен байланышкан өзүнүн адистик милдеттерин 

аткаруу боюнча кызматтык киши болуп дайындалуу; 
– коом үчүн маанилүү маалыматтарды алуу үчүн мамлекеттик 

органдарга суроо жиберүү жана андай маалыматтарга ээ болуу; 
– мамлекеттик купуя сыр деп таанылгандан башка документтер, 

маалыматтар жана башка материалдар менен таанышууга 
мүмкүнчүлүк алуу, алардын ичине таанышуу мүмкүнчүлүгү чектелген 
материалдар да кирет; 

– басылма, телерадиокомпания (радиостанция), маалымат агенттиги 
же башка ЖМКлардын жетекчилиги менен макулдашып, малекеттик 
органдар менен коомдук бирикмелерде аккредитациялануу; 

– журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзүү; 
– даярдалган маалыматтар менен материалдарды өз аты же тоголок 

ысым (псевдоним) менен маалымат каражаттары аркылуу таратуу 
жана аларда өз пикирин билдирүү;  

– калыптанган тартип боюнча жана респондент менен макулдашып, 
анын айткандарын жазуу, бул аракетке техникалык аспаптарды 
колдонуу менен жазуу да кирет; 

– журналисттик күбөлүгүн көрсөтүү менен ачык сот жыйындарына 
катышуу, аскерий аракеттер же табият кырсыктары, массалык иш-
чаралар же митинг-демонстрациялар орун алган жерлерде болуу; 

– даярдалып жаткан материалдардагы же кимдир бирөөлөрдүн 
кайрылууларындагы маалыматтар менен факттарды ырастап-
текшерүү максатында адистерге кайрылуу; 

– маалымат каражаты тарабанын ага берилген тапшырма мыйзамга 
каршы келсе, аны аткаруудан баш тартуу; 

– анын ички ишенимине каршы келсе, кайсы бир материал даярдоодон 
же ага кол коюудан баш тартуу; 

– автордук купуя сырды сактоо; 
– ал даярдаган материал же башка маалыматты редакциялоо учурунда 

анын мазмуну, анын пикиринде, өзгөрүп кетсе, ага кол коюудан баш 
тартуу, же аны басып чыгарууну (ободон алып салууну) талап кылуу; 

                                                           
8 Журналисттин негизги укуктары 1997-жылдын 5-декабрында кабыл алынган 
«Журналисттин адистик ишкердигин коргоо тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын №88 мыйзамынын 5-беренесинде жана 1992-жылдын 2-
июлунда кабыл алынган «Маалымат каражаттары тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын №938-XII мыйзамынын 20-беренесинде жазылган. 
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– эгер жарыкка чыгуу учурунда ал жараткан материал же башка 
маалыматтын мазмуну өзгөрүп кетсе, ага жооптуу маалымат 
каражатынан сот аркылуу моралдык зыян үчүн кенемте талап кылуу;  

– коомдук бирикмелерге, алардын ичинде эл аралык журналисттик 
уюмдарга да мүчө болуп кирүү;  

– Кыргыз Республикасынын жарандары ээ болгон башка да укуктар. 
 
Жалпыга маалымдоо каражаттарына келгенде болсо, алардын негизги 
укугу – коомго зарыл болгон маалыматтарды коомдук кызыкчылыкта 
издөө, аларды таап, аларга ээ болуу жана маалымат материалын 
даярдап, аны коомго таратуу укугу9. 
 
Айтылгандан келип чыккандай, журналисттер бир топ кеңири укуктарга 
ээ, бирок журналисттер андай укуктардан кыянаттык менен 
пайдаланбаш керек, такталган маалымат сыяктуу көрсөтүп, ушак 
таратпоого тийиш жана коомдук мааниге ээ маалыматтарды бурмалап, 
же чындыкты жашырбаш керек10. 
 

1.4. Журналисттер жана ЖМКлардын милдеттери 
 
Журналисттин милдеттери анчалык көп эмес, бирок алар өтө 
маанилүү11: 
– кыргыз мыйзамдарынын жана Кыргызстан кол койгон эл аралык 

келишимдердин талаптарын аткаруу; 
– коомго калыс маалымат берүү жана даярдалып жаткан 

материалдардын аныктыгын ырастоо; 
– маалымат берген адамдардын суранычы менен алардын автордугун 

белгилөө; 
– сот чечими чыкканга чейин алдын ала эч кимди күнөөкөр деп атабоо; 
– адамдардын кадыр-баркы менен ар-намысын жана укуктары менен 

эркиндигин сыйлоо; 
– адистиги менен байланыштуу ээ болгон маалыматтарды өзүнүн жеке 

кызыкчылыгында пайдаланбоо; 

                                                           
9 «Маалымат каражаттары тууралуу» мыйзамдын 15-беренеси. 
10 «Журналисттин адистик ишкердигин коргоо тууралуу» мыйзамдын 6-
беренеси. 
11 Журналисттин негизги милдеттери «Журналисттин адистик ишкердигин 
коргоо тууралуу» мыйзамдын 7-беренесинде жана «Маалымат каражаттары 
тууралуу» мыйзамдын 20-беренесинде жазылган. 
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– адамдардын жеке турмушу тууралуу маалыматтарды алардын 
макулдугусуз жарыялабоо жана андай маалыматтарды алуу үчүн 
аудио- же видео каражаттарды уруксатсыз пайдаланбоо; 

– мыйзамдарда каралган башка да милдеттер. 
 
Аталган милдеттер тизмесин толук деп эсептебеш керек, анткени бир 
мыйзамдын ичинде бардык ыктымал болгон шарттарды, кайсы бир 
тема боюнча материал даярдоо учурунда келип чыгышы мүмкүн 
болгон милдеттерди алдын ала жазып чыгуу уыйын. 
 ЖМКлардын мидеттери: 
– кыргыз мыйзамдарынын жана Кыргызстан кол койгон эл аралык 

келишимдердин талаптарын аткаруу; 
– расми же автордук материалдарды жана келип түшкөн каттарды 
пайдаланган учурларда автордук укуктарды сактоо;  
– окуучулардын каттарын жарыялоо алдында аларды 
редакциялаганда, алардын мазмунун өзгөртпөстөн, стилистикалык гана 
оңдоо же тактоо жасап, кыскартуу. 
 

1.5.  Журналисттер  менен  ЖМКлардын  ишкердигинин 
кепилдиктери 

 
Журналист өз укуктарынан тоскоолсуз пайдаланышы үчүн, Кыргыз 
Республикасынын «Журналисттин адистик ишкердигин коргоо 
тууралуу» мыйзамында анын адистик ишкердигине болгон 
кепилдиктер каралган: 
– журналисттин адистик укуктары менен анын кадыр-баркы жана ар-

намысы мыйзам аркылуу корголот; 
– өз адистик милдеттерин аткаруу учурунда журналист жеке кол 

тийбестик укугуна ээ болот; 
– жарыялаган сын материалдары үчүн журналистти куугунтуктоого жол 

берилбейт; 
– журналисттин маалыматка эркин ээ болуусуна жана аны эркин 

таратуусуна мамлекет кепилдик түзөт жана анын адистик иш 
аткаруусун коргоону камсыз кылат; 

– журналисттин адистик ишкердигине кийлигишүүгө жана иш учурунда 
тапкан маалыматтарды андан талап кылууга тыюу салынат12; 

                                                           
12 «Журналисттин адистик ишкердигин коргоо тууралуу» мыйзамдын 8-
беренеси. 
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– иликтөө учурунда журналист тапкан маалыматтар менен 
документтерди алуу же аларды текшерүү сот аркылуу гана жүзөгө 
ашырылышы мүмкүн13. 

 
ЖМК органдарынын ишкердигинин кепилдиктери 
– ЖМК редакциясы же анын түзүүчүсү четке каккан материалды 

жарыкка чыгарууга башка ЖМКны эч ким милдеттендирүүгө укуктуу 
эмес; 

 
Ар бир укукка – башка бирөөнүн андай укукту бузбоого милдети туура 
келет. Ошондуктан, журналисттер же ЖМКлардын укуктарын бузуу 
үчүн жоопкерчилик каралган. Мамлекеттик органдардын кызматтык 
кишилери, жарандардын өз алдынча башкаруу органдары, коомдук 
бирикмелер, ишканалар менен мекемелер же уюмдар төмөнкү 
аракеттер үчүн жоопко тартылышы мүмкүн: 
– цензура жүргүзүү; 
– журналисттин мыйзамдуу адистик аракеттерине тоскоолдук түзүү; 
– аккредитацияны себепсиз кылбоо же аны себепсиз токтотуу; 
– журналистке басым кылуу же анын адистик ишине кийлигишүү; 
– журналистке таандык техникалык жабдыктарды же ал даярдаган 

материалдарды мыйзамсыз алып алуу; 
– журналисттин беделин же кадыр-баркын түшүрүү же анын ар-

намысына тийүү; 
– адистик ишкердиги менен байланыштуу журналистти коркутуу, ага 

каршы күч колдонуу же анын мүлкүнө, ден соолугуна, өмүрүнө кол 
салуу14. 

 
 
ЭКИНЧИ БӨЛҮК.  
СӨЗ  ЭРКИНДИГИ  ЖАНА  АНЫН  ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ.  ЖМКга  ЦЕНЗУРА 
САЛУУГА ТЫЮУ 
 

2.1. Сөз эркиндиги – адам укуктарынын негизгилеринин бири 
 
Адам укуктары боюнча жалпы декларацияда15 сөз эркиндиги 
демократиялык мамлекеттин эң негизги принциптеринин бири деп 
таанылган. Кандуу Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин мамлекеттер бир-
                                                           
13 «Журналисттин адистик ишкердигин коргоо тууралуу» мыйзамдын 9-
беренеси. 
14 «Маалымат каражаттары тууралуу» мыйзамдын 13-беренеси. 
15 Бириккен улуттар уюмунун Жалпы ассамблеясында 1948-жылдын 10-
декабрында 217А(III)-резолюция аркылуу кабыл алынган. 
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бири менен сүйлөшүп, башка андай кылмыштарга жол бербөө 
максатында негизги адам укуктарын сактоого макулдашкан. Сөз 
эркиндигине канчалык маани берилгени жөнүндө – документтин 
преамбуласында ал тууралуу өзүнчө айтылганы эле кабар берет: 
 
«...Адам  укуктарын  барк  албагандык  жана  ага  жек  көрүү  менен 
мамиле  кылуу  адамзатты  канчалык  одоно  жана  адам  абийирин 
кайнаткан  аракеттерге  алып  келгенин  эске  алып,  адамдар  коркуу 
жана  жокчулукка  кептелбеген,  сөз  эркиндиги  менен  ишеним 
эркиндигине  ээ  болуусу  керек  экенин  түшүнүп,  адамдардын  бийик 
умтулуусу катары <Бириккен улуттар> жарыялайт...» 

 
Адам укуктары боюнча жалпы декларациянын 19-беренесинде минтип 
жазылган: 
«Ар  бир  адам  эркин  ишенимге  ээ  болууга  жана  аны  эркин  айтып 
чыгууга  укуктуу;  бул  укукка  –  өз  ишенимин  эркин  тутууга  жана 
маалымат  менен  идеяларды  эркин  издеп,  аларга  ээ  болуп,  аларды 
кандай  болбосун  ыкма  менен  мамлекеттик  чек  араларга  карабай 
эркин таратуу укугу дагы кирет». 

 
Кененирээк түрдө бул укук башка эл аралык келишимдин 19-
беренесинде бекитилген. Ал – Жарандык жана саясий укуктар боюнча 
эл аралык пакт (ЖСУЭП)16. 
  1.  Ар  бир  адам  эч  кандай тоскоолсуз  өз  пикиринде турууга 
укуктуу. 
  2.  Ар  бир  адам  өз  пикирин  эркин  билдирүүгө  укуктуу.  Бул 
укукка – кандай болбосун маалымат же идеяларды эркин издеп, таап, 
аны  мамлекеттик  чек  араларга  карабай  оозеки,  жазма  түрдө, 
маалымат  каражаттары  аркылуу,  көркөм  же  башка  ыкма  менен 
эркин таратуу эркиндиги да кирет. 
  3.  Экинчи  пунктта  белгиленген  эркиндиктерге  ээ  болуу 
өзгөчө милдеттер жана жоопкерчилик менен  да  коштолот. Ошол 
себептен ал эркиндиктер кандайдыр бир ченемде чектелет, бирок ал 
чектер мыйзам аркылуу аныкталууга тийиш жана чындап эле зарыл 
болуш керек: 
  а)  башка  адамдардын  укуктары  менен  алардын  аброюн 
сыйлоо үчүн; 

                                                           
16 Бириккен улуттар уюмунун Жалпы ассамблеясынын 2200А(XXI) 
резолюциясы менен 1966-жылдын 16-декабрында кабыл алынган. 
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  б) мамлекеттик коопсуздукту, коомдук тартипти же элдин 
адеп‐ахлагын коргоо үчүн. 

 
Кыргыз Республикасы бул пактка17 мурдагы советтик жумурияттардын 
ичинен биринчилерден болуп кошулган, ошондуктан ал келишимди 
аткаруу боюнча өзгөчө жоопкерчиликтүү. Мыйзамдуу күчүнө 
киргенден кийин, Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдер жана 
жалпыга белгилүү эл аралык укук принциптери менен ченемдери 
Кыргыз Республикасынын укук системасынын ажырагыс бөлүгүнө 
айланат18. Ошол себептен, ЖСУЭП пактынын жоболору Кыргызстанда 
туздөн-түз колдонулууга тийиш жана аларды аткарууга Кыргыз 
Республикасынын сот бийлиги да милдеттүү. 
 
ЖСУЭП пактынан айырмаланып, Адам укуктары боюнча жалпы 
декларация – ага кошулган мамлекеттерди кандайдыр бир аракеттерди 
сөзсүз аткарууга милдеттендирбейт, бирок ал кеңири тарагандыктан, 
анын көптөгөн жоболору – алардын ичинде сөз эркиндиги тууралуу 
жоболор дагы – азыр «жаңы» кадимки эл аралык укуктун 
чагылдырылышы катары каралат19. 
 
Сөз эркиндиги канчалык маанилүү экени регионалдык документтерде 
дагы таанылат. Мисалга, Европадагы коопсуздук жана кызматташуу 
боюнча конференциянын Жыйынтыктоочу актында20 жазылгандай, 
конференциянын мүчө-мамлекеттери Адам укуктары боюнча жалпы 
декларациянын21 максаттары жана принциптери боюнча аракеттенүүгө 
милдеттенме алган. Андан тышкары, Адам укуктары жана негизги 
эркиндиктер тууралуу КМШ конвенциясынын22 11-беренеси дагы 
аталган пакттын 19-беренесинен көп деле айырмаланбайт. 
 
Сөз эркиндиги жеке өзү гана эмес, башка укуктарды да ишке ашыруу 
үчүн маанилүү экени кеңири белгилүү. Жеке адам үчүн сөз эркиндиги – 
анын өз алдынча өнүгүүсү жана кадыр-баркка ээ болуп, турмушта ички 
мүнөзүнө жарашкан орун табуу үчүн өтө маанилүү.  

                                                           
17 1994-жылдын 12-январында кабыл алынган Жогорку Кеңештин №1406-XII 
токтому менен. 
18 Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесинин 3-пункту. 
19 Ошол эле беренеде. 
20 Финляндиянын борбору Хельсинки шаарында 1975-жылдын 1-августунда 
кабыл алынган, 14 I.L.M.1292. 
21 Ошол эле жерде. 
22 Беларустун борбору Минск шаарында 1995-жылы 26-майда кабыл алынган 
жана 1998-жылдын 11-августунда күчүнө кирген. 
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Башка адамдар арасында маалымат жана ойлор менен эч тоскоолсуз 
алмашуу адамга ал жашаган тар жана кеңири чөйрөнү баамдоого 
жардам берет, анын келерки турмушун пландоого жана өз иши менен 
алек болууга негиз түзөт. Андан тышкары, өз көз карашын ачык айтуу 
мүмкүнчүлүгү жарандын жеке коопсуздук сезимин бекемдейт жана ага 
карата мамлекет тарабынан да урматтоо пайда болот. 
 
Улуттук деңгээлде сөз эркиндигин – мамлекетти тиешелүү түрдө 
башкаруунун жана өлкөнүн коомдук-экономикалык өнүгүүсүнүн сөзсүз 
аткарыла турган шарты катары караш керек. Ой-пикирди эркин 
билдирүү же анткенден коркуу – мамлекеттик башкарууну ар башка 
нукка салат. 
 
Биринчиден, сөз эркиндигинин аркасынан өлкө бийлигине билерман 
жана ак ниеттүү адамдар келет. Демократия шартында ар башка саясий 
партиялар ортосунда тоскоолсуз өткөрүлгөн талкуулар алардын күчтүү 
жана начар жактарын коомго көрсөтөт жана шайлоочулар – алардын 
кимиси мамлекет башкарууга жакшыраак даяр экенин чечип, ошого 
жараша добуш берет. Бийлик менен оппозициянын аракеттери 
ЖМКларда чагылдырылганда, коррупциялык жана башка мыйзам 
бузуулар ашкереленет жана ал – адилетсиз бийликтин тамыр жаюусуна 
жолтоо болот. 
 
Экинчиден, сөз эркиндиги аркылуу жарандар өз тынчсызданууларын 
бийликке түз билдире алат жана аны менен мамлекеттик башкаруунун 
тийиштүү жолго салынышына көмөктөшөт. Толгоосу жеткен 
маселелерди жарандар эч коркпостон көтөрө алса жана ЖМКлар анын 
баарын тоскоолсуз чагылдырса, бийликтегилер коомдогу маселелер 
тууралуу убагында кабардар болот жана тийиштүү чара көрө алат. 
 
Үчүнчүдөн, ички ишенимин адамдар ачык айта алганда гана жаңы 
мыйзамдар же мамлекеттик программалар тууралуу бардык сунуштар 
ачыкка чыгып, аларды кылдат талкуулоого кепилдик түзүлөт. Коомдук 
талкуу өзүнчө бир идеялар атаандаштыгын пайда кылат жана 
саясатчылар алар ичинен эң алдыңкыларын тандап алса болот. 
Даярдалып жаткан жаңы мыйзамдардын коомдо эркин талкууланганы 
– алардын кийин коом колдой турганына жана, ошол себептен, ал 
мыйзамдардын аткарылышына кепилдик болот. 
 
Сөз эркиндигинин таасири менен мамлекеттин бардык тармактагы 
ишкердүүлүгү жакшырат; анын аркасы менен журналисттер жана 
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коомдук активисттер – чечилиши өтө зарыл болгон маселелерге, мисал 
үчүн, адам укуктары менен байланышкан жагдайларга көңүл бурдурат 
жана аларды чечүүгө өкмөттөрдү мажбурлайт. 
 

2.2. Сөз эркиндигинин өзгөчөлүктөрү 
 
Адам укуктары боюнча жалпы декларация менен Жарандык жана 
саясий укуктар боюнча эл аралык пакттын 19-беренесинде сөз 
эркиндиги боюнча укуктар тууралуу өтө жалпы айтылган. Алардын алты 
өзгөчөлүгүн белгилей кетсе болот: 
 1) «Ар бир адам укуктуу...» Сөз эркиндиги менен байланышкан 
укук ар бир адамга таандык; бул укук менен байланыштуу адамдарды 
жынысы, түсү, тили, туткан дини, теги, билим денгээли, саясий же башка 
көз карашы, мүлкү же башка өзгөчөлүктөрүнө жараша бөлүүгө болбойт. 
Айрым учурдардан тышкары (3.2-бөлүктү караса болот), камакка 
алынгандар менен соттолгондордун дагы мындай укуктарынын 
чектелиши эл аралык укукту бузгандыкка жатат. 
 2) «...издеп,  ээ  болуп,  таратуу...» Табылган маалыматты 
таратуу – сөз эркиндигинин эң талашсыз өзгөчөлүктөрүнүн бири. Бул 
укук боюнча ар бир адам билгенин башкаларга жолугуп-сүйлөшкөндө 
же маалымат каражаттары аркылуу айтуу менен байланышкан. Аны 
менен катар, сөз эркиндигинин андан да алыска кеткен максаты бар – 
ар бир адам өз пикирин гана билдирүүгө укук албастан, коомдогу башка 
адамдардын бардык пикирлери менен таанышууга да шанска ээ 
болууга тийиш. Ошондуктан, 19-беренеде айтылгандай, сөз экиндиги 
өзүнө – гезит-журналдарды окуп, радио угуп жана сыналгы көрүп, 
интернетти казып, коомдогу ачык талкууларга катышып, же болбосо өз 
алдынча изилдөө же журналисттик иликтөө жүргүзүү менен маалымат 
издеп, ага ээ болуу укугун да камтыйт. Андан тышкары, акыркы 
мезгилде сөз эркиндиги деген түшүнүккө – мамлекеттик органдардын 
кармагындагы маалыматтар менен таанышуу укуугу да кире баштады. 
Ошондуктан бийлик – коомго зарыл андай маалыматтарды ачык 
жарыялап, жарандардын муктаждыктарын канаттандырып туруш 
керек. 
 3) «...маалымат жана идеялар...» Сөз эркиндигине болгон укук 
кайсы бир пайдалуу же туура маалымат менен идеяларга гана таандык 
эмес, жарандар кандай болбосун башка факттар менен алмашып, 
кимдир бирөө менен бөлүшүүгө мүмкүн болгон кандай болбосун 
ишенимин ачыкка чыгарууга укуктуу. Жарандык жана саясий укуктар 
боюнча эл аралык пактты ишке ашырууга милдеттүү болгон уюм – 
Бириккен улуттардын Адам укуктары боюнча комитети – минтип баса 
белгилейт: Пакттын 19-беренесинин 2-пункту – 20-беренеге каршы 
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келбеген жана кандай болбосун жеке идеялар менен пикирлерди 
камтыйт деп түшүнүү зарыл. Алардын катарына кандай болбосун 
жаңылыктар менен маалымат, чыгармалардын бардык түрлөрү жана 
коммерциялык менен жарнамалык түрдөгү билдирүүлөр дагы кирет, 
кимдир бирөөгө кайсы бир идея жакпаса же ал аны ката деп эсептесе, 
аны билдирүүгө тыюу салынбаш керек. Көптөгөн байкоочулар 
билдиргендей, кайсы бир тандап алынган маалымат же кимдир 
бирөөгө жаккан гана идеяларды укуктук жактан коргоо – тийиштүү 
жыйынтыкка алып келбейт. 
 4) «...мамлекеттик чек араларга карабай...» Бул сөздөр Адам 
укуктары боюнча жалпы декларацияда дагы, Жарандык жана саясий 
укуктар боюнча эл аралык пактта да бар; анын себеби – кимдир 
бирөөрүн ички ишенимин ачык билдирүү кайсы бир мамлекеттин чек 
арасы менен чектелбеш керек. Ар бир мамлекет өз жарандарына – өз 
аймагында да, андан тышкары дагы «маалымат издеп, ага ээ болуп, аны 
таратууга» мүмкүнчүлүк берүүгө тийиш. 
 5) «...кандай болбосун ыкма менен...» Жарандар өз пикирин 
кандай болбосун ыкма менен – алар салттуу ыкмалар болобу, же 
заманбап жаңы ыкмаларбы – билдирүүгө укукту болуш керек, алардын 
ичине гезит-журналдар, китептер менен китепчелер, үналгы-сыналгы, 
интернет, көркөм чыгармалар, коомдук жыйындар жана бул тизмеге 
кирбеген кандай болбосун башка ыкмалар да кирет. 
 6) «...сыйлоо  жана  камсыздоо...» Акырында, кимдир 
бирөөнүн ишенимин эркин билдирүү укугу мамлекеттин терс гана эмес, 
оң милдеттенмелери менен да байланышкан. Башкача айтканда, бул 
укук ишке ашырылып жатканда, мамлекет жөн гана андай аракеттерге 
кийлигишпей сырттан карап турбастан, сөз эркиндигине пайда болгон 
тоскоолдуктарды жок кылууга активдүү катышууга тийиш. Бул тууралуу 
Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакттын 2-
беренесинде так жазылган жана ага ылайык, бардык мүчө-мамлекеттер 
пакт тарабынан таанылган укуктарды сыйлап, өз жарандарын аны 
менен камсыз кылууга милдеттенме алган.  
 Мамлекет тарабынан көрүлө турган андай аракеттердин 
мисалы катары төмөнкүлөрдү атаса болот: мамлекет же жеке менчик 
түзүлүштөр тарабынан ЖМКларды монополдоштурууга жол бербөө; өз 
демилгелери тууралуу маалымат таратуу; улуттук азчылыктардын 
ЖМКлар аркылуу чыгып сүйлөшүнө мүмкүнчүлүк тузүү; өткөөл 
мезгилдеги мамлекеттерде болсо – сөз эркиндиги менен ишенимди 
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билдирүүгө тоскоолдук түзгөн эски мыйзамдарды биринчи кезекте 
жоюу же аларга талаптуу өзгөртүүлөрдү киргизүү23. 
 

2.3. Сөз эркиндигинин кыргыз майзамдарында чагылдырылышы 
 
Сөз эркиндигинин өзгөчө мааниси өлкөнүн негизги мыйзамы – Кыргыз 
Республикасынын Конституциясы тарабынан дагы таанылат. Сөз 
эркиндигине болгон укук Коснтитуциянын 31-беренеси менен 
кепилденген 
 
 1. Ар ким эркин ой жүгүртүүгө жана өзүнчө пикирге ээ болууга 
укуктуу. 
  2.  Ар  ким  өз  пикирин  билдирүүгө,  сөз  жана  басма  сөз 
эркиндигине укуктуу. 
  3.  Эч  ким  өз  пикирин  билдирүүгө  же  андан  баш  тартууга 
мажбурланууга тийиш эмес. 
  4. Улуттук, этностук, расалык же диний жек көрүүчүлүктү, 
гендердик жана башка социалдык үстөмдүктү үгүттөп, кодулоого, 
касташууга же күч колдонууга чакырган үндөөлөргө тыюу салынат. 

 
Сөз эркиндигине болгон укуктун башка жактары Конституциянын 33-
беренесинде бекитилген: 
 
  1.  Ар  ким  маалыматты  эркин  издөө,  ага  ээ  болуу,  сактоо, 
пайдалануу жана аны оозеки, жазуу түрүндө же башка ыкма менен 
жайылтуу укугуна ээ. 
  2.  Ар  ким  мамлекеттик  бийлик  түзүлүштөрүндөгү, 
жергиликтүү  өз  алдынча  башкаруу  органдарындагы, 
мекемелелердеги  же  уюмдардагы  өзү  жөнүндөгү  маалыматтар 
менен таанышууга укуктуу. 
  3. Ар ким мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү 
өз  алдынча  башкаруу  органдарынын  жана  алардын  кызмат 
адамдарынын, мамлекеттик  бийлик  органдары жана жергиликтүү 
өз алдынча башкаруу органдары катышкан юридикалык жактардын, 
ошондой  эле  республикалык  жана  жергиликтүү  бюджеттерден 
каржыланган уюмдардын иштери тууралуу маалыматтарды алууга 
укуктуу. 
  4.  Ар  кимге  мамлекеттик  органдардын,  жергиликтүү  өз 
алдынча  башкаруу  органдарынын  жана  алардын  кызмат 

                                                           
23 Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, London, 
ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
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адамдарынын карамагында болгон маалыматтарды алууга кепилдик 
берилет. Маалымат берүүнүн тартиби мыйзам менен аныкталат. 
  5.  Эч  ким  адамдын  ар‐намысын жана  беделин жаманатты 
кылган  же  кемсинткен  маалыматтарды  тараткандыгы  үчүн 
кылмыштык жазага тартылышы мүмкүн эмес. 

 
Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу, коомдук тартип жана башкалардын 
ден соолугу менен адеп-ахлагын коргоо максатында адам жана 
жарандын сөз эркиндиги менен укуктары Конституция же башка 
мыйзамдар менен чектелиши мүмкүн деп Конституцияда жазылганы 
менен, андай чектөөлөр коюлган максаттарга шайкеш келүүгө тийиш24. 
Бирок бул жобонун сөз эркиндигине болгон укукка тиешеси жок. 
 
Конституция төмөнкү нерселерге чечкиндүү тыюу салат: 
– инсандын ар-намысына шек келтирген маалыматты жайылткандыгы 
үчүн кылмыштык куугунтуктоого25; 
– сөз эркиндигине же ой-пикир билдирүүгө болгон укукту чектөөгө26. 
 
Ошондуктан, Кыргыз Республикасында сөз эркиндигине болгон укук эч 
кандай шартта – согуш болобу, өзгөчө кырдаал тартиби киргизилеби, – 
чектелбөөгө тийиш. 
 

2.4. Цензура болбош керектиги 
 

«Акыр аягында цензура –  
эч ким окубаган китептерден  
башкалардын баарына тыюу  

салынышына алып келет» 
Б.Шоу 

 
Эң алгач, цензура деген эмне экенин аныктап алыш керек. 
 
Цензура27 (censura деген латынча сөздөн келип чыккан, – «катуу ой-
пикир, катаң талдоо, таламы күчтүү сын» – басма сөз жана 
маалыматтын мазмуну менен таратылышынын, музыкалык жана театр 
оюндарынын, көркөм сүрөттөөчү өнөрдүн, кино жана фото 
чыгармалардын, үналгы жана сыналгы берүүлөрдүн, интернет-сайттар 

                                                           
24 Кыргыз Конституциясынын 20-беренесинин 2-пункту. 
25 Кыргыз Конституциясынын 20-беренесинин 4-пункту. 
26 Кыргыз Конституциясынын 20-беренесинин 5-пункту. 
27 Википедияда берилген аныктама. – https://ru.wikipedia.org/wiki/Цензура  
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менен порталдардын, айрым учурларда жеке кат алышуунун дагы 
үстүнөн мамлекеттик көзөмөл жүргүзгөн система28, анын максаты – 
бийликке жакпаган идеялар же маалыматтардын эл арасында 
тарашына бөгөт коюу же аларды чектөө29,30,31. 
 
Демейде цензура – маалымат кеңири тарап кете электе колдонулат, 
убакыт боюнча ал алдыда турат. Азыркы учурда Кыргызстанда 
цензурага расми түрдө уруксат берилгенде, бардык маалымат 
каражаттары өз жаңылыктарын же макалаларын жарыялаардын 
алдында тийиштүү мамлекеттик органдардан ага уруксат алып, же алар 
менен макулдашыш керек болмок. 
 
Бирок Кыргызстана цензурага расми түрдө жол берилбейт. Андай тыюу 
«Журналисттин адистик ишкердигин коргоо тууралуу» мыйзамда 
бекитилген32:  
 
  Жалпыга  маалымдоо тармагында  Кыргыз  Республикасында 
цензурага жол берилбейт. 
  Эч  кимдин  журналисттен  –  анын  кабарлары  же  башка 
материалдарынын мазмуну боюнча алдын ала макулдашууну талап 
кылууга  укугу жок. Ошондой эле, жарык көргөн жаңылык же башка 
материалдын текстин өзгөртүү же аны басылмадан (ободон) алып 
салууга да жол берилбейт. 

Окшош беренелер Кыргыз Республикасынын «Маалымат каражаттары 
тууралуу»33, «Сыналгы жана үналгы тууралуу»34, «Басма иши 

                                                           
28 Сергей Ожегов. Орус тилинин түшүндүрмө сөздүгү – 
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/263662; http://enc-
dic.com/ozhegov/Cenzura-38641/ 
29 М.А.Федотов. Айкындык жана цензура: бирге жашоого мүмкүнчүлүк // 
«Советтик мамлекет жана укук» журналы. – М.: «Илим», 1989, – №7. 80-89-
беттер. – ISSN 0132-0769 
30 Т.М.Горяева. СССРдеги саясий цензура. 1917-1991. – 2. – М.: «Россиянын 
саясий энциклопедиясы» (РОССПЭН), 2009. – С.8-9. – 407 бет. – (Сталинизмдин 
тарыхы). – 2000 нуска. – ISBN 978-5-8243-1179-2/. 
31 Жөөттөрдүн электрондук энциклопедиясы. – http://eleven.co.il/diaspora/power-
society-and-jews/14609/  
32 «Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу» мыйзамдын 4-
беренесинин биринчи жана экинчи бөлүктөрү. 
33 «Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу» мыйзамдын 1-
беренесинини 2-бөлүгү. 
34 2008-жылдын 25-октябрында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 
«Сыналгы жана үналгы тууралуу» №106 мыйзамынын 5-беренесинини 1-
бөлүгү. 



 
21 

тууралуу»35, «Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү 
корпорациясы тууралуу»36 мыйзамдарда да бар. 
 
Бирок цензурага болгон тыюунун да чектери бар. Мисалга, өлкөдө 
аскерий абал жарыяланса, Кыргызстан согушуп жаткан же аны менен 
союздаш мамлекеттерге карата таратылып жаткан айрым аскерий 
кабарларга цензура салынышы мүмкүн37. Андан тышкары, соттолгон 
жарандар же кылмыш жасаган деген шек менен кармалган жана 
күнөөлөнгөндөрдүн туугандарына же башка адамдарга жазган жана 
алардан алган каттар цензураланат38,39. 
 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен цензурага тыюу 
салынганы менен, 2016-жылдын 14-октябрында өкмөт 
«Аудиовизуалдык чыгармаларды порнографиялык же чыгармачыл 
эмгектердин башка тыюу салынган түрлөрүнө кошуу тартиби боюнча 
жобону бекитүү жөнүндө» деп аталган №551 токтомду кабыл алган. 
 
Анын жоболору боюнча, кайсы бир тасмага тыюу салуу үчүн, мекеме 
аралык комиссия чечим чыгарып, анда чыгармачыл эмгектин тыюу 
салынган түрү бар деген жыйынтыкка келиши керек. Мыйзам 
макамынан ылдый турган бул жобо кыргыз Конституциясында дагы, 
Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактта да сөз 
эркиндигине берилген кепилдиктерге карама-каршы келет. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 2011-жылдын 2-июнунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын «Басма 
иши тууралуу» №184 мыйзамынын 4-беренесинини 3-бөлүгү. 
36 «Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тууралуу» мыйзамдын 5-
беренесинин 3-бөлүгү. 
37 2009-жылдын 30-апрелинде кабыл алынган «Аскерий абал тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын конституциялык мыйзамынын 5-беренеси. 
38 2002-жылдын 31-октябрында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 
«Кылмыш жасаган деп шектелип жана күнөөлөнүп кармалган жарандарды 
камакта кармоо тартиби жана шарттары тууралуу» №150 мыйзамы. 
39 1999-жылдын 13-декабрында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 
«Жаза аткаруу кодекси» (№142). 
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ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮК.  
СӨЗ ЭРКИНДИГИНИН ЧЕКТЕРИ. АЧЫККА ЧЫКПАЙ ТУРГАН МААЛЫМАТ 

 
3.1. Сөз эркиндигинин чектери 

 
Сөз эркиндиги менен пикир билдирүү эркиндиги таптакыр толук боло 
албайт жана башка адам укуктары менен каршылаш келгенде, 
чектелиши мүмкүн. Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык 
пакт белгилегендей, сөз эркинди – коргоо максатында гана чектелиши 
мүмкүн, мисалга: 
– башка адамдардын укуктарын же кадыр-баркын коргоо үчүн; 
– улуттук коосуздукту камсыз кылуу үчүн; 
– коомдук тартипти сактоо максатында; 
– элдин ден соолугун коргоо үчүн; 
– коомдогу адеп-ахлакты сактоо үчүн. 
 
Мындай чектөөлөр – алар Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл 
аралык пакттын 19-беренесинде белгиленген талаптарга толугу менен 
жооп бергенде гана мыйзамдуу боло алат. Ал талаптарды «үчилтик-
тест» деп атаса болот. 
 
 • «...мыйзамда каралган...» тести 
 
Сөз эркиндиги кайсы бир мамлекеттик кызматкердин каалаганы менен 
чектелбеш керек. Чектөөлөр кайсы бир мыйзамда же укуктуу күчкө ээ 
жана башка бир мыйзамга тең актта жазылууга тийиш. 
 
Аталган мыйзамда андай чектөөлөр даана жана ачык жызылыш керек, 
аны окуган жарандар өз аракеттери эмнеге алып келээри мүмкүн 
экенин так түшүнүүгө тийиш. Элес-булас жазылган сөздөр же мыйзам 
колдонулган тармактын так эмес белгиленгени андай талаптарга жооп 
бербейт жана легитимдүү деп эсептелбейт. 
 
Мисалга, «коомдо кыжың-кужуңдун үрөнүн себүү» же «мамлекеттин 
жалган элеси тууралуу ой» деген сыяктуу мыйзамдагы даана эмес 
сөздөр мындай тесттен өтө албайт, жана сөз эркиндигин чектөө 
максатында мыйзамда жазылган мындай ойлорду легитимдүү деп 
эсептебеш керек. Кыргыз мыйзамдарында азырынча мындай 
чектөөлөр жок. 
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 • «...мыйзамдуу максат...» тести 
 
Сөз же ой-пикир билдирүү эркиндигин чектөөнү көздөгөн аракеттердин 
мыйзамдуу максаттары болууга тийиш. Жана андай максаттардын 
тизмеси түзүлсө, ал толук болуп, ага башка эч нерсе кошулбаш керек. 
Андай максаттар Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык 
пакттын 19-беренесинин 3-пунктунда каралган:  
«...ал чектер мыйзам аркылуу аныкталууга тийиш жана чындап эле 
зарыл болуш керек: 
  а)  башка  адамдардын  укуктары  менен  алардын  аброюн 
сыйлоо үчүн; 
  б) мамлекеттик коопсуздукту, коомдук тартипти же элдин 
адеп‐ахлагын коргоо үчүн». 
 
Сөз эркиндигин чектей турган максаттардын бул тизмеси толук жана ал 
кеңейбеш керек. Сөз эркиндиги менен ой-пикир айтуу эркиндигин 
чектөөнү көздөгөн өкмөттөрдүн аракеттери артында турган 
себептердин баары эле демократиялык үлгүлөргө дал келбейт. 
Мисалга, өкмөттү сындан коргоо тилеги сөз эркиндигин чектөө үчүн 
негиз боло албайт. 
 
Сөз эркиндигин чектөө максаты – анын көздөгөн ниети жана андай 
аракеттен келип чыккан таасир боюнча дагы легитимдүү болууга тийиш. 
Кайсы бир мыйзамдуу максат үчүн чектөө киргизилип жатса, мыйзамда 
жазылган ал чектөө кошумча маселелерге алып келбеш керек. Чыныгы 
мыйзамдуу максат үчүн эмес, мыйзамдын чектөө жобосу башка ниетте 
даярдалган болсо, мындай чектөө «мыйзамдуу максат» тестинен 
өтпөйт. 
 
 • «...чындап эле зарыл...» тести 
 
Пикирди эркин билдирүү укугун кандайдыр бир ыкма менен чектөө 
аракети – ал ачык жана так жазылган мыйзамга канчалык туура келип, 
же легитимдүү максатты көздөсө дагы, – чындап эле зарыл болууга 
тийиш. Бул үчүнчү тесттен мындай чектөө – ал чындап эле легитимдүү 
максатта жасалса гана өтө алат. Эгер андай чектөөнүн кереги жок болсо, 
аны эмне үчүн киргизиш керек? 
 
Кандайдыр бир шартта сөз эркиндигин чектөө зарыл болсо, өкмөт 
андай чектөөнү эң аз түйшүк тарттыруучу чараларды колдонуп 
киргизиши керек. Мисалга, диффамация (кимдир бирөө же кайсы бир 
ишкана тууралуу жалган жана алардын кадыр-баркын түшүргөн 
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маалымат жарыялоо) үчүн андай маалымат жарыялаган гезитти 
таптакыр жаап салуу аша чапкандык болот. Диффамацияга кабылган 
тарапка –сотто өзүн таасирдүү жана иштиктүү коргоо мүмкүнчүлүгүн 
берүү алда канча натыйжалуу болот. 
 
Андай чаралар ой-пикирди эркин билдирүү укугун эң аз өлчөмдө 
чектөөгө тийиш жана андай укукту толугу менен жокко чыгарып салбаш 
керек. Алардын мыйзамдуу максаты да болууга тийиш, антпегенде 
мындай чаралар Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык 
пактта келтирилген мыйзамдуу максаттардын толук тизмесине карама-
каршы келиши мүмкүн. Мисал үчүн, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу 
максаты менен өлкөнүн деги эле куралдуу күчтөрү тууралуу талкууга 
тыюу салуу аша чапкандык болот. 
 
Ага кошумча, киргизилип жаткан чектөө менен анын натыйжасы бир-
бирине шайкеш болууга тийиш, эркин пикир билдирүүнү чектөөдөн 
келип чыккан зыян анын мүмкүн боло турган пайдасынан ашпаш керек. 
Мисалга, кимдир бирөөнүн кадыр-баркын коргоо үчүн киргизилип 
жаткан чектөөлөр коомдогу эркин пикир билдирүү укугун олуттуу 
начарлатса, андай чаралар натыйжага шайкеш эмес. 
 
Ой-пикирди эркин билдирүү укугун чектөө чечимдерин кабыл алып 
жатканда, соттор бардык мүмкүн болгон шарттарды эске алууга тийиш. 
Мисалга, аскерий аракеттер жүрүп жатканда улуттук коопсуздукту 
камсыз кылуу максатында сөз же ой-пикир эркиндигин чектөө 
чараларын легитимдүү деп тапса болот, бирок тынч мезгилде алар аша 
чапкандык болот. 
 
Адам укуктары боюнча европалык пакт бул үчүнчү тесттин шарттарын 
ого бетер катуулантат. Анда айтылгандай, чектөөлөр «демократиялык 
коомдогу зарылчылык» менен төп келүүгө тийиш. Маселени ушундай 
өңүттө кароо эркиндик жана демократия үчүн артыкчылыктуу десе 
болот, анткени чектөө максаттары бийликти сындан же тынч 
араздашуудан эч качан коргобош керек40. 
 

3.2. Кандай маалыматтар коомдо ачыкка чыкпаш керек? 
 
Бул бөлүм пикирди эркин билдирүүдөн келип чыккан жана кайсы бир 
идеяларды кантип жөнгө салуу керек деген маселелерге арналат. 

                                                           
40 Сөз эркиндиги жана анын чектери. «Интерньюс», 2017-жылдын 16-майы. – 
http://internews.kg/glavnye-novosti/svoboda-slova-i-ego-granicy/  
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Пикирлерге – алардын өзгөчө мазмуну же коомго жасай ала турган 
таасирине жараша тыюу салынышы мүмкүн. Мазмунга андай тыюу 
салуу эл аралык укук ченемдерине канчалык туура келээрин 3.2-
бөлүмдө талкууланган «үчилтик тест» менен бааласа болот. 
 
Чектөөлөр: 1) мыйзам аркылуу бектилиш керек, аны окугандар – эмне 
жасаса болот, эмнени жасоого болбойт дегенди так түшүнүүгө тийиш; 
2) алардын максаты – башка адамдардын укугун жана кадыр-баркын 
коргоого, улуттук коопсуздукту камсыз кылууга же коомдук тартип 
менен элдин адеп-ахлагын коргоого багытталыш керек; 3) алар кайсы 
бир максатты көздөсө, андай максатка башка ыкмалар менен жетүү 
мүмкүн эмес же аны менен сөз эркиндигине андан да көп зыян тийиши 
мүмкүн, – деген 3 шартка жооп бериш керек. 
 
Бул шарттар аткарылып жатканын дайым эле оңой аныктоо кыйын. Сөз 
эркиндиги менен мамлекет коопсуздугу же башка адамдардын укугу 
карама-каршы келгенде, мыйзам чыгаруучулар алдында – алардын 
ортосундагы чекти кантип сызып өтүш керек жана деги эле андай чек 
керекпи деген сыяктуу орчундуу маселелер пайда болот41. 
 
«Маалымат каражаттары тууралуу» мыйзамда коомдо ачык 
жарыяланышына тыюу салынган маалымат түрлөрүнүн толук тизмеси 
берилген: 
 
1. Мамлекеттик же коммерциялык сырды ачуу; 
2. Учурдагы конституциялык түзүлүштү күч менен кулатууга же бузууга, 
Кыргыз Республикасынын жана башка кандай гана болбосун 
мамлекеттин суверендүүлүгүн жана аймактык бүтүндүгүн бузууга 
чакырык жасоо; 
3. Согуш, зомбулук жана ырайымсыздыкты, улуттук, диний обочолонуу 
жана башка элдер менен улуттарды жек көрүүнү насаттоо; 
4. Элдин граждандык ар-намысын мазактоо; 
5. Динге ишенгендердин жана дин кызматкерлеринин диний 
сезимдерин мазактоо; 
6. Баңги жана психотроптук заттарды пропагандалоо, адам органдарын 
же алардын бөлүктөрүн сатуу, порнографиялык материалдар 
камтылган басылмалар, сүрөттөр же башка порнографиялык 
нерселерди таркатуу; мүмкүн сатылып кете турган адамдарды адам 
сатуу иштерине тартуу боюнча маалымат таркатуу; сексуалдык тейлөө 

                                                           
41 Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, London, 
ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
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же ага психологиялык жардам, мамиле жүргүзүү, эс алуу, укалоо деген 
сыяктуу мыйзамдуу аракеттер деп көрсөтүп, чындыгында сексуалдык 
байланышка тартуу; 
7. Уят деп эсептелген сөздөрдү колдонуу; 
8. Жарандык жана улуттук этика нормаларын бузуп, мамлекеттик 
белгилердин атрибуттарын (герб, желек, гимн) мазактаган 
материалдарды таратуу; 
9. Инсандын ар-намысына жана кадыр-баркына шек келтирүү; 
10. Жалган маалыматты атайылап калкка жарыялоо42. 
 
Андан тышкары, журналисттерге төмөнкү аракеттерге барууга тыюу 
салынат: 
– соттун чечими менен талап кылынмайынча, атымды атабагыла деген 
шарт менен маалымат берген адамдын атын ачыкка чыгаруу; 
– тергөө же башка сурак учурунда алынган маалыматтарды андай 
тергөө же башка сурак жүргүзгөн органдардын жазма түрүндө берилген 
уруксаты жок жарыялоо; 
– бойго жете элек өспүрүмдөрдүн кылмышы менен байланышкан 
маалыматтарды алардын мыйзамдуу өкүлүнүн уруксаты жок ачыкка 
чыгаруу43; 
 
Айтылгандан маалым болгондой, сөз жана ой-пикир билдирүү 
эркиндиги чектелиши мүмкүн. Бирок, андай чектөөлөр мыйзам 
аркылуу киргизилгенде дагы, ал коомдун жана демократиянын 
кызыкчылыгында жасалганын бийлик делилдеп бериш керек. Сөз 
эркиндигин чектөө менен байланышкан жоопкерчилик тууралуу 
кийинки бөлүмдө сөз болот. 
 
ТӨРТҮНЧҮ БӨЛҮК.  
ЖУРНАЛИСТТЕР ЖАНА ЖМК‐лардын ЖООПКЕРЧИЛИК ТҮРЛӨРҮ 
 
Кыргызстандын укук системасында – тыюу салынгандан башканын 
баарына уруксат берилет деген принцип иштейт44. Ошол себептен, 
жоопко тартылып калбайын деген журналисттер – кыргыз мыйзамдары 
тарабынан эмнеге тыюу салынганын так билүүгө тийиш. 
 
 
 

                                                           
42 «Маалымат каражаттары тууралуу» мыйзамдын 23-беренеси. 
43 «Маалымат каражаттары тууралуу» КР мыйзамы. 
44 Кыргыз Конституциясынын 18-беренеси. 
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4.1. Жоопкерчиликке ким тартылышы мүмкүн? 
 
Мыйзам талаптарын бузду деп таркатылуу үчүн макала же башка 
маалыматтык материал даярдаган журналист гана эмес, башка 
адамдар дагы таанылышы мүмкүн, мисалга: 
 – ЖМКнын түзүүчүсү болгон жетекчи; 
 – ЖМКнын өзүнүн атынан анын редактору; 
 – маалыматтык материал берген адам45; 
Маалыматтык материал берген адам деп журналистти дагы, 
маалыматтык булак болгон башка адамды да түшүнсө болот. 
 

4.2. Кандай учурларда жоопкерчиликтен бошоо мүмкүн? 
 
Ал даярдаган жана тараткан кабарлар менен материалдарда чындык 
же калп жазылганы үчүн жоопкерчилик журналистке жүктөлөт. Эгер 
журналист маалыматты расми булактардан алган болсо, бирок ал 
маалымат калп болуп чыкса дагы, анын мазмуну үчүн жоопкерчиликтен 
журналист бошотулат46. 
 
Андан тышкары, чындык менен коошпогон маалыматтарды таратканы 
үчүн ЖМКлар жоопкерчиликтен төмөнкү учурларда бошотулат:  
 а) эгер ал маалыматтар расми кабарлар же расми 
документтерде камтылган болсо; 
 б) эгер ал маалыматтар мамлекеттик же коомдук уюмдардын 
басма сөз кызматтарынан же маалымат агенттиктеринен алынган 
болсо; 
 в) эгер ал маалыматтар коомдогу ачык жыйында кимдир 
бирөөнүн айтканынын сөзмө-сөз жазылганы болсо; 
 г) эгер андай маалыматтар обого түз чыккан уктуруу-
көрсөтүүдө кимдир бирөө тарабынан айтылган болсо47. 
 
«Расми кабар» же «расми документ» деп – мыйзам талабы менен 
даярдалып мамлекеттик же жергиликтүү бийлик органдарынан чыккан 
кандай болбосун кабар же документтерди түшүнүү керек. «Коомдогу 
ачык жыйында чыгып сүйлөө» деп – ким кааласа катыша ала турган 
жерде техникалык аспаптардын жардамы менен же андай жардамсыз 
кимдир бирөөнүн сүйлөгөнүн түшүнүү керек, ал жерде сүйлөгөн 
                                                           
45 «Маалымат каражаттары тууралуу» КР мыйзамынын 25-беренеси. 
46 «Маалымат каражаттары тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 
14-беренеси. 
47 «Маалымат каражаттары тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 
26-беренеси. 
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адамдын үй-бүлө мүчөлөрү же туугандарынан тышкары бир топ башка 
адам да болууга тийиш жана алар анын сүйлөп жатканын ошолорго 
багышталган деп кабыл алыш керек48.  
 

4.3. Жарандык‐укуктук жоопкерчилик 
 
Кыргыз Республикасында журналисттер көпчүлүк учурда жарандык 
укук алкагында жоопко тартылат. Мурда Кыргызстанда жалаа жабуу 
менен кадыр-баркка шек келтирүү үчүн жоопкерчилик Кылмыш-жаза 
кодексинде каралган. Жалаа жабуу үчүн49 50 эсептик көрсөткүчкө 
барабар50 айып пул төлөөдөн тартып, үч жылга чейин эркинен 
ажыроого чейин жаза тартуу мүмкүн болчу. Кадыр-баркка шек келтирүү 
үчүн51 болсо жыйырмадан жүзгө чейинки эсептик көрсөткүчкө барабар 
айып пул төлөнчү. 
 
Жарандык коом менен эл аралык уюмдардын көпкө улаган 
аракеттеринен улам жалаа жабуу52 менен кадыр-баркка шек келтирүү53 
боюнча беренелер Кыргызстандын Кылмыш-жаза кодексинен алып 
салынган жана азыр мурдагыдай кылмыш болуп эсептелинбейт. Ал 
гана эмес, кимдир бирөөнүн кадыр-баркын түшүрүү же анын ар-
намысына тийүү үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартууга КР 
Конституциясынын 33-беренеси менен тыюу салынган. 
 
Жалаа жабуу жана ар-намыска тийүү менен байланышкан иштер азыр 
жарандык мыйзамдарга жараша гана каралат жана алар – кайсы бир 
жаранга таандык материалдык эмес ээликтерге кол салуу болуп 
эсептелет. Андай материалдык эмес ээликтер катарына төмөнкүлөр 
кирет: 

                                                           
48 «Маалымат каражаттары тууралуу» мыйзамдын 26-беренесиндеги «расми 
документтер менен кабарлар» жана «эл алдында чыгып сүйлөө» деген 
терминдерге расми түшүнүк берүү тууралуу» 1998-жылдын 20-октябрында 
кабыл алынган Кыргыз Республикасынын №132 мыйзамы. 
49 Жалган экени алдын ала белгилүү болгон маалыматтарды таратуу менен 
кимдир бирөөнүн кадыр-баркына же ар-намысына тийүү, же анын аброюн 
түшүрүү. 
50 Бул китепче жазылган мезгилге карата бир эсептик көрсөткүч 100 сомго 
барабар болчу. 
51 Кимдир бирөөнүн ар-намысын же кадыр-баркын адепсиз ыкма менен 
атайылап түшүрүү. 
52 Кылмыш жаза кодексинин 127-беренеси 2011-жылдын 11-июлунда кабыл 
алынган Кыргыз Республикасынын №89 мыйзамы менен жоюлган. 
53 Кылмыш жаза кодексинин 128-беренеси 2015-жылдын 10-мартында кабыл 
алынган Кыргыз Республикасынын №53 мыйзамы менен жоюлган. 
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– өмүр жана ден-соолук; 
– инсандык кадыр-барк; 
– жеке инсандык кол тийбестик; 
– ар-намыс жана жеке аброй; 
– ишкердик бедел; 
– жеке турмуштун кол тийбестиги; 
– жеке жана үй-бүлөлүк сыр54. 
 
Ошондой эле, өз ысмынан пайдалануу, автордук укук, интеллектуалдык 
эмгектен жаралган материалдык эмес укуктар жана алардын кол 
тийбестиги сыяктуу ар бир инсанга таандык укуктар дагы жарандык укук 
алкагындагы мыйзамдар аркылуу корголот55. 
 
Кимдир бирөө56 – анын ар-намысына же кадыр-баркына тийген, же 
анын ишкердик аброюн түшүргөн маалыматтар таратылган деп 
эсептесе, андай маалыматтарды жокко чыгарууну сот аркылуу талап 
кылууга укуктуу. Мыйзамга ылайык, кызыкдар тараптар кимдир 
бирөөнүн ар-намысы менен кадыр-баркын, же анын ишкердик аброюн 
– анын өлүмүнөн кийин дагы коргой алат. 
 
Кадыр-баркка зыян тийгизген маалымат жалпыга маалымдоо 
каражаттары аркылуу таркатылган болсо, аларды жокко чыгарган 
маалыматтар дал ошол ЖМК тарабынан жарыяланыш керек57. Андан 
тышкары, укуктарына же мыйзам коргогон кызыкчылыктарына ЖМК 
аркылуу таратылган кабарлар менен зыян тарткан адам ошол эле ЖМК 
аркылуу жооп берүүгө да укуктуу58. 
 
Эгер кайсы бир ЖМК кандайдыр бир себептерден андай жоопту же 
жокко чыгарган маалымат жарыялоо тууралуу сот чечимин аткарбаса, 
ага кошумча жазана салынышы мүмкүн, бирок ошондо дагы ал ЖМК 

                                                           
54 Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 50-беренесинин 1-бөлүгү. 
55 Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 50-беренесинин 2-
пунктунун 1-бөлүгү. 
56 Кадыр-баркына же ишкердик аброюна зыян тийди деп сотко жеке адамдар 
гана эмес, катталган уюмдар дагы бере алат. 
57 Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 18-беренесинин 2-
пунктунун 1-бөлүгү. 
58 Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 18-беренесинин 3-
пунктунун 1-бөлүгү. 
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жокко чыгарган маалыматты же жабыркаган адамдын жообун 
жарыялоо тууралуу жоопкерчиликтен бошотулбайт59. 
 
Материалдык эмес ээликтерине зыян тийген же жеке укуктары 
бузулган адам демейде анын моралдык чыгымдарын компенсациялап 
берүүнү да талап кылат. Андай моралдык компенсациянын өлчөмүн 
аныктаганда, сот мыйзам бузган адамдын күнөө ченемин жана бардык 
башка көңүлгө арзырлык жагдайларды эсепке алыш керек60. 
 
Андан тышкары, мыйзам менен төмөнкү нерселер дагы корголот: 
 –  өз  сүрөтүнө  болгон  укук. Кимдир бирөөнүн сүрөтүн 
(кадимки сүрөт, фотосүрөт, кинотасма ж.б.) анын макулдугусуз 
жарыялоого жана таркатууга тыюу салынат. Бирок, эгер сүрөт ачык 
коомдук жагдайда тартып алынган болсо, же сотттун жана тергөө 
органдарынын талабы менен жарыяланып жана таркатылып жатса, же 
мыйзам талабы менен башка абалда жасалса, андай макулдуктун 
кереги жок. Эгер кимдир бирөөнү сүрөткө тартканда, ага акча төлөнсө, 
аны менен ал адам сүрөтүн таркатууга уруксат берген деп эсептелет61. 
 – жеке турмуштун сырын коргоого болгон укук – кат алышуу 
сырын, почта, телеграф, электрондук жана башка ыкмалар менен кабар 
алмашуу, телефон аркылуу жана башка сүйлөшүүлөр, күндөлүк 
дептерде жазылгандар, үй-бүлөлүк турмуш, төрөлүү же бала багып 
алуу, медициналык жана адвокаттык сырлар, банк эсептер тууралуу 
маалыматтар жана башка чырларды ачыкка чыгарбоо укуктарын 
камтыйт. Мындай маалыматтарды – андай укукка ээ адамдардын 
макулдугусуз жарыялоого тыюу салынат, ал эми жазылган каттардын 
мазмунун жарыялоо үчүн – кат жазган адамдын дагы, кат алгандын 
дагы уруксаты керек. Кимдир бирөө каза болсо, ага таандык 
кагаздардын мазмунун жарыялоо үчүн анын жубайы, балдары же 
башка мураскерлеринин уруксаты керек62. 
 –  кызматтык  жана  коммерциялык  сыр. Кайсы бир 
маалымат үчүнчү тараптарга белгисиз болгондуктан коммерциялык 
баага ээ болуп, ал маалымат ачык жарыяланган эмес болсо жана 
маалыматка ээ адам анын жарыяланбашы үчүн кандайдыр бир аракет 

                                                           
59 Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 18-беренесинин 4-
пунктунун 1-бөлүгү. 
60 Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренеси жана Жарандык 
кодекстин 16-беренесинин 1-бөлүгү. 
61 Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренеси жана Жарандык 
кодекстин 19-беренесинин 1-бөлүгү. 
62 Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренеси жана Жарандык 
кодекстин 20-беренесинин 1-бөлүгү. 
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көрсө, ал маалымат кызматтык же коммерциялык сыр деп эсептелинет. 
Эгер андай маалымат жарыкка чыгып кетсе, ага мыйзамсыз жол менен 
ээ болгондор жана ал сырды жарыялап жиберген кызматкерлер же 
келишим боюнча өзүнө милдеттенме алгандар63 тийгизилген зыянды 
толуктап берүүгө милдеттүү64. 
 
Жарандык‐укуктук  жоопкерчилик  боюнча  журналисттерди  же 
ЖМКларды жоопко тартуу практикасы 
 
Ар-намыс менен кадыр-баркты жана кызматтык абройду коргоо бюнча 
мыйзамдардын жоболору Кыргызстанда өтө өжөрлүк менен 
колдонулуп жаткандыктан, демократиянын негизи болгон коомдук 
талкууга орун калбай калып жатат жана терс көрүнүштөрдү коомдук 
пикирге салууга ири тоскоолдуктар пайда болууда65. 
 
Сын айткан же жазган журналисттер менен оппозициялык 
саясатчыларга карата жогорку кызматтагы адамдар жана мамлекеттик 
уюмдар өз кадыр-баркын жана кызматтык аброюн коргомуш болуп, 
жарандык укук боюнча доо арыздарды өтө көп берет жана укуктук 
ыкма менен алардын сынын токтотууну көздөйт. Натыйжада, 
мамлекеттик кызматкерлер арасындагы коррупция жана алардын өзүм 
билемдиги күч алат жана коом ал тууралуу ачык айтканын токтотот66. 
 
Андай аракеттердин дагы бир өзгөчөлүгү – кадыр-баркына же 
беделине сөз тийди деп сот тарабынан таанылган жогорку мамлекетик 
кызматкерлердин пайдасына чегерилген айып пулдун өлчөмү акыркы 
мезгилде эбегейсиз жогору болгондуктан, анын айынан ЖМКлар 
каржылык жактан кудуретсиз болуп, журналисттер болсо өмүрүнүн 
аягына чейин карыздар болуу коркунучуна кептелген терс тенденция 
пайда болду. 
                                                           
63 Эгер ал келишим боюнча кызматтык же коммерциялык сырды ачыкка 
чыгарбоого милдеттенме алса. 
64 Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 34-беренесинин 1-бөлүгү. 
65 Бириккен улуттардын Адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанды сынга 
алып, «сын айткан журналисттерге каршы жалаа боюнча сотко доо арыздар 
берилип жатканын» белгилеп, мындай иштер – Жарандык жана саясий укуктар 
боюнча эл аралык пакттын 19-беренесинде белгиленген сөз эркиндиги жана ой-
пикирди билдирүү эркиндигине карама-каршы келет деп билдирген. – Бириккен 
улуттардын Адам укуктары боюнча комитетинин Кыргызстан боюнча 
жыйынтыктоочу корутундусу. 2000-жылдын 24-июлу, UN Doc/ 
CCPR/CO/69/KGZ, 20-пункт. 
66 Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, London, 
ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
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Мурда соттор талап кылынган сумманын кайсы бир өлчөмүн гана 
канааттандырчу, бирок 2017-жылдан тартып жогорку мамлекеттик 
кызматкерлер алар тарткан зыянды канчалык жогорку баага бааласа 
да, соттор аны толугу менен канааттандыра баштады. Мындай соттор 
аркылуу бир адамдын башына жүктөлгөн эң төмөн айып пул 3 
миллиондон 10 миллион сомго чейин ченелип калды жана мындай 
суммалар мурдагы чечимдер менен салыштырганда, ондогон, кээде 
жүздөгөн эсеге жогору. 
 
Мындай миллиондогон доо арыздарды канааттандыруу менен соттор 
– моралдык зыян үчүн төлөнө турган компенсация өлчөмү акылга 
сыярдык жана адилетүү болуш керек деген Жарандык кодекстин 
талаптарын дагы, Жогорку соттун Пленумунун токтомдорунда 
жазылгандарды дагы ачыктан-ачык бузган67. 
 
Тилекке каршы, Кыргызстандын азыркы мыйзамдарында моралдык 
зыян үчүн төлөнө турган кенемтенин минималдуу же максималдуу 
өлчөмдөрү эч кандай мыйзамдык ченем менен чектелбейт жана аны 
санап чыгуу боюнча дагы эч кандай формула же катыштык дагы 
көрсөтүлгөн эмес, ошондуктан сотторго бул маселе боюнча толук 
эркиндик берилген.  
 
Анткен менен, мыйзамдарда айрым критерийлер бар жана аларды 
жалпыласа, моралдык зыян үчүн төлөнө турган кенемтенин өлчөмүн 
аныктоого базис түзүү мүмкүн. Моралдык зыяндын ордун толтуруу 
Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 18-, 1027- жана 1028-
беренелери менен жөнгө салынат. 
 
Андан тышкары, мыйзамдарды бир түрдүү колдонуу максатында КР 
Жогорку сотунун пленуму 2004-жылдын 4-ноябрында «Моралдык 
зыяндын ордун толтуруу боюнча мыйзамдарды колдонуу тууралуу сот 
тажрыйбасынын айрым маселелери» (мындан ары – КР Жогоркуу 
сотунун 2004-жылдын 4-ноябрындагы пленумунун токтому) жана андан 
соң 2015-жылдын 13-февралында «Ар-намыс, кадыр-барк жана 
ишкердик аброй боюнча талаштарды сот аркылуу чечүү тажрыйбасы» 
(мындан ары - КР Жогоркуу сотунун 2015-жылдын 13-февралындагы 
пленумунун токтому) деп аталган эки токтом кабыл алган. 

                                                           
67 «Адилет» укуктук клиникасы. Ар-намысты коргоо боюнча сот иштеринде 
моралдык зыяндын ордун толтуруу маселеси: Кыргыз Республикасынын сот 
тажрыйбасын талдоо. – 2018-ж., 20-апрель. http://adilet.kg/ru/news/full/312 
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Анткен менен, азыркы учурга чейин сот тажрыйбасында моралдык 
зыян үчүн жарандарга төлөнө турган кенемтенин өлчөмү эч такталган 
эмес, соттор аны ар бир учурда кандай кааласа ошондой өлчөмдө 
чегерет жана мындай тажрыйба көнүмүш болуп баратат68. 
 
Бийлик төбөлдөрүнүн ЖМКларга карата миллиондогон сом талап 
кылган доо арыздарын толугу менен канаатандырган мындай соттук 
тажрыйба коомдо – мамлекеттик уюмдардын жана жогорку 
кызматтагы адамдардын аракеттерин ачык талкуулоого жана аларды 
сынга алууга тоскоолдук түзүүдө. Андай талкуулар эркин болушуна 
кепилдик берүү жана сынчыларды сот аркылуу куугунтуктоону чектөө 
максатында эл аралык уюмдар – катардагы жарандарга караганда 
мамлекеттик уюмдар менен жогорку кызматтагы адамдар көбүрөөк 
сынга алынаарына чыдоого тийиш деп такай белгилеген. 
 
Сөз эркиндигин башка ыкмалар менен чектөө сыяктуу эле, бирөөнүү 
маскаралоо үчүн жаза зарыл чектен чыкпаш керек. Башкача айтканда, 
андай жаза аша чаап колдонулбоого тийиш жана ар бир учурда 
талаптуу болгон чектен өтпөө зарыл. Мазакталган кадыр-баркты 
калыбына келтирүү боюнча бийлик атайын тартип иштеп чыгыш керек, 
бирок андай аракеттер учурунда легитимдүү сын айткан тарап өтө 
жазаланбоого тийиш. 
 
Бирөөнүн ар-намысына тийген адамдар демейде компенсация акча 
төлөйт, бирок сот аркылуу аныкталган андай компенсациянын өлчөмү 
өтө жогору болгондо, маалымат таратуу эркиндигине ал сөзсүз терс 
таасир тийгизет. Ошол себептен, анчалык оор эмес, бирок жетишээрлик 
натыйжалуу бир топ ыкмалар да бар, мисалга, кечирим суроо, 
жарыяланган маалыматты жокко чыгаруу же андай маалымат мазактоо 
экендиги тууралуу соттук чечимди таркатуу.  
 
Сөз эркиндигине зыян тийгизбеген ушундай ыкмаларга артыкчылык 
берилүүгө тийиш. Материалдык же каржы чыгымдар өтө жогору болгон 
учурларда гана акчалай компенсация чегерилиш керек, бирок ошондо 
дагы мыйзамдар анын өлчөмүн алдын ала так аныктоого тийиш. 
 

                                                           
68 «Адилет» укуктук клиникасы. Ар-намысты коргоо боюнча сот иштеринде 
моралдык зыяндын ордун толтуруу маселеси: Кыргыз Республикасынын сот 
тажрыйбасын талдоо. – 2018-ж., 20-апрель. http://adilet.kg/ru/news/full/312  
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Демократиялык салты күчтүү айрым өлкөлөрдө мамлекеттик уюмдарга 
– эч кандай шартта кадыр-барк, ар-намыс же ишкердик абройду коргоо 
максатында кимдир бирөөнү сотко берүүгө тыюу салынат, анткени 
андай аракеттер менен сөз эркиндигине коркунуч жаралат, бирок эң 
негизгиси – мамлекеттик уюмдардын корголо тургандай эч кандай «ар-
намысы» деги эле болбойт. 
 
Кадыр-барк жана ишкердик аброюн сот аркылуу коргоого Адам 
укуктары боюнча европалык сот мамлекеттик органдарга толук тыюу 
салбайт, бирок – катардагы жарандарга караганда, мамлекеттик 
органдарга каршы алда канча көп жана курч сын айтылышы мүмкүн деп 
билдирет. Андай сындын чеги – саясатчыларга карата айтылган сындын 
чегинен да кеңири69. Андан тышкары, Бириккен улуттардын Адам 
укуктары боюнча комитети жана ЕККУнун Парламенттик ассамблеясы – 
ар-намыс же кадыр-баркты Кылмыш кодекси аркылуу коргоого жол 
берген мыйзамдарды жокко чыгарууну сунуштаган70. 
 
Бул жагынан алганда, мамлекеттик кызматкерлер – катардагы 
жарандар менен мамлекеттик уюмдар ортосунда турат жана алар 
өздөрү иштеген мамлекеттик органдардан айырмаланып, ар-намысын 
коргоо максатында сотко доо арыз бере алат. Бирок андай 
кызматкерлер канчалык жогорку кызматта болсо, ошончолук катуу 
сынга чыдоого тийиш жана андай сынга эң жогорку кызматтагы 
аткаминерлер өзгөчө чыдамдуу болуш керек. 
 
Мисал болуп калган «Лингенс Австрияга каршы» деп аталган сот 
ишинде Адам укуктары боюнча европалык сот – мамлекетке каршы өтө 
катуу жана курч сын айтылышы мүмкүн экендигине негиз тапкан. Бул 
иште– фашисттик СС уюмунун мурдагы офицерлерин саясий 
себептерден Австрия канцлери Бруно Крайский коргоп жатат деп 
журналистти австриялык сот Кылмыш кодекси аркылуу күнөөлүү деп 
тапкан.  
 

                                                           
69 Мисалга, «Инжал Түркияга каршы» деген ишти Адам укуктары боюнча 
европалык соттун кантип караганы тууралуу материалдарды окуп чыкса болот. 
1998-жылдын 9-июну. Арыздын номери 22678/93, 54-пункт. 
70 1) Бириккен улуттардын Адам укуктары боюнча комитетинин 
жыйынтыктоочу корутундусу: Мексика, 1999-жылдын 27-июлу, UN Coc/No/ 
CCPR/C/79/Add.109, 14-пункту. 2) Европадагы коопсуздук жана кызматташуу 
уюмунун (ЕККУ) Парламенттик ассамблеясынын Варшава декларациясы, 1997-
жылдын 8-июлу, 140-пункт. 
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Сынды азайтуу же ага таптакыр бөгөт коюу максатында саясатчылар 
сынчыларга каршы сот иштерин ачканы демократияга зыян тийгизет 
деп белгилеп, Адам укуктары боюнча европалык сот – катардагы 
жарандарга караганда, саясатчыларга каршы алда канча көп сын 
айтылышы мүмкүн деген бүтүм чыгарган. Ошондуктан мамлекеттик 
кызматкерлер сынга чыдамдуу болуш керек жана алардын ар бир сөзү 
же кадамы журналисттер жана деги эле коомчулуктун көңүл 
чордонунда болоорун түшүнүүгө тийиш71. 
 

4.4. Кылмыш жоопкерчилиги 
 
Азыркы учурда Кыргыз Республикасы өзүнүн кылмыш мыйзамдарын 
гумандаштыруу үстүндө. КР Кылмыш-жаза кодекси эки мыйзамдык 
актыга бөлүнгөн – «Кылмыш-жаза кодекси жана»72 жана «Жоруктар 
кодекси»73. «Жоруктар кодексине» – коом үчүн өтө деле коркунучтуу 
болбогон жана өтө деле көп зыян тийгизбеген кылыктар менен 
жоруктар кирет. 
 
Андай жоруктар үчүн жаза тартуу – соттолгон деп эсептелбейт жана 
жоруктар үчүн адам эркинен ажыратылбайт. Аны менен катар – жаза 
ылайыктуулук жадыбалы менен байланышкан жаңы жаза системасы 
киргизилет74. Жаңы Кылмыш жаза кодекси жана Жоруктар кодекси 
2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет, биз болсо азыр – эски 
да, жаңы да мыйзамдарда жазылган кылмыштар тууралуу сөз кылабыз. 
 
Журналист жоопко тартылышы мүмкүн болгон кылмыштарды тизмелей 
кетели:  
 
1.  Адамдын  жеке  турмушунун  кол  тийбестигин  бузуу75. Эски жана 
жаңы Кылмыш жаза кодекстеринде тийиштүү беренелердин мазмуну 
айырмаланат: 

                                                           
71 «Лингенс Австрияга каршы» деп аталган сот иши боюнча Адам укуктары 
боюнча европалык соттун чечими, 1986-жылдын 24-июну. Арыздын номери 
9815/82, 42-пункт. 
72 2017-жылдын 2-февралында кабыл алынган (№19). 
73 2017-жылдын 1-февралында кабыл алынган (№18). 
74 Жаңы Кылмыш жаза кодекси укукчулар тарабынан сынга алынууда. Vesti.kg, 
2017-жылдын 8-февралы – 
https://vesti.kg/?option=com_k2&view=item&id=44620:novyiy-upk-vyizval-
narekaniya-so-storonyi-pravovedov&Itemid=83  
75  
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Азыркы Кылмыш жаза кодекси76 Жаңы Кылмыш жаза кодекси77

135-берене. Адамдын жеке 
турмушунун кол тийгистигин 
бузуу  
1) Башка адамдын макулдугусуз 
анын жеке же үй-бүлөлүк сырын 
түзгөн жеке турмушу жөнүндө 
маалыматтарды жайылтуу 
максатында мыйзамсыз түрдө 
чогултканда, же мындай 
маалыматтарды ачык сүйлөө, 
ачык коюлган чыгармада же 
массалык маалымат 
каражаттарында жайылтканда, 
бул жабырлануучунун 
укуктарына жана мыйзамдуу 
таламдарына зыян келтиргенде, -
эсептик көрсөткүчтүн элүү 
өлчөмүнө чейин айып төлөм 
салынат. 
(2) Ошол эле жосундар кызмат 
абалынан пайдалануу менен 
жасалганда, - 
эсептик көрсөткүчтүн элүү 
өлчөмүнөн эки жүз өлчөмүнө 
чейин айып салынат. 
(КР  2007‐жылдын  25‐июнундагы 
N 91 Мыйзамынын редакциясына 
ылайык) 
 

186-берене. Жекече жашоонун 
кол тийбестигин бузуу  
1. Мыйзамда белгиленген 
учурлардан тышкары, адамдын 
жеке жашоосу жөнүндө купуя 
маалыматты анын макулдугусуз 
мыйзамсыз жыйноо, сактоо, 
пайдалануу жана жайылтуу, - 
IV категориядагы коомдук 
иштерге же III категориядагы 
түзөтүү жумуштарына, же IV 
категориядагы айып салууга 
жазаланат. 
2. Жеке же үй-бүлөлүк сырды 
чыгармада, жалпыга 
маалымдоо каражаттарында 
чыкканда, же болбосо башка 
жалпыга чыгууларда мыйзамсыз 
пайдалануу же болбосо 
жайылтуу, - 
IV категориядагы түзөтүү 
жумуштарына же V 
категориядагы айып салууга, же 
эки жылга чейинки мөөнөткө 
белгилүү бир кызмат ордун 
ээлөө, же болбосо белгилүү бир 
иш менен алектенүү укугунан 
ажыратуу менен же ансыз I 
категориядагы эркиндигинен 
ажыратууга жазаланат. 
 

 
2. Кат алышуу, телефон аркылуу же башка сүйлөшүүлөрдүн, кадимки 
почта,  телеграф,  электрондук  почта  аркылуу  алынган  же  башка 
кабарлардын сырын бузуу78;  
 

                                                           
76 1997-жылдын 1-октябрында кабыл алынган (№68). 
77 2017-жылдын 2-февралында кабыл алынган (№19). 
78 2017-жылдын 2-февралында кабыл алынган (№19). 
а жаңы Кылмыш жаза кодексинин 189-беренеси. 
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3. Турак жайдын кол тийбестигин бузуу79; 
 
4. Автордук жана  чектеш укуктарды,  патентке  ээлик  кылгандардын 
укугун бузуу80; 
 
5.  Опузалоо81. Бул берене журналистке каршы – эгер ал кайсы бир 
маалыматты жарыялайм деп коркутуп, кимдир бирөөдөн материалдык 
байлык талап кылып опузаласа пайдаланылат; 
 
6. Коммерциялык же банк сырын камтыган маалыматка мыйзамсыз 
түрдө ээ болуу82; 
 
7.  Коммерциялык  же  банк  сырын,  же  болбосо  салык  төлөөчүнүн 
сырын ачыкка чыгаруу83. Азыркы Кылмыш жаза кодексинде – «сырдын 
башка түрлөрүн» ачыкка чыгаруу үчүн дагы жоопкерчилик каралган, 
бирок жаңы Кылмыш кодексинде андай берене жок. Бул – оң көрүнүш, 
анткени андай ыкмадан кыянаттык менен пайдалануу мүмкүнчүлүгүн 
жоет жана кандай болбосун сырды ачыкка чыгарып жиберди деп 
кимди болбосун жазалоо мүмкүндүгүн жок кылат; 
 
8. Террордук аракет жүргүзүүгө эл алдында чакырык жасоо же андай 
аракеттерди эл алдында актоо84. Андай аракеттер учурунда интернет 
же ЖМК мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу – күнөөнү оордотуучу кырдаал 
болуп эсептелинет; 
 
9. Террордук же экстремисттик аракеттерди эл алдында жактыруу. Эл 
алдында чыгып сүйлөгөндө же ЖМК аркылуу террордук жана 
экстремисттик аракеттерге чакыруу белгилери болбосо да, бирок 
аларды жактыруу үчүн азыркы Кылмыш жаза кодексинин 226-беренеси 
боюнча жаза каралган. Ошондой эле, террордук же экестремисттик 
уюмдардын эн белгилерин атайылап эмес колдонуу үчүн адам 
                                                           
79 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 137-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 190-беренеси. 
80 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 150-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 199-беренеси. 
81 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 170-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 203-беренеси. 
82 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 192-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 220-беренеси. 
83 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 194-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 221-беренеси. 
84 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 226-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 242-беренеси. 
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административдик жазага тартылып, бирок бир жыл ичинде ошондой 
эле аракеттерди кайра кайталаса дагы Кылмыш жаза кодексинин 226-
беренеси боюнча жазаланат. Эл алдында жактыруу деп – террордук же 
экстремисттик аракеттерди элдин көзүнчө мактоо, даңкын чыгаруу же 
актоону түшүнүү керек.  
 
Чындап келгенде, мындай иштер үчүн Кылмыш жаза кодекси боюнча 
жазага тартуу ой-пикирди эркин билдирүү укугун бузат, анткени кайсы 
бир аракеттерди жактыруу же айыптоо ар бир адамдын өз иши. Эгер 
терроризм же экстремизм үчүн чакырык жасалбаса, жарандар пикир 
үчүн жазаланбаш керек. Жаңы Кылмыш жаза кодекси боюнча мындай 
жактыруу үчүн жаза каралган эмес; 
 
10. Баңги же психотроптук  заттарды пайдаланууга  кимдир бирөөнү 
көндүрүү85; 
 
11.  Порнографиялык  мүнөздөгү  нерселерди  таркатуу. 
Порнографиялык нерселерди өндүрүү жана сатуу үчүн азыркы Кылмыш 
жаза кодексинини 262-беренеси боюнча жаза каралган. Жаңы 
мыйзамдар боюнча мындай аракеттер кылмыш эмес, жорук86 болуп 
эсептелинет жана андай аракет үчүн адам жаза тартса дагы, соттолгон 
болуп эсептелинбейт; 
 
12. Компьютерде сакталган маалыматка мыйзамсыз ээ болуу87. Жаңы 
мыйзамдар боюнча мындай эрежеге жатпаган аракеттер жоруктар 
катарына кирет, алар үчүн жоопкерчилик Жоруктар кодексинде 
каралган, бирок, эгер андай аракеттердин натыйжасында кимдир 
бирөөгө олуттуу зыян тийгизилген болсо, алар кылмыш болуп 
эсептелинет жана Кылмыш жаза кодексине ылайык каралат; 
 
13. Бийликти күч менен басып алууга же конституциялык түзүлүштү 
күч менен өзгөртүүгө чакырыктар88; 
 

                                                           
85 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 249-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 272-беренеси. 
86 Жоруктар кодексинин 130-беренеси. 
87 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 289-беренеси, Жоруктар кодексинин 159-
беренеси жана жаңы Кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси. 
88 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 297-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 310-беренеси. 
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14.  Улут  аралык,  этнос,  раса,  дин  же  регион  аралык  араздашууну 
козгоо89. Азыркы Кылмыш жаза кодексинини 299¹-беренеси боюнча 
дагы улут (этнос) аралык, раса, дин же регион аралык араздашууну 
козгоого багытталган уюшулган аракеттер үчүн кылмыш 
жоопкерчилиги каралган. Жаңы Кылмыш жаза кодексинде андай 
жоболор жок, демек, мыйзамчылар – башка беренеде каралган 
кылмышты анын уюшулган мүнөздө болушун өзүнчө бөлүп чыгарбоону 
чечкен.  
 
15. Экстремисттик материалдарды даярдап чыгаруу жана таркатуу90; 
 
16.  Мамлекеттик  же  аскерий  сырды  ачыкка  чыгаруу91. Азыркы 
Кылмыш жаза кодекси боюнча кылмыш жоопкерчилиги – мамлекеттик 
сырды ачыкка чыгаруу үчүн каралган, жаңы Кылмыш жаза кодекси 
боюнча аскерий сырды ачыкка чыгаруу үчүн дагы кылмыш 
жоопкерчилиги киргизилген. 
 
17.  Кылмыш  жасалганы  тууралуу  биле  туруп  жалган  маалымат 
берүү92. Азыркы Кылмыш жаза кодексине 2014-жылдын май айында 
өзгөртүү киргизилип, 329-берененин «Жалган чагым» деген аты 
«Кылмыш жасалганы тууралуу биле туруп жалган маалымат берүү» деп 
өзгөртүлгөн. Жарандык коом жана ЖМКлар тарабынан бул оңдоо терс 
кабыл алынган, анткени аны менен бул жобонун пайдалануу чөйрөсү 
кеңейтилип, бийлик төбөлдөрү тарабынан кыянаттык менен 
пайдалануу мүмкүнчүлүгү ачылган. 
 
Бул берене жаңы Кылмыш жаза кодексинде дагы сакталып калды, 
андан тышкары, жаңы Жоруктар кодексинде дагы «Жалган чагым» 
деген 163-берене бар. Тартип коргоо органдары кайсы учурда кайсы 
беренени колдоноору табышмак бойдон калууда. Ага кошумча – 
мындай кайталоо коррупциялык коркунучка да алып келиши мүмкүн – 
шектелген же соттолуп жаткан адам, же күнөөлөнүүчү өзүн актоо үчүн 
канчалык аракет көргөнүнө жараша же Кылмыш жаза кодекси, же 
Жоруктар кодекси пайдаланып калышы мүмкүн. 

                                                           
89 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 299-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 313-беренеси. 
90 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 299²-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 315-беренеси. 
91 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 300-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 316-беренеси. 
92 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 329-беренеси жана жаңы Кылмыш жаза 
кодексинин 344-беренеси. 
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18. Тергөө учурунда алынган маалыматтарды ачыкка чыгаруу93.  
 
19.  Согушту  пропагандалоо. Жаңы Кылмыш жаза кодексине согушту 
пропагандалоо үчүн жоопкерчилик киргизилди – кайсы бир 
мамлекеттин башка мамлекетке карата агрессиясы же аскерий 
жаңжалга жол берүү максатында кандай болбосун түрдөгү көз 
карашты, идеяларды же чакырыктарды таркатуу аракеттери 
жазаланат94. Бул жобо – Кыргызстан эл аралык гуманитардык укук 
боюнча бир нече эл аралык келишимге катышкан мамлекет, алар болсо 
– согушту пропагандалоо үчүн кылмыш жоопкерчилигин киргизүү талап 
кылынгандыктан киргизилген.  
 

4.5. Административдик жоопкерчилик 
 
Мыйзамдарды гумандаштыруу иштери менен байланыштуу 
Административдик жоопкерчилик боюнча кодекс дагы 
алмаштырылууга тийиш. Азыркы95 жана 2019-жылдын 1-январынан 
тартып күчүнө кире турган жаңы96 Административдик жоопкерчилик 
боюнча кодексттердин журналисттерге же маалымат тараткан башка 
жарандарга тиешеси бар негизги беренелерди атай кетели. 
 
Кыргыз Республикасындагы шайлоону чагылдыруу учурунда: 
 
1. Шайлоо өнөктүгү учурундагы агитация шарттарын бузуу97. ЖМКлар 
тарабынан кетирилген мындай калпыстык үчүн төлөнө турган айып 
пулдун өлчөмү жаңы Административдик кодекс боюнча 280 эсептик 
көрсөткүчкө чейин жогорулайт. 
 
2. Талапкер тууралуу жалган маалыматтарды биле туруп таркатуу98. 
Калп экенин алдын ала билип туруп, аны маалымат каражаттары 
аркылуу таратууну жаңы Административдик кодекс өзгөчө белгилейт 
жана андай кылмыш үчүн төлөнө турган айып пулдун өлчөмүн 550 
эсептик көрсөткүчкө чейин көтөрөт. 

                                                           
93 Азыркы Кылмыш жаза кодексинин 333-беренеси. 
94 Жаңы Кылмыш жаза кодексинин 385-беренеси. 
95 1998-жылдын 4-августунда кабыл алынган (№114). 
96 2017-жылдын 13-апрелинде кабыл алынган (№58). 
97 Азыркы Административдик кодекстин 52-беренеси жана жаңы 
Административдик кодекстин 44-беренеси. 
98 Азыркы Административдик кодекстин 53-беренеси жана жаңы 
Административдик кодекстин 45- жана 46-беренеси. 
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3.  Шайлоо  жыйынтыгы  жарыяланганга  чейин  талапкерлердин  ар‐
намысына, кадыр‐баркына же ишкердик беделине тийген маалымат 
камтылган сыналгы же үналгы программаларын ретрансляциялоо99. 
Мындай аракет үчүн азыркы Административдик кодекс боюнча – 1000 
эсептик көрсөткүчкө барабар айып пулдан тартып ЖМКнын ишин 
токтотуп салууга чейин олуттуу жаза каралган. Жаңы Административдик 
кодексте андай жобо жок, ошондуктан мындай аракет үчүн ЖМК иши 
токтотулбайт жана жаза – мурда көрсөтүлгөн беренелерге жараша 
болот же ири жазана гана салынат. 
 
4.  Тыюу  салынган  мезгилде  агитация  жүргүзүү100. Жаңы 
Административдик кодексте мындай мыйзам бузуу өзүнчө белгиленген 
эмес жана андай аракеттер жаңы кодекстин 44-беренеси боюнча 
каралат – шайлоо агитациясын жүргүзүү шарттарын бузуу. 
 
5.  Тоголок  агитациялык  материалдарды  даярдоо  жана  таратуу101. 
Жаңы Административдик кодексте – автору жазылбаган (тоголок) 
агитациялык материалдарды таратуу үчүн өзүнчө жоопкерчилик 
каралган, аларды даярдоо болсо – жаңы кодекстин 44-беренеси 
боюнча каралат – шайлоо агитациясын жүргүзүү шарттарын бузуу. 
 
 Маалыматты  тымызын  алуу  учурунда  техникалык 
чараларды колдонуу учурунда: 
 
6. Маалыматты тымызын алуу максатында колдонулуучу техникалык 
аспаптарды  Кыргыз  Республикасынын  аймагына  алып  кирүү  жана 
(же) андан алып чыгуу эрежелерин бузуу102. 
 
7. Маалыматты тымызын алуу максатында колдонулуучу техникалык 
аспаптарды даярдап‐чыгаруу жана  (же)  аларды  өндүрүү жана  (же) 
сатуу  жана  (же)  сатып  алуу  жана  (же)  аларды  каттоо  эрежелерин 
бузуу103. 
 
8.  Тергөө  аракеттерин  мыйзамсыз  жүргүзүү  жана  Маалыматты 
тымызын  алуу  максатында  колдонулуучу  техникалык  аспаптарды 

                                                           
99 Азыркы Административдик кодекстин 53(1)-беренеси. 
100 Азыркы Административдик кодекстин 54-беренеси. 
101 Азыркы Административдик кодекстин 55-беренеси жана жаңы 
Административдик кодекстин 47-беренеси. 
102 Азыркы Административдик кодекстин 2721-беренеси. 
103 Азыркы Административдик кодекстин 2722-беренеси. 
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сактап‐кармоо104. Жаңы Административдик кодекс боюнча мындай 
аракеттер үчүн жаза каралган эмес. 
 
 Интеллектуалдык менчик тармагында: 
 
9. Автордук жана чектеш укуктарды бузуу105. 
 
10.  Кимдир  бирөөнүн  эн  белгисин  мыйзамсыз  колдонуу106. Жаңы 
Административдик кодексте дагы интеллектуалдык менчик 
тармагындагы мыйзам бузууларды административдик бузуу деп 
эсептеген беренелер жок. Ошондуктан автор укуктарын же эн белгини 
колдонуу укуктарын бузуу иштери жарандык укук тармагында 
каралууга тийиш. 
 
  Маалыматты  сактап‐кармоо  жана  ага  ээлик  кылууга 
жетүү тармагында: 
 
11. Маалыматты сактап‐кармоо эрежелерин бузуу107. 
 
12.  Компьютерде  сакталган  маалыматка  мыйзам  бузуу  менен  ээ 
болууга жетүү108. Жаңы Административдик кодекс боюнча маалыматты 
сактап-кармоо эрежелерин бузуу үчүн административдик 
жоопкерчилик каралган эмес. Ал эми андай маалыматка мыйзам бузуу 
менен ээ болууга жетүү үчүн жоопкерчилик – жаңы кодекстер ишке 
киргенден кийин Жоруктар кодексинин 159-беренеси менен жөнгө 
салынат. 
 
13.  Майда  ээн  баштык109. ЖМКлар аркылуу уят сөздөр айтылса же 
жазылса жана коомдогу кадимки жүрүм-турум эрежелери бузулса, 
алар үчүн административдик жаза көрүлөт. 
 
14.  Террордук  же  экстремисттик  аракеттерди  эл  алдында 
жактыруу110. Жаңы Административдик кодексте мындай аракеттер 
үчүн жаза каралган эмес. 

                                                           
104 Азыркы Административдик кодекстин 2723-беренеси. 
105 Азыркы Административдик кодекстин 340-беренеси. 
106 Азыркы Административдик кодекстин 341-беренеси. 
107 Азыркы Административдик кодекстин 409-беренеси. 
108 Азыркы Административдик кодекстин 409 (2)-беренеси. 
109 Азыркы Административдик кодекстин 364-беренеси жана жаңы Жоруктар 
кодексинин 119-беренеси. 
110 Азыркы Административдик кодекстин 395(1)-беренеси. 
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БЕШИНЧИ БӨЛҮК.  
МААЛЫМАТ ТАРАТУУ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН НЕГИЗГИ КОРКУНУЧТАР 
 
Маалымат таратуу – журналисттин же кайсы бир ЖМКнын ишинин 
маңызын түзөт. Маалымат таратылбаса – коом үчүн анын баалуулугу 
жокко чыгат. 
 
ЖМКлар жана журналисттер демократияга кепилдик болгон мааниге 
ээ, анткени маалымат каражаттары менен журналисттер аркылуу адам 
укуктарынын одоно бузулушу, коррупция иштери, бийлик укуктарынан 
кыянаттык менен пайдалануу жана башка саясий же коомдук жана 
башка маанилүү маселелер ачыкка чыгат. Бирок маалымат таратуу 
ишинде журналисттер менен ЖМКлар төмөнкү коркунучтар жана 
татаалдыктарга туш келиши мүмкүн:  
 

5.1. Административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартуу 
 
Журналист же ЖМК маалымат чогултуп же таратып жаткан учурда 
жасаган аракеттери үчүн Кылмыш жаза кодекси, Жоруктар кодекси же 
Административдик жоопкерчилик боюнча кодекске жараша 
жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. «Маалымат каражаттары 
тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 23-беренесинде 
өлкөдөгү сөз эркиндигин чектөө учурлары тизмеленген жана журналист 
же ЖМК бул берененин талаптарын аткарбаса, жоопко тартылышы 
мүмкүн. Ошондуктан, маалымат чогултуп жана аны таратууга даярдап 
жатканда ар бир журналист – анын аракеттеринде мыйзамсыз эч нерсе 
жок экенине көзү жетиш керек. 
 
Шайлоо иштерин чагылдыруу учурунда дагы ЖМК менен журналисттер 
шайлоо тууралуу мыйзамдар менен алдын ала кылдат таанышып алыш 
керек, анткени Административдик кодексте – шайлоо учурундагы бир 
топ мыйзам бузуулар үчүн жоопкерчилик каралган жана андай мыйзам 
бузуулар үчүн башка адамдарга караганда ЖМКлар жоопкерчилиги 
алда канча жогору. 
 
Андан тышкары, маалымат чогултуу ыкмаларына дагы өзгөчө көңүл 
буруп, алар ачык жана мыйзамдуу экенине ынаныш керек, анткени 
кийин журналист же ЖМК кимдир бирөөнүн үйүнө мыйзамсыз кирип 
же жеке турмушуна кийлигишкен, коммерциялык, банк же 
мамлекеттик сырды ачыкка чыгарган, же кайсы бир техникалык 
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аспаптарды уруксатсыз пайдаланган, же башка ушу сыяктуу 
эрежелерди бузган деп күнөөлөнүшү мүмкүн.  
 

5.2. Кимдир бирөөнүн намысына, кадырына же ишкердик аброюн 
шек  келтирген  маалымат  таратуу  үчүн  граждандык‐укуктук 
жоопкерчиликке тартуу 

 
Кимдир бирөө жөнүндө маалымат каражатында чындыкка жатпаган 
маалымат жарыяланса, ал өз ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо 
боюнча сотко доо арыз бере алат, жоопкер болсо сотто – ал 
маалыматтар чын экенин далилдеш керек. ЖМК менен журналисттер 
тараткан маалымат актуалдуу жана заманбап болууга тийиш, анткени 
коомдогу абал такай өзгөрүп турганда жана маалыматтын бир 
булактары башка булактарга карама-каршы келип жатканда, ар бир 
маалыматтын толук чын экенин ырастоо оңой эмес. 
 
Ар бир журналисттин өзүнүн кадыр-баркы дагы – ал тараткан 
маалыматтын сапаттуулугуна көз каранды жана өзү күмөн санаган 
маалыматты чыныгы адис эч качан жарыялабайт, же болбосо – 
маалымат тактала электигин атайын белгилей кетет. Кээде 
татаалдыктар – факттар менен баалочуу пикирлерди бир-биринен 
айырбаштоо кыйын болгондуктан чыгат. 
 
Айрым учурларда пикирлер анык эмес маалымат турүндө таратылат 
жана алар анын үстүнө какшык, шылдың, мыскыл же апыртма мүнөздө 
болот, мисалга, кимдир бирөө башка адамды «бандит» деп атаса, ал 
сөзсүз эле аны каракчылык кылган же башка мыйзамсыз аракатке 
барган деп айтууну каалаганын билдирбейт111. 
 

5.3 Түз ободо же коомдо ачык жасалган билдирүүлөргө шилтеме 
кылуу 

 
Эгер журналист – кимдир бирөөнүн эл алдында ачык чыгып сүйлөгөнүн 
айтып чыкса, же андай билдирүү түз ободо жасалса, айтылгандар калп 
болуп чыкса дагы, журналист жоопкерчиликтен бошотулуш керек. 
Бирок чындыгында эл алдында ачык айтылган сөздөргө шилтеме 
кылганда дагы, журналисттер жоопкерчиликке тартылган учурлар 
кездешет. 

                                                           
111 Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, London, 
ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
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Ошондуктан журналист андай шилтеме кылаардын алдында айтылган 
сөздөр чындап эле эл алдында ачык жасалганына ынаныш керек. «Эл 
алдында ачык чыгып айтуу» деп бардык коом үчүн жасалган 
билдирүүнү түшүнүш керек, андай билдирүү – ким кааласа келе ала 
турган ачык жерде, техникалык аспаптардын жардамы менен же анысы 
жок, бир топ бейтааныш адамдын катушуусунда жасалыш керек жана 
аны угуп жаткандар дагы аны ошентип түшүнүүгө тийиш, эгер андай 
билдирүү кадимки үй-бүлө мүчөлөрү алдында гана жасалса, аны «эл 
алдында ачык чыгып билдирүү» деп атаганга болбойт. 
 
Ошондуктан журналист – билдирүү коом үчүн ачык жерде жасалып 
жатканына, ал жерде сүйлөп жаткан адамдын туугандарынан башка 
адамдар да бар экенине жана билдирүү жасап жаткан адам чындап эле 
аны башкалар уксун деген максат менен сүйлөп жатканына ынаныш 
керек. Андан тышкары, андай билдирүүгө шилтеме жасалып жатканда, 
таркатылып жаткан үзүндү жалпы билдирүүнүн маңызын өзгөртпөш 
керек жана аны уккандар башкача түшүнбөгөндөй болууга тийиш. 
 

5.4.  Маалымат  бергендердин  атын  атабоого  кепилдикти 
камсыздоо 

 
ЖМКлар – коомго кызыктуу болгон маалыматтарды берген 
адамдардан бир топ көз каранды. Кээде андай жарандар 
журналисттерге – башкалар үчүн белгисиз же кылдаттык менен мамиле 
кылына турган маалыматтарды бериши ыктымал, анткени андай 
маалыматтар, мисалга, коррупциялык иштер менен, туура эмес 
мамлекеттик башкаруу же уюшулган кылмыш топторунун аракеттери 
менен байланышкан болушу мүмкүн жана андай маалымат берип 
жаткан адамдар – аны коомго жеткирип, ыплас көрүнүштөрдү 
ашкерелеп, коомдук пикир тузүүгө аракеттенет.  
 
Мындай учурларда андай маалымат берген адамдардын ысымы ачык 
жарыяланбаш керек деген шарт өтө маанилүү болот, анткени ал ким 
экени билинип калса, маалыматта айтылгандар андан жөн гана өч 
алышы мүмкүн жана ким болбосун андайдан коркот112. 
 
Кыргызстан мыйзамдары боюнча, журналисттин адистик иштерине эч 
кимдин кийлигишүүгө укугу жок, эч ким андан – адистиги менен 

                                                           
112 Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, London, 
ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
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байланыштуу ал ээ болгон маалыматтарды талап кыла албайт. 
Ошондой эле, журналисттик иликтөө учурунда табылган материалдар 
же документтерге эч ким күч менен ээлик кылып же текшерүүгө албаш 
керек, андай иштер сот аркылуу гана чечилүүгө тийиш. 
 
Ошол себептен журналист – ага маалымат берген булактарды 
ачыктабоого укуктуу, андай аракеттер сот чечими менен гана ишке 
ашырылган текшерүү же топтолгон маалыматтарды тартып алуу 
аркылуу жасалышы мүмкүн. Ошондой эле, сот чечими жок болсо, ЖМК 
– атымды атабагыла деген шарт менен ага маалымат бреген 
адамдардын ысымын ачыктабоого укуктуу. 
 
Эл аралык тажрыйбага караганда, «Гудвиндин иши» (Goodwin v. United 
Kingdom) деген ат менен белгилүү болгон окуя боюнча Европалык сот 
чыгарган чечим өтө маанилүү113. Европалык соттун чечимине ылайык, 
жаңылык боюнча маалымат берген булактын ким экенин ачыктоого 
журналистти аргасыз кылуу – анын маалыматты эркин алуу жана 
таратуу укугун, демек, ой-пикирин эркин билдирүү укугун бузган. 
 
Соттун чечимине ылайык, кабардын булагын ачыктоо талабы – 
маалымат менен кеңири алмашуу принцибин бузат жана демократияга 
зыян тийгизет, андай талап өтө өзгөчө учурлар менен гана акталышы 
мүмкүн. Журналистке маалымат берген булактарды коргоо – сөз 
эркиндигин камсыздоонун негизги шарттарынын бири. Мындай коргоо 
болбосо, маалыматка ээ булактар басма сөзгө кол кабыш кылбайт жана 
аны менен ЖМКлардын коомдук кызыгууга арзыган так жана 
ишенимдүү маалымат берүү жөндөмүнө терс таасир кылат. 
 
Натыйжада, маалымат каражаттарынын коомдук таламдарды коргоо 
милдетине зыян тиет. Ошондуктан демократиялык коомдо 
журналисттерге маалымат берген булактарды коргоо сөз эркиндиги 
үчүн өтө маанилүү жана андай булактарды ачыктоо туууралуу сот 
чечимдери басма сөз эркиндигине залака тийгизет. Эгер андай талап 
өтө маанилүү коомдук кызыкчылыктар менен акталбаса, ал – 
Конвенциянын 10-беренесине каршы келет114. 
 
 

                                                           
113 Goodwin v. United Kingdom иши боюнча Европалык соттун чечими. 1996-
жылдын 27-марты, арыздын номери 17488/90 (Адам укуктары боюнча 
европалык сот). 
114 Ошол эле жерде, 39-пункт. 
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5.5. Тоголок ысым (псевдоним) колдонуу 
 
Кыргыз мыйзамдары боюнча, ЖМКда чыккан материалдар тоголок 
болушу мумкүн, өзү даярдаган материалдарды журналист псевдоним 
менен чыгарууга укуктуу жана анын алдына эч ысым койбой да койсо 
болот. Мурда айтылгандай, эгер кайсы бир адам маалыматты – менин 
атымды атабагыла деген шарт менен берсе жана ал тууралуу сот 
чечими жок болсо, ЖМК анын ысмын ачыктоодон баш тартууга укуктуу. 
Псевдоним менен жазып жүргөн журналист дал ошондой адам болуп 
эсептелиши мүмкүн. Эгер анын чыныгы аты белгисиз болсо, аны соттун 
чечими менен гана ачыктоо мүмкүн. 
 

5.6. Башкалардын жазганын жана сүрөттөрдү колдонуу 
 
Башка авторлордун жазганын же сүрөт, видео-, аудиоматериалдарды 
пайдаланганда автордук укук дайым сакталууга тийиш. Андан тышкары 
бөтөн адамдардын, өзгөчө жаш балдардын сүрөттөрүн жарыялоо 
учурунда өтө кылдат болууга тийиш. Жаш балдардын сүрөтү коомдук 
ачык жерде тартылып алынган учурда дагы, эгер алар сүрөттө таанылса, 
андай сүрөттөрдү жарыялоо алдында балдардын ата-энесинен уруксат 
алыш керек. 
 

5.7. Кычыктуу темаларды чагылдыруу 
 
Дин, улут, раса, улуттук азчылыктар менен байланышкан маселелерди 
чагылдыруу – улут аралык же дин менен раса аралык араздашууну 
күчөткөн нерсе деп кабыл алынышы мүмкүн жана дискриминация, 
араздашуу же андай маселелерди күч менен чечүүгө жасалган азгырык 
катары бааланышы ыктымал. 
 
Кандай болбосун жек көрүүнү тутантууга тыюу салуу эрежеси жалгыз 
Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактта гана эмес, 
башка эл аралык келишимдерде дагы камтылган, алардын 
негизгилеринин бири – Кыргызстан ратификациялаган Расалык 
дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу боюнча конвенция115. 
 
Улуттар менен байланышкан ар башка маселелерди же алардын 
турмушун чагылдырган материал даярдап жатканда журналист – анын 

                                                           
115 «Расалык дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу боюнча эл аралык 
конвенцияга Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу» 1996-жылдын 26-
июлунда кабыл алынган КР мыйзамы. 



 
48 

кабары же макаласы эч кандай жек көрүү тутандырууга жем таштабай 
турганына ынаныш керек. 
 
Бириккен улуттар уюуму, ЕККУ жана Америка мамлекеттеринин уюму 
2001-жылы жасаган сөз эркиндиги боюнча биргелешкен билдирүүдө – 
сөз эркиндиги тууралуу мыйзамдарда жек көрүүчүлүктү тутандырууга 
тыюу салуу боюнча мыйзамдарда төмөнкү шарттар аткарылууга тийиш 
деп билдирген: 
– чындык айтканы үчүн эч ким жазаланбаш керек; 
– эгер жек көрүүчүлүк камтылып кеткен билдирүү таратылса жана аны 
тараткан адам аны атайын кылган эмес болсо, ал адам жазаланбаш 
керек; 
– расизм же сабырсыздык тууралуу маалымат менен идеяларды эл 
арасында кантип таратууну журналист өзү чечүүгө укугу бар экенин 
сыйлаш керек; 
– эч кимдин материалдары алдын ала цензурага алынбаш керек; 
– жазалоо боюнча сот чечимдери кабыл алынып жатканда аша 
чапкандык болбош керек жана кылмыш менен жаза бир-бирине 
шайкеш келүүгө тийиш116.  
 
Бул принциптер – жек көрүүчүлүктү тутандырууга каршы 
мыйзамдардын легитимдүүлүгүнө баа берүүгө негиз түзөт117. 
 

5.8. Журналисттин дене жагынан коопсуздугу 
 
Бул жерде сөз – карате же башка жекеме-жеке уруш өнөрлөрүнүн 
ыкмаларына ээ болуу жөнүндө эмес. Маселе – кайсы бир журналисттик 
иликтөө жүргүзгөндө, өзгөчө алар кайсы бир коррупциялык 
схемаларды же ири экономикалык кылмыштарды ашкерелегенде, 
журналисттин өмүрүнө же ден-соолугуна болгон коркунучтарды 
мүмкүн болушунча эң азга түшүрүүгө болгон аракеттер тууралуу. 
 
Негизги сунуш – коомдо топ жарган иликтөөлөрдү жалгыз эмес, чакан 
болсо бир топтун ичинде, же ар башка жерде жайгашкан 
журналисттерден турган топ аркылуу, же бир-бири менен такай 
байланышта болгон тармактын ичинде жүргүзгөн жакшы. Иликтөөнү 
журналисттер тобу жүргүзгөндө, анын каарманы – бир журналистти жок 
                                                           
116 2001-жылдын 27-февралында кабыл алынган. ЕККУнун документтер 
жыйнагынан тапса болот: https://www.osce.org/ru/fom/99559?download=true  
http://tinyurl.com/alg7l  
117 Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, London, 
ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
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кылуу же жумуштан четтетүү – жалпы иликтөөнү токтотпой турганын 
түшүнөт жана андай аракет маанисин жоготот. Жалгыз эмес, жамаат 
менен иштегенде, журналисттерге болгон коркунучтар жөн гана 
баарына тең бөлүнбөстөң, алар эң төмөн деңгээлге түшөт118. 
 

5.9. Санариптик коопсуздук 
 
Азыркы санариптик дүйнөдө журналисттердин артынан кароо кыйла 
оңой болуп калды. Компьютердин бир гана кнопкасын басуу менен 
бийик технология тармагында иштеген хакер-сталкерлер башкалардын 
чөнтөк телефон аркылуу сүйлөшкөндөрүн, башка бирөөнүн 
компьютеринде сакталган документтерди, же электрондук почта 
аркылуу жиберилген каттардын мазмунун же башка спутник 
байланышы менен жиберилген документтерди кармап-биле алат. 
 
Атайын жиберилген вирустун жардамы менен кимдир бирөөнүн 
компьютери – анда сакталган документтерди кайсы бир дарекке өзү 
жибере баштайт же компьютерде иштеп жаткан адамдын азыр эмне 
жазып жатканын биле алат. Андай адистердин колуна тийген жаңы 
санариптик аспаптар – тыңчылардын алдыңкы куралына айланууда.  
 
Бул сыяктуу хакердик чабуулдар – маалымат каражаттарынын артынан 
түшкөн атайын кызматтардан, криминалдык чөйрөдөн, же террордук 
топтордон да чыгышы мүмкүн. Андай аракеттерди – өз сынчыларынын 
оозун жабуу максатында бийлик да көрүшү мүмкүн, ошондуктан 
планетанын кайсы бурчунда болбосун иштеген журналисттер – өз 
санариптик коопсуздугун камсыз кылуу аракеттерин көрүшү зарыл. 
 
Санариптик коопсуздуктун негиздерин жана акысыз кеңеш-сунуштарды 
төмөнкү уюмдардын интернет-сайттарынан таап-окуса болот жана алар 
акысыз сабактарды да өткөрөт: Electronic Frontier Foundation (EFF), Front 
LineDefenders and Tactical Technology Collective, Freedom of the Press 
Foundation (Эркин басма сөз фонду), Чек арасыз репортерлор жана 
башкалар119. 
 
 
 
 

                                                           
118 Freedom House. Коопсуздук маселелери – укуктук колдоо жана коргоо. 
http://www.pora.press/security/  
119 Журналисттердин эл аралык тармагы. – https://ijnet.org/  
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АЛТЫНЧЫ БӨЛҮК.  
КОРКУНУЧТАРДЫ  АЗАЙТУУ  ЖОЛДОРУ  ЖАНА  ЖУРНАЛИСТТЕРГЕ 
КЕҢЕШТЕР 
 

6.1. Мыйзам талаптарын аткаруу 
 
Маалымат даярдап жана аны таратуу учурунда журналисттер мыйзам 
талаптарын так аткарганы – аларга карата пайда боло турган 
коркунучтарды жана аларды жоопкерчиликке тартуу тобокелчилигин 
бир топ азайтат. Буга чейинки бөлүктөрдө сөз болгон маалымат 
таратууга салынган чектөөлөрдү толук аткаруу өзгөчө мааниге ээ. 
 
Бирок Кыргызстандын айрым мыйзамдарынын жоболору так эмес 
жана бир гана мааниге ээ болбогондуктан, аларды ар башка тараптар 
ар башка түшүнүп, ар түрдүү чечмелеши мүмкүн жана мындай 
жагдайдан соттор жана журналисттерди сотко берген бийлик 
төбөлдөрү сөзсүз пайдаланат. Ошондуктан, тиги же бул мыйзамдын 
кайсы бир жобосу шек жаратса, журналисттер укукчу адиске кайрылып 
кеңеш сураш керек. 
 
«Интерньюс» эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү же 
«Медиа-саясат институту» деп аталган коомдук фонд журналисттердин 
материалдары боюнча укуктук коопсуздук менен байланышкан 
кеңештерди берип турат120. Андан тышкары, андай маселелер боюнча 
кандай болбосун укукчу-адиске да кайрылса болот.  
 
Кайсы бир өзгөчө же тар чөйрөдөгү маселелерге арналган кабар-
макалаларды даярдап же ошол тармактагы көрүнүштөрдү чагылдырып 
жатканда, журналисттер ошол чөйрө менен байланышкан мыйзамдар 
менен алдын ала жакшылап таанышып алганы жакшы. 
 

6.2. Этикалык ченемдерди сактоо 
 
Демократияга карай бет алган өлкөлөр, алардын ичинде Борбор Азия 
жумурияттары дагы, ЖМКлар менен байланышкан адистик жана адеп-
ахлактык окшош эреже маселелерине тушугат. Бир четинен алганда, 
айрым журналисттер сөз эркиндигинен аша чаап пайдаланат жана 
көпчүлүктү дүүлүктүргөн, жетилбеген же ырасталбаган, кээде ачык эле 

                                                           
120 «Интерньюс» жана анын шериктери – ЖМКда чыга турган метериалдарга 
укуктук баа берүү долбоорун баштайт. – http://medialaw.kg/2017/04/14/internyus-
i-partnery-zapuskayut-proekt-yuridicheskoj-otsenki-materialov-dlya-smi/  
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кимдир бирөөнүн ар-намысына тийе турган материалдарды 
жарыялайт. 
 
Экинчи жагынан караганда, бийлик жана ага баш ийген соттор кээде 
андай материалдарды өтө эле кызуу кабыл алат жана жагдайды өз 
пайдасына чечүү максатында сөз эркиндиги менен байланышкан эл 
аралык үлгүлөр коргогон нерселер менен легитимдүү чектөөгө муктаж 
нерселерди бир-биринен айырбаштабайт. (3.2-бөлүктү караса болот). 
 
Тиешелүү мыйзамдарды кабыл алып, мамлекет жогорку адистиктеги 
жана адеп-ахлактуу журналистиканы өнүктүрүүгө аракет кылганы 
менен, мамлекеттик уюмдарга – адистик үлгүлөрдү камсыз кылуунун 
ыгын жакшы билбегени маселе жаратат. Ага – мамлекет менен басма 
сөз ортосундагы мамиле дайым эле жадырагандай болбогуну да 
кошулат121. 
 
Мындай туңгуюктан чыгуу максатында көптөгөн өлкөлөрдүн 
журналисттери жана басма сөз уюмдары басма сөз менен 
байланышкан ЖМКлар тармагын өздөрү жөнгө салууга киришкен. Алар 
түзгөн бейөкмөт уюмдар – журналисттик үлгүлөрдүн деңгээлин 
көтөрүп, төмөн адистик же талап кылынган милдеттерге жооп бербеген 
учурларды талдоого укук алган. 
 
Демейде алар берген кеңештер менен адистик адеп-ахлак боюнча 
жоболор кабыл алынып, журналистиканын жогорку үлгүлөрү 
белгиленет, журналисттер үчүн ал ченемдер боюнча окуулар өткөрүлөт 
жана журналисттердин дарегине жарандар тарабынан жазылган 
арыздар каралат.  
 
Көпчүлүк учурларда андай өз тармагын өзү жөнгө салып туруучу 
уюмдар тарабынан ЖМКларга каршы көрүлүшү мүмкүн болгон жалгыз 
санкция – этикалык эрежелерди бузган ЖМКлар андай жоруктар 
тууралуу чечимди жарыялоону талап кылуу болот. Андай чечимдерди 
толук аткарууну талап кылууга андай коомдук уюмдардын укугу 
жетпейт, ошондуктан алар – кабыл алынган чечимдерди ЖМКлар өз 
ыктыяры менен аткарат деп үмүттөнөт. 
 
Анткен менен, андай уюмдарга жана кеңештерге көпчүлүк учурларда 
өтө тажрыйбалуу адистер шайланат жана алар өз чечимдери менен 

                                                           
121 Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, London, 
ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
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эрежелерди адистик чөйрөдө кеңири талкуулагандан кийин кабыл 
алат. Ошондуктан алардын чечимдерин ЖМКлар олуттуу мүнөздө 
кабыл алып, алар сунуштаган кеңештерди, жокко чыгарууларды, 
ондоолорду, кечирим суроо же башка билдирүүлөрдү дээрлик сөзсүз 
жарыялайт. 
 
Андан тышкары, кайсы бир ЖМКнын жана анын журналисттеринин 
адистик деңгээлин көтөрүүгө айрым учурларда алардын 
коллегаларынын басымы менен кысымы дагы көмөктөшөт, анткени 
чыныгы журналисттик коомчулук өз мамлекетинин аброю үчүн күйөт 
жана эл аралык коомчулук алдында мекени уят болбошуна умтулат. 
 
Басма сөз чөйрөсүнүн мындай өзүн өзү жөнгө салуу аракеттеринин 
өркүндөшүнө мамлекет акылмандык менен көмөктөшө алмак. 
Мисалга, ар-намыска же ишкердик кадыр-баркка шек келтирүү менен 
байланышкан иштерди караганда соттор – ошондой өзүн өзү жөнгө 
салуу уюмдарынын пикирин жана чечимдерин эске алса болмок – эгер 
эреже бузган маалымат каражаты андай уюмдардын жокко чыгаруу же 
жооп иретиндеги билдирүүнү жарыялоо сунушун аткарса, ага карата 
кабыл алынган сот чечимин жумашартып, төлөнө турган кенемтенин 
өлчөмүн төмөндөтсө болмок. 
 
Кыргыз Республикасында дагы ЖМК тармагында ошондой өзүн өзү 
жөнгө салуу аракеттери бар. 2007-жылы Кыргызстандын эгемендүү 
тарыхында биринчи журналисттер курултайы өткөрүлүп, ага –
ЖМКлардын жана бейөкмөт медиа уюмдарынын өлкөнүн бардык 
региондорунан шайланып келген 120 өкүлү катышкан. Ал курултайда 
Кыргызстан журналистинин этика кодекси талкууланып, кабыл 
алынган122. 
 
Ал Этика кодексинин кабыл алынганынын максаты – ЖМКларда 
иштеген кызматкерлер үчүн адеп-ахлактык жана адистик үлгүлөрдү 
орнотуу болгон, андай эрежелер – кызматкерлер ким болуп иштесе 
дагы, аларга тиешелүү болот жана өлкө журналистикасынын адистик 
деңгээлин көтөрүп, ЖМКларга карата коомдун ишенимин сактоо 
болгон123. 
                                                           
122 Кийин ал Кодекске 2009-жылдын 16-апрелинде жана 2012-жылдын 8-
декабрында өткөн Журналисттердин республикалык конференцияларында 
өзгөртүүлөр киргизилген. 
123 Кыргызстан журналистинин этика кодекси. – 
http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/eticheskij-kodeks-zhurnalista-
kyrgyzstana/  
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Кыргызстан журналистинин этика кодекси – өтө деле чоң эмес 
документ, ал болгону 23 гана беренеден турат. Аны түзүү учурунда 
журналистиканын эл аралык үлгүлөрү эске алынган. Бул кодекстин 
жоболорун аткарса, журналист өз макала-жаңылыктары же башка 
материалдары үчүн дээрлик эч качан жоопко тартылбайт, анткени бул 
кодекстин талаптары менен даярдалган материал жөн гана адеп-ахлак 
эрежелерине эмес, мыйзам талаптарына дагы жооп берет. 
 
Факттарды баяндоо, пикир же божомол айтууну бир-биринен 
айырбаштаган бул Этика кодексинин 10-беренесинин талаптары 
аткарылса – кайсы бир жарыяланган материал үчүн кайсы бир 
журналистти жоопко тартуу коркунучу бир кыйла азаят. Мыйзамдар 
боюнча, баа берген пикир үчүн эч ким жоопко тартылбаш керек. Андай 
баа берген пикир деп – анын чын же калп экенин эч ким далилдей 
албаган ой-пикирди түшүнүш керек, андай пикир факттарды 
баяндабайт, мисалга, тамаша пикир, мыскыл же риторика менен эч бир 
фактты бурмалоо мүмкүн эмес124. 
 
Ал эми кайсы бир пикирдин жалган же чын экенин эч ким далилдей 
албаса, аны мыйзамсыз же кимдир бирөөнү жөнү жок айыптоо деп 
түшүнбөш керек125. Андан тышкары, кимдир бирөөнүн өз пикиринде 
кыйшаюусуз турушун эл аралык укук эрежелери толук коргойт, 
ошондуктан – тиги же бул адамдын тиги же бул пикири жагдайга 
ылайык же ылайык эмес экенин бийлик чечет126. 
 

6.3. Талаш‐тартыштарды сотко жеткирбей чечүү 
6.3.1.  ЖМКларга  каршы  берилген  даттанууларды  кароо 
комиссиясы 

 
Кыргызстан журналисттеринин 2007-жылдагы курултайында, Этика 
кодексин кабыл алуудан тышкары, журналисттик ишкердик учурунда 
пайда болгон маселелерди өзү жөнгө сала ала турган журналисттик 
уюм дагы түзүлгөн – ЖМКларга даттануулар боюнча комиссия. Анын 
алдына төмөнкү милдеттер коюлган: 
                                                           
124 Мисалга, «Обершлик Австрияга каршы» (№1) деп аталган ишти карап чыкса 
болот. 1991-жылдын 23-майы, арыздын номери – 11662/85, 63-пункт. 
125 «Көз карандысыз маалымат түркүндүк демилгеси Австрияга каршы» деп 
аталган иш, 2002-жылдын 26-февралы, арыздын номери 28525/95, 39-пункт. 
126 Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, London, 
ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
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 – ЖМКаларга даттанууларды жана ЖМКлар менен маалымат 
пайдалануучулар ортосунда пайда болгон башка маалымат чатактарын 
Комиссия сотко жеткирбей чечүүгө тийиш; 
 – Журналисттер арасында Комиссия адеп-ахлактык ченемдер 
менен эрежелерди жайылтуу жана дагдыга киргизүү; 
 – Ошондой эле агартуу иштерин жана этикалык эрежелерди 
Комиссия студенттер арасында дагы жүргүзүүгө тийиш; 
 – Комиссия – журналисттик коомчулукту бириктирип, аны 
чыңоо иштерин жүргүзүш керек. 
 
Маалымат чатактарын кароо үчүн Кыргызстан журналисттеринин 
этикалык кодекси негиз болот. Кайсы бир арыз түшкөндө, ЖМКларга 
даттануулар боюнча комиссия – ошол Кодекс бузулган-бузулбаганын 
аныкташ керек. Арыз кандай эреже менен каралып, чечим кантип 
кабыл алыныш керектиги – бул Комссия тууралуу жободо чечмеленген. 
 
Жазылган арыз башында алдын ала каралыш керек, анткени Комиссия 
– андай даттанууну деги эле кароо керекпи же андай иш Комиссиянын 
ыйгарым укуктар чегинен чыгып кетеби деген маселени аныкташ керек. 
Экинчи этапта арыз өзү маңызы боюнча каралат жана Комиссия андай 
кароого – чатакташкан эки тараптын тең катышуусуна умтулуш керек, 
анткени алар ортосундагы мамилени жөнгө салуу дагы Комиссиянын 
милдетине кирет. Үчүнчү этапта чечим чыгарылат, жана жобо боюнча 
Комиссия үч башка чечимге келиши мүмкүн: 
 
Эскертүү. Эгер Комиссиянын кароосуна түшкөн ЖМК же анын 
журналисти этикалык эрежелерди атайын эмес бузган деген чечим 
чыгарылса, аларга эскертүү жарыяланат. Мындай эскертүүнү сөзсүз эле 
элге жарыялап кереги жок, анын бирден дааналары – журналистке, ал 
иштеген ЖМК жектекчисине жана арыз ээсине жиберилет. 
 
Комиссиянын  билдирүүсү. Эгер Комиссия – журналист же ЖМК 
тарабынан журналисттик этика олуттуу бузулган деген чечимге келсе, 
атайын билдирүү жасалат. Андай билдирүүнүн бирден дааналары – 
арыздын ээсине, этиканы бузган журналист иштеген ЖМКнын 
жетекчисине жана башка журналисттер менен ЖМКларга жиберилип, 
Этика кодексине кол койгон журналисттер арасында таратылат. Андай 
билдирүүнү ачык жарыялоо керекпи же кереги жокпу деген маселени 
Комиссия өзүнчө чечет. 
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Коомдук уяткаруу түрүндөгү билдирүү. Эгер Комиссия – журналист же 
ЖМК атайылап адеп-ахлак ченемдерин бузду жана андай аракет 
адистик журналистика деген түшүнүккө жатпайт деген чечимге келсе, 
коомдук уяткаруу түрүндөгү билдирүү жасалат. Андай билдирүү – 
Комиссиянын колундагы бардык ыкмалар менен мүмкүн болушунча 
кеңири таркатылат жана Комиссия өзү – бардык ЖМКлар аны 
жарялашына аракет көрөт. 
 
Анткен менен Комиссия үчүн – чатакташкан тараптар бир-бири менен 
элдешкени дагы маанилүү, ошондуктан Комиссия ар бир арызга 
ийкемдүү мамиле кылууга тийиш. Ошол эле учурда, ар бир эле даттануу 
боюнча сөзсүз чечим кабыл алынышы дагы шарт эмес. Эгер эки тарап 
бир-бири менен келишсе, Комиссия ал тууралуу жөн гана протокол 
түзүп, маселе кантип чечилгенин – эчтекесин калтырбастан, кагазга гана 
түшүрүп койсо болот. 
 
Жарыялаган материалы үчүн даттанууга кептелген журналист же ЖМК, 
алардын материалы боюнча нааразы болгон тарапка өздөрү – Этика 
комиссиясына кайрылыңыз деп сунушташы мүмкүн, анткени андай 
доолор айрым учурларда негизсиз болот, Комиссия болсо маселени 
калыс карап чыгып, аны чечет жана иш сотко жетпейт.  
 
ЖМКларга болгон даттанууларды караган комиссиянын бардык 
документтерин жана арыз менен Комиссияга кантип кайрылса болот, 
ал үчүн кандай кагаздар талаптуу экенин интернетте ачык тапса болот: 
http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/  
 

6.3.2. Арачылык 
 
Арачылардын аракеттери Кыргызстанда мыйзам аркылуу мурда 
аныкталган эмес, бирок 2017-жылы Кыргыз Республикасынын 
«Арачылык тууралуу»127 мыйзамы кабыл алынган жана ал 2018-
жылдын 11-февралынан тартып күчүнө кирди. 
 
Арага түшүү институтунун киргизилгени – арага түшкөн үчүнчү тараптын 
жардамы менен талашкан эки тарап тең ар бири макул боло турган 
келишимге келиши мүмкүн болгон укуктук чараларды көрсө болот 
дегенди тушүндүрөт. Арачылар ар башка маселелерди, мисалга, 
жарандык, үй-бүлөлүк же эмгек араздашууларын гана эмес, Кылмыш 
кодексинде белгиленген аракеттерди да карашы мүмкүн. 

                                                           
127 2017-жылдын 28-июлунда кадыл алынган (№161). 
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Мыйзам боюнча, арачылык аракеттери – чатакташтан тараптардын 
бири сотко кайрылганга чейин дагы, кайрылгандан кийин дагы 
жүргүзүлүшү мүмкүн. Ошол эле учурда, арачыларга кайрылгандан 
кийин дагы араздашкан тараптар өз маселесин сот аркылуу чече 
бергенге укуктуу. Арачылык жүргүзүү учурунда мыйзам төмөнкү 
нерселерге кепилдик берет: 
 – Арачы же арачылар уюмунун кызматкерлери сотто күбө 
катары суракка алынбайт жана арачылык аракеттери учурунда аларга 
белгилүү болгон маалыматты сотко айтып берүүгө милдеттүү эмес; 
 – Мыйзамда атайын белгиленген болбосо, арачыларга же 
арачылар уюмуна арачылык аракеттери учурунда белгилүү болгон 
маалыматтарды талап кылууга тыюу салынат128; 
 
Мындай кепилдиктерди камсыз кылуу үчүн тийиштүү өзгөртүүлөр 
башка мыйзамдарга киргизиле элек, ошондуктан алардан азырынча 
пайдалануу мумкүн эмес.  
 
Арачылык институту азырынча түзүлүп кана жатканына карабастан, 
арачылык кызматын элге сунуштаган уюмдар Кыргызстанда көптөн 
бери иштеп келатат, ошондуктан араздашкан тараптар арачыларга 
качан болбосун кайрылышы мумкүн, бирок андай тейлөө бекер эмес 
экенин белгилей кетиш керек. 
 

6.3.3. Талаштарды сотко жеткирбей чечүүнүн башка ыкмалары 
 
Араздашкан тараптар чындыгында өз чатагы боюнча кандай болбосун 
ыкма менен мунасага жетүүгө укуктуу, бир гана талап – андай аракеттер 
мыйзамдуу болууга тийиш. Тараптар тикелей да сүйлөшүү жүргүзүшү 
мүмкүн же арага – кайсы бир белгилүү адамды түшүрүүгө укуктуу жана 
ЖМК – менин ар-намысыма же ишкердик кадыр-баркыма сөз тийди 
деп эсептеген адамга да сөз бериши ыктымал. 
 
Мурда жарыяланган маалыматты жокко чыгаруу же ага жооп берүү – 
сөзсүз эле соттун гана чечими менен болот деп эсептебеш керек, аны 
эки тараптын макулдашуусу менен да ишке ашырса болот. Андай 
сүйлөшүүлөрдүн же кандай болбосун башка жөнгө салуу 
аракеттеринин негизги максаты – маселени сотко жеткирбей чечип 
алуу. 

                                                           
128 2017-жылдын 28-июлунда кабыл алынган «Арачылык тууралуу» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамынын 8-беренеси (№161). 
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Анын жарыялана турган материалы кимдир бирөөгө карата сын камтый 
турганын билген журналист – ошол эле материалга сындалып жаткан 
адамдын пикирин дагы киргизип койсо болот. Мындай учурда – 
келечекте чыга турган талаш-тартыштын курчтугу жумшарат жана 
жоопко тартылуу коркунучу азаят. 
 
Акыркы мезгилде журналисттерге каршы миллиондогон кенемте талап 
кылган доо арыздарды эсепке алганда, мындай аракеттер бир топ 
маанилүү. Бирок КР президентинин ар-намысын коргоо боюнча бардык 
акыркы андай иштер учурунда «КР президентинин ишине кепилдик 
тууралуу» КР мыйзамынын 4-беренесинин талаптарын Башкы 
прокуратура аткарган эмес129. Ал берене боюнча сотко доо арыз берээр 
алдында прокурордук мамиле көрсөтүү, башкача айтканда, сотко 
чейинки жөнгө салуу аракеттерин көрүүгө прокурор милдеттүү болчу. 
 

6.4. Мааламыт жана медиа‐сабаттуулукту жогорулатуу 
 
Азыркы мезгилде бир жыл ичинде – адамзаттын бүткүл мурдагы 
тарыхында чыккан маалыматтарга тете маалымат өндүрүлүп жатканда, 
тарыхый убакыт – маалымат тармагындагы улам жаңы техникалык 
аспап чыккан эки мезгилдин ортосундагы убакытка чейин тыгыздалып 
калганда, алты жыл университетте окуган адистер тарабынан 
кандайдыр бир орчундуу кеңеш айтылат деп ишенүү кыйын. 
Ошондуктан медиа тармагында улам пайда болуп жаткан жаңы 
аспаптар жана технологиялар менен журналисттер тааныш болууга 
тийиш. 
 
Жөн гана окуп-жазганды билүү азыркы заманда сабаттуулуктун белгиси 
болбой калды, маалыматтын эмне экенин, кайдан чыкканын, артында 
эмне турганын түшүнүп-билүү керек жана андай сапат баарыга 
тиешелүү, ага инженер менен фермер да, саясатчы менен доктур дагы 
ээ болууга тийиш. 
 
Медиа-сабаттуулук жана маалыматты айырбаштап билүү кадимки 
коомдо – кандайдыр бир өзгөчө жана обочолонгон нерсе катары кабыл 
алынат. ЮНЕСКО уюмунун стратегиясында мындай эки түшүнүк – 
медиа- жана маалымат сабаттуулугу – ар бир жарандын турмушу жана 
эмгеги үчүн керектүү компетенттүүлүктүн биримдиги деп аталат 
(билим, дагды жана мамиле). 

                                                           
129 2003-жылдын 18-июлунда кабыл алынган (№152). 
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Маалымат сабаттуулугу үчүн – маалыматка ээ болуу мүмкүнчүлүгү, аны 
баалап билүү жана адептүү пайдалануу өтө маанилүү, медиа-
сабаттуулук болсо – маалымат каражаттарынын милдетин түшүнүү 
жөндөмү, андай милдеттерди аткаруу сапатын баалоо жана пикир 
билдирүү максатында башка маалымат каражаттары менен туура 
мамиле түзүүгө басым жасайт. 
 
Медиа- жана маалымат сабаттуулуктун милдеттери: 
 
  Маалымат сабаттуулугу: 
– Маалыматка болгон коомдук талаптарды аныктоо жана аларды 
жазып чыгуу; 
– Маалымат издөө жана ага ээлик кылуу жолдорун табуу; 
– Маалыматты баамдоо; 
– Маалыматты системага келтирүү; 
– Маалыматты – этикалык нормаларды сактоо менен пайдалануу; 
– Ар башка платформаларда пайдалануу үчүн маалыматты өзгөртүү; 
– Мааламытты таратуу; 
– Маалыматты иштетип, даяр кылуу максатында ИКТ менен иштөө 
ыкмаларын колдонуу. 
 
    Медиа‐сабаттуулук: 
– Демократиялык коомдогу медианын маанисин жана милдеттерин 
тушүнүү; 
– Медиа уюмдар өз милдетин кандай шартта аткара ала турганын 
түшүнүү; 
– Медианын мазмунун сын көз караш менен түшүнүү жана аны 
милдеттер менен байланыштыруу; 
– Өз пикирин эркин билдирүү жана демократиялык иштерге катышуу 
үчүн медиа менен мамиле түзүү; 
– Пайдалануучуларга керектүү мазмун (контент) түзүү үчүн керектүү 
ИКТ-машыккандыкты пайдалануу130. 
 
Медиа- жана маалымат сабаттуулугу боюнча окуу куралдары 
интернетте көп, алар ар башка эл аралык жана коммерциялык эмес 
уюмдар тарабынан даярдалган. Кыргызстанда дагы медиа менен 

                                                           
130 Медиа- жана маалымат сабаттуулугу: мугалимдерди окутуу программасы // 
Алтон Гриззл жана Кэролайн Уилсондун редакциясы астында. Маалымат 
технологиялары жана билим берүү боюнча ЮНЕСКО институту, 2012. – 198 
бет. 



 
59 

санариптик сабаттуулукту жогорулатуу максатында долбоорлор 
башталган: www.mediasabak.org сайтында он-лайн түрүндө жагымдуу 
даярдалган 8 сабак алып, медиа- жана маалымат сабаттуулугунун 
негиздери менен таанышса болот. 
 

6.5. Маалыматты ырастоо 
 
Маалыматтын чын же калп экенин ырастоо – журналист же ЖМКны 
жоопко тартуу коркунучун бир кыйла төмөндөтөт, анткени текшерилген 
гана факттар менен маалымат таркатылат. ЖМК же журналистке баары 
бир доо арыз берилсе, маалыматтын чын экени тууралуу мурда 
табылган далилдер жоопкерчиликке тартылуу коркунучун азайтат, 
анткени ал чындыкка жатпайт деп эсептелбейт. Журналистика үчүн 
факттарды дыкат жана терең текшерүү өтө маанилүү, андай ырастоо – 
ушак менен башка так эмес кабарлардан факттарды айырбаштайт. 
 
Калкты так маалымат менен камсыз кылууну каалаган журналисттер 
үчүн төмөндө айрым эрежелер келтирилет: 
 
1. Сиз ырасталган факттар менен корголгонсузбу? 
 
Факттарды так ырастоо үчүн биринчи тоскоолдук сиз өзүңүз болушуңуз 
мумкүн. Кадыресе түшүнүктүү журналисттик кызыгуудан тышкары, 
баяндалып жаткан темага сиздин өзүңүздүн жеке кызыгууңүз барбы? 
Оюңузда баланча жыйынтык чыгыш керек деп түшүнгөндөн кийин гана 
иликтөө жүргүзүп, ошол алдын ала ойлоп койгон жыйынтыкты тактоону 
гана каалаган жоксузбу? Табылган факттарды жөн гана алдын ала 
ойлонгон идеяга ылайыкташтырып жаткан жоксузбу?  
 
Эгер ошондой болсо, иликтөө учурундагы сиздин калыстыгыңыз күмөн 
болуп калышы мүмкүн жана сизге жакпаган айрым факттарды сиз 
көрбөй же баамдабай калышыңыз ыктымал. Албетте, сизге алдын ала 
кайсы бир темалар жакын болушу мүмкүн бирок андай калыс эместик 
сиздин адистик ишиңизге таасир кылбаш керек. 
 
2. Маалыматтын ишенимдүү эки булак эрежеси 
 
Көпчүлүк маалымат каражаттары «эки булак» эрежесин пайдаланат – 
кайсы бир факт тууралуу маалыматтар бир-бирине тиешеси жок 
кеминде эки башка ишенимдүү булактан алынып, алар бир-бирин 
тастыкташ керек. Интернеттен же телфон аркылуу алынган 
маалыматтар демейде бир булак болуп эсептелет, ошондуктан 
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журналист дагы бир башка булакты табууга тийиш жана керектүү 
маалыматка ээ ал булак – ал маалымтты тактоого жана аны жазып 
алууга макул болуш керек. Мындай жаңы булак – мурда табылган 
маалыматты тактоого тийиш.  
 
Айрым учурларда, мисалга, укуктук маселелер менен байланыштуу же 
жеке турмуштун кол тийбестиги менен коркунуч пайда болуу 
себептеринен – маалымат кайсы булактан алынганын ачык айтпоого 
туура келет. Андай учурларда сиз – андай булакка толук ишенсе болот 
деп өзүңүз толук ишенүүгө тийишсиз жана ал тууралуу – сиздин 
булагыңыз легалдуу жана ал берген маалымат туура экенине – өз 
редакторуңузду дагы ишендириш керек. 
 
3.  Телефон  аркылуу  же  интернеттен  табылган  маалыматка  толук 
ишеним артпаш керек, алар жалган болуп чыгышы мүмкүн 
 
Айрым маалымат каражаттары жөн гана интернеттен тапкан макала-
маалыматтарды таратуу менен жан багат. Анын өтө деле чоң коркунучу 
жок, электрондук медиа кызматынан пайдалануу үчүн андай маалымат 
каражаттары бир топ акча сарптайт, ошондуктан алардын 
материалдарынан пайдаланса болот. 
 
Бирок антип алынган маалымат кээде чындыкка жатпайт жана аны 
басып чыгаргандан кийин айрым учурларда аны жокко чыгарууга туура 
келет. Андан тышкары, бирөөнүн айтканын текшербестен, жөн гана 
кайталап койгон үчүн кечирим суроо өзү дагы уят иш, анткени аны 
менен сиздин гана эмес, сиз иштеген ЖМКнын дагы кадыр-баркына 
сокку урулат жана мурда сизден так маалымат алып жүргөндөр сизге 
башка кайрылбай калышы мүмкүн131. 
 
Алынган маалыматты кантип натыйжалуу текшериш керек деген 
маселеге арналган интернет-булактар азыр бир топ көп. («Пайдалуу 
даректер» деген бөлүмдү дагы караңыз). 
 

6.6. Фактчек 
 
«Фактчек» деп аталган маалыматтарды текшерүү ыкмасында ачык 
жарыяланган гана маалымат-материалдар пайдаланылат. 
Журналисттердин бул формат менен иштеши – ар-намыс менен кадыр-
баркты коргоо боюнча доо арыз берүү коркунучунан аларды бир топ 

                                                           
131 Журналисттердин эл аралык байланыш тармагы. – http://ijnet.org  
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коргошу мүмкүн. «Фактчек» эмне экенин «Оксфорд сөздүгү» минтип 
түшүндүрөт: «Факттардын чын экенин текшерүү үчүн кайсы бир 
маселени иликтөө иши»132. Бирок айрым адистердин айтымында, 
мындай аныктама толук эмес. 
 
Жалпы журналистиканы – факт журналистикасы жана пикир 
журналистикасы деп эки чоң тармакка бөлсөк, фактчек деген түшүнүктү 
– маани журналистикасынын бир түрү деп атаса болот, фактчек 
ыкмасында факт журналистикасы менен пикир журналистикасынын 
материалдары жана, андан тышкары, коомдук адамдардын 
билдирүүлөрү, коомдо талкууланып жаткан оозеки маселелер негиз 
болуп пайдаланылат жана иликтөө аркылуу алардын чындыкка кандай 
тиешеси бар экени тууралуу корутунду чыгарылат. 
 
Фактчек (англисче fact – факт, check – текшерүү) – маалымат 
каражаттары аркылуу тараган коомдук адамдардын билдирүүлөрүндө 
факт катары келтирилген маалыматтарды текшерүү. Бул жагынан 
алганда, фактчек – чындап эле иш жүзүндө орун алган кимдир бирөө 
факт катары ачык жарыялаган маалыматтарды текшерүү экенин 
унутпаш керек.  
 
Фактчек – текшерүү ишинин кадимки басма сөз түрүндө жарык көргөн 
жыйынтыгы дагы, аудиовизуалдык түрдө дагы болушу мүмкүн. Бирок 
кандай түрдө чыкса дагы, андай жыйынтыктын айрым мүнөздөрү – ал 
фактчек экенин так айтууга негиз берет. Факт журналистикасы сыяктуу 
эле, фактчек – көз каранды эместик, жоопкерчилик жана накталыкты 
текшерүү принциптерине негизделет, анын өзгөчөлүктөрү төмөнкүлөр: 
 
1. Фактчектин багыты: Маалымат каражаттарында чыккан материал же 
коомго белгилүү бир адамдын айтканы. Факт журналистикасы болсо – 
коомдо болуп өткөн окуя менен байланыштуу болот. 
 
2. Фактчек материалын түзүү схемасы: аты аталган кимдир бирөөнүн 
чындап эле орун алган жана бул чын деген билдирүүсү (factual claim) → 
андай так кесе айтылган билдирүүнүн чындыкка канчалык тиешеси бар 
экенин ачык жарыяланган маалыматтар аркылуу текшерүү → ал 
билдирүүнүн канчалык чын экени тууралуу жыйынтык чыгаруу. 
 

                                                           
132 Оксфорд тил сөздүгү. – http://en.oxforddictionaries.com/definition/us/fact-chek  
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Ар башка фактчек уюмдары андай жыйынтыкты ар башка форматта 
чыгарышы мүмкүн, бирок жалпысынан алганда, алардын «жыйынтык 
талаасы» бир – «калп» жана «чын» деген эки карама-каршы уюл жана 
анын ортосундагы «жарымы чын – жарымы калп», «негизинен чын» же 
«негизинен калп» деген сыяктуу ара жыйынтыктар. Америкалык 
PolitiFact (https://www.politifact.com/) сайты аларды «mostly true» жана 
«mostly false» деп атайт. Андан тышкары «көз боёмочулук» деген да 
жыйынтык чыгаруу мүмкүн, ал ар бир ЖМКнын редакциялык саясатына 
жараша болот. 
 
«Фактчек» ишинин форматын аныктаган дагы бир орчундуу өзгөчөлүгү 
катарында – иликтөө учурунда так кесе айтылган билдирүүнү текшерүү 
логикасы, андай иликтөөнүн ыкмалары жана ой корутундулар агымын 
атаса болот. 
 
3.  Иш  принциби. Иликтөө жүргүзгөн журналист тоголок булактарга 
канчалык ишенсе дагы, фактчек форматында аты аталбаган авторлор 
менен андай булактарга эч качан шилтеме жасалбайт жана бул аны 
факт журналистикасынан айырмалайт. Фактчек жасап жаткан 
журналист пайдаланган булактар ачык жарыяланган маалымат 
шарттарына жооп бериш керек. 
 
Андан тышкары, фактчек ишинин жыйынтыгы да, ал иш учурунда 
колдонулган ыкмалар менен усулдар дагы коом үчүн ачык болууга 
тийиш. Анын чендери:  
– коом алдында так кесе айтылкан билдирүүдөгү факттарды 
текшерүүнүн деги эле мүмкүндүгү (андай билдирүү сөзсүз факттар 
менен байланыштуу болууга тийиш), ал конкреттүү жана ченөө мүмкүн 
болгон объективдүү чындык менен байланышы бар болуш керек; 
– журналист андай билдирүүнү – ачык жарыяланган маалыматтарды 
гана колдонуу менен текшере алыш керек; 
– билдирүүдө айтылган факттар коом үчүн маанилүү болууга тийиш, 
андай маалымат жалпы коом үчүн же анын айрым мүчөлөрү үчүн 
таасирдүү болуш керек; 
– андай билдирүү коомдо кызыгуу жаратууга тийиш; 
 
Фактчек учурунда текшерилип жаткан жарыя менен билдирүү жаңы же 
эски экени өтө деле жогору мааниге ээ эмес, анткени мурда бир кезде 
бурмаланган факттардын азыркы турмушка да таасир этиши мүмкүн. 
Мисал үчүн, орусиялык саясат таануучу Виктор Кременюк 2015-жылдын 
май айында швециялык TV4 телеканалына интервью берип жатып, 
швециялык Готланд деген арал 1920-жалдарда аскерий куралдан бош 
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аймак болгон деп билдирген. Кременюктун айткандары чын же калп 
экенин текшербестен, журналист интервьюну обого чыгарган жана ага 
кийин бир нече орусиялык жана швециялык ЖМК шилтеме жасап, 
андай пикирлер Орусия-НАТО маамилелерине таасир тийгизген, бирок 
саясат таануучу караманча калп айткан. 
 
Ошондуктан фактчек жасап жатканда бардык талаптуу шарттар менен 
иштөө принциптерине жооп берүү өтө маанилүү. Бул үчүнчү пунктта 
белгиленген талаптар фактчек форматын – маани журналистикасына 
жакындатат. Факт журналистикасы үчүн болсо негизги талаптардын 
бири – окуяларга убагында жооп берүү жана ыкчам реакция кылуу133. 
 
  Фактчек менен жөнөкөй ырастоо 
 
Кайсы бир фактты ырастоо менен фактчек тушүнүктөрүн айырбаштап 
билиш керек. Англис тилиндеги булактарда бул эки түшүнүк азырынча 
эки башка жашайт, ошондуктан которуу учурунда ар башка 
түшүнбөстүктөр чыгышы ыктымал. Оксфорд сөздүгүндө «ырастоо» 
деген түшүнүк: «Маселени иликтөө учурунда факттардын канчалык чын 
экенин аныктоо», – деп чечмеленет. «Фактчек» болсо: «Факттардын 
канчалык чын экенин аныктоо үчүн жүргүзүлгөн кайсы бир маселени 
иликтөө иши». 
 
Мындай аныктамаларда «ырастоо» менен «фактчек» синоним болуп 
чыгат, бирок фактчек тармагында иштегендердин айтымында, бул 
түшүнүктөр синоним болмок турсун, алар бир-биринен түп тамырынан 
бери айырмаланат.  
 
Кайсы бир маалыматтын чын же калп экенин ырастоо ишин ким 
болбосун аткара алат жана, негизинен, андай иш – ошол адам 
(журналист) үчүн гана керек, анткени кандайдыр бир макала же кабар 
даярдап жатканда, ал ката кетирбөөнү көздөп, кайсы бир 
маалыматтарды тактайт. Жана эмнени кантип текшергенин же андай 
тактоо учурунда тапкандарын журналист демейде элге жарыялабайт. 
 
Фактчек болсо – журналисттин атайын билимин жана даярдыгын талап 
кылган формат. Коомдо тарап кеткен кайсы бир маалымат же 

                                                           
133 Фактчек – журналистиканын форматы экенине теориялык негиздеме. Павел 
Банников, Таша Соколова. – Factcheck.kz. – 2018-жыл, 11-январь. - 
http://factcheck.kz/glavnoe/theory-of-factcheck-as-a-format-bannikov-sokolova-
2017/  



 
64 

түшүнүктүн чын же калп экенин иликтеп, журналист маалымат 
мейкиндигин чындыкка дал келтирет. Андай иликтөөнүн 
натыйжасында жаңы билим пайда болот жана ал жаңы маалымат коом 
арасында сөзсүз таратылууга тийиш. 
 
Ошондуктан факттарды ырастоо – маалымат менен иштөө ыкмасы, 
фактчек болсо – маалыматты даярдоо форматы. Журналистиканын 
кайсы болбосун тармагында же жанрында кайсы бир факттарды дайым 
ырасташ керек болот, антпегенде даярдалып жаткан материал так 
болбой калат. Андай ыкма илимий же башка тармактарда дагы 
колдонулат. 
 
Андай факттарды ырастоо иши – алардын үстүндө иштеп жаткан 
журналист же илимий кызматкерден башка эч кимге кызыксыз да 
болушу мүмкүн, андай иштен эч кандай жаңы билим пайда болбойт. 
Фактчек учурунда болсо – факттарды текшерип жаткан адам ката 
кетирбейин деп гана өзү үчүн эмес, коом үчүн эмгектенет жана андай 
иш маанилүү жаңы формат түзөт. 
 

6.7. Маалымат алууда техникалык каражаттарды колдонуу 
 
Журналисттер же ЖМКлар дарегине сотко берилген доо арыздар 
көпчүлүк учурда – кимдир бирөө менен интервью жасаган журналист 
аны жарыялоого даярдап жатканда кайсы бир маалыматтарды туура 
эмес айтып же жазып койгону менен байланыштуу болот жана 
интервью берген адамдын оюнун мааниси өзгөрүп калгандыктан, анын 
кадыр-баркына доо кетиши мүмкүн. 
 
Ошондуктан, айтылгандын мааниси өзгөрбөгөнүн далилдеш үчүн, 
журналист интервьюну техникалык аспаптардын жардамы менен 
жазып алганы жакшы. Аудио- же видеожазуу аспаптарын колдоноор 
алдында интервью берип жаткан адамдан журналист андай аракет үчүн 
сөзсүз уруксат алыш керек жана мындай талап мыйзамдарда дагы 
белгиленген. 
 
Мындай талап чындыгында журналистти – маалыматты бурмалаган же 
жеке турмушка мыйзамсыз кийлигишкен деген сыяктуу айыптоолордон 
коргойт. Интервью берип жаткан адамдын: «Макул», – деп айткан 
сөздөрүн дагы жазып алса жакшы, анткени аны менен журналист – 
маалымат берген адамдын мүмкүн боло турган куру доолорун четке 
кагууга мүмкүнчүлүк алат. 
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Сот иши учурунда анын жүрүшүн аудиоаспаптарга жазып алууга 
мыйзам жол берет, бирок кино- же видеожазуу жасаш үчүн же соттук 
жараянды түз обого чыгаруу үчүн соттун уруксаты керек жана сот ал 
тууралуу сот ишине катышып жаткан тараптардын да пикирин сурайт. 
Андай жазуу аракеттери сот ишине тоскоолдук болбош керек жана 
убакыт жагынан дагы чектелиши мүмкүн – сотту толугу менен эмес, 
анын кайсы бир бөлүгүн гана жазып алууга уруксат берилиши мүмкүн. 
 
Айрым жаш журналисттер кээде жөнөкөй эрежелерге барк бербейт – 
диктофондун ишке жарамдуу экендигин алдын ала текшерип алыш 
керек, жарактуу батарейкаларды да мурдатан камдап алууга тийиш, 
эки-үч калем менен дептер да керек. Технологиялар канчалык өнүксө 
дагы, жөнөкөй дептер дайым керек болот. Машиненин күйүүчү майы 
жетиштүү же чөнтөк телефон жарактуу абалда экени дагы маанилүү. 
 
Мындай даярдыктардын баарын алдын ала текшерип алыш керек. 
Техникалык аспаптар дайым даяр жана көзөмөлдө болуп турушун 
көндүм кылып алыш керек. Мындай майда-чүйдө болуп көрүнгөн 
нерселерге олуттуу маани берүү кээде журналисттерди негизсиз 
жоопко тартуудан же башка күтүүсүз нерселерден сактайт134. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
134 Журналисттин чыгармачыл ишкердигинин негиздери: окуу курал. / Елена 
Черникова, – 2-басылып чыгышы, М.: Басма иштери жана медиа бизнес 
мектеби, 2012. – 414 бет (Artifex). – 
http://litresp.ru/kniga/ru/%D0%92/vyacheslavovna-chernikova-elena/osnovi-
tvorcheskoj-deyateljnosti-zhurnalista-uchebnoe-posobie  
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ЖЫЙЫНТЫК 
 
ЖМК жана журналисттердин иши бир топ коркунучтар менен 
байланыштуу, бирок алар көздөгөн максат асыл жана коомго пайда 
келтирет, ошондуктан алар мыйзам деңгээлинде дагы, жарандык коом 
тарабынан да, анын ичинде журналисттердин өздөрү тарабынан дагы, 
өзгөчө коргоого муктаж. 
 
Бирок журналисттер менен ЖМКлар жарыяланган материалдар үчүн 
аларды жоопко тартуу коркунучун айрым чараларды көрүү менен бир 
кыйла азайтышы мүмкүн. Андай чаралар төмөнкүлөр: 
 – маалыматты табуу жана чогултуу, аны сактоо, аны менен 
иштөө жана таратуу ыкмалары мыйзамдуу экенин текшерип, ага 
ынаныш керек; 
 – таратылып жаткан маалымат – мыйзам тарабынан каралган 
чектөөлөр алкагына кирбегенин текшерип алуу керек; 
 – маалымат берген булактарды текшерип, алар ишенимдүү 
жана шексиз экенине көз жетиш керек, тоголок булактарга мүмкүн 
болушунча шилтеме жасабоого тийиш. Материалдарды даярдоо 
учурунда маалыматты ырастоо жана журналистиканын өзүнчө 
форматы катары пайдаланылган фактчек ыкмаларын пайдалануу 
кажет. 
 – кайсы бир маалыматты таратуудан кандайдыр бир коркунуч 
пайда болушу мүмкүн деген шек жаралса, маалыматтын 
жарыяланышынан мүмкүн чыга турган коркунучтарды азайтыш үчүн 
адис укукчуларга кайрылып, сапаттуу кеңеш алууга тийиш; 
 – өзгөчө окуяларды (мисалга, өлкөдө өткөрүлүп жаткан 
шайлоону) чагылдыруу алдында, аны менен байланышкан мыйзамдар 
менен таанышып чыгыш керек; 
 – кайсы бир жарыяланган материал менен байланыштуу ЖМК 
же журналистке каршы доо пайда болсо, маселени сотко жеткирбей 
чечүүгө бардык аракеттерди көрүүгө тийиш; 
 – Кыргызстан журналистинин этика кодексинин талаптарын 
дайым аткарыш керек. Сын макалаларды даярдоо учурунда анын 
пикирлер балансын сактоо жана факттарды – пикирлер менен 
божомолдордон так айырбаштоого өзгөчө көңүл буруш керек; 
 – интервью учурунда аны техникалык аспаптардын жардамы 
менен жазып алган жакшы, эгер кийин кандайдыр бир араздашуулар 
чыкса, аны менен журналисттин актыгын далилдөө мүмкүн болот. 
 
Журналист өз адистик деңгээлин такай жогорулатып туруш керек, 
медиа жана маалымат сабаттуулук такай жогору деңгээлде болгону 
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жакшы. Ачык маалыматтарга негизделген журналистиканын ар башка 
форматтарын пайдаланып, журналист коомдук кызыкчылыктарды 
көздөп, ар башка коррупциялык схемаларды ачыктап, маанилүү 
коомдук же экономикалык маселелерди көтөрө алат. 
 
Кандайдыр бир маселелер чыкса, журналист дайым журналисттик 
коомчулукка, укук адистерине же жарандык коомго кайрыла алат. 
Анткени бийликке көз каранды эмес маалымат каражаттарынын бар 
болушу жана алардын тоскоолсуз иштеши – кайсы болбосун 
демократиялык коомдун негизги талаптарынын бири. 
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Пайдаланылган булактар, адабият жана интернет‐сайттар 
 
1. Адам укуктары боюнча жалпы декларация. Бириккен улуттар 
уюмунун Жалпы ассамблеясында 1948-жылдын 10-декабрында 
217А(III)-резолюция аркылуу кабыл алынган. 
2. Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт. Бириккен 
улуттар уюмунун Жалпы ассамблеясынын 2200А(XXI) резолюциясы 
менен 1966-жылдын 16-декабрында кабыл алынган. (Кыргыз 
Республикасы ага 1994-жылдын 12-январында Жогорку Кеңештин 
№1406-XII токтому менен кошулган).  
3. 1966-жылдын 7-мартында кабыл алынган Расалык 
дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу боюнча эл аралык 
конвенция. (Кыргыз Республикасы ага 1996-жылдын 26-июлунда кабыл 
алынган КР мыйзамы менен уошулган (№48).  
4. Кыргыз Республикасынын Конституциясы. Референдум (жалпы элдик 
добуш берүү) аркылуу 2010-жылдын 27-июнунда кабыл алынган. 
5. 2009-жылдын 30-апрелинде кабыл алынган «Аскерий абал тууралуу» 
Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы (№149). 
6. 1992-жылдын 2-июлунда кабыл алынган «Маалымат каражаттары 
тууралуу» Кыргыз Республикасынын №938-XII мыйзамы. 
7. 1997-жылдын 5-декабрында кабыл алынган «Журналисттин адистик 
ишкердигин коргоо тууралуу» Кыргыз Республикасынын №88 
мыйзамы. 
8. 2003-жылдын 18-июлунда кабыл алынган «КР президентинин ишине 
кепилдик тууралуу» мыйзам (№152). 
9. 1991-жылдын 27-декабрында кабыл алынган «Маалымат 
каражаттары тууралуу» Россия Федерациясынын мыйзамы (№2124-1). 
10. 2011-жылдын 25-октябрында кабыл алынган «Басма ишкердиги 
тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамы (№184). 
11. 2008-жылдын 2-июнунда кабыл алынган «Сыналгы жана үналгы 
берүүлөрү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамы (№106). 
12. 2011-жылдын 21-декабрында кабыл алынган «КР Коомдук 
телерадиоберүү корпорациясы тууралуу» Кыргыз Республикасынын 
мыйзамы (№247). 
13. 2002-жылдын 31-октябрында кабыл алынган «Кылмыш жасаган деп 
жектелип же күнөөлөнүп кармалган адамдардын камакта кармоо 
тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамы (№150). 
14. 2017-жылдын 28-июлунда кабыл алынган «Арачылык тууралуу» 
Кыргыз Республикасынын мыйзамы (№161). 
15. 1998-жылдын 20-октябрында кабыл алынган «Расми документтер 
менен кабарлар» жана «эл алдында чыгып сүйлөө» деген терминдерге 
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расми түшүнүк берүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын №132 
мыйзамы. 
16. 1996-жылдын 8-майында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 
Жарандык кодекси. Биринчи бөлүк. (№15). 
17. 1998-жылдын 4-августунда кабыл алынган КР Административдик 
жоопкерчилик тууралуу кодекс (№114). – 2019-жылдын 1-январынан 
тартып күчүн жоготот. 
18. 2017-жылдын 13-апрелинде кабыл алынган КР Административдик 
жоопкерчилик тууралуу кодекс (№58). – 2019-жылдын 1-январынан 
тартып күчүнө кирет. 
19. 1997-жылдын 1-октябрында кабыл алынган КР Кылмыш жаза 
кодекси (№68). – 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүн жоготот. 
20. 2017-жылдын 2-февралында кабыл алынган КР Кылмыш жаза 
кодекси (№19). – 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 
21. 2017-жылдын 1-февралында кабыл алынган КР Жоруктар кодекси 
(№18). – 2019-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 
22. 2004-жылдын 4-ноябрында КР Жогорку сотунун пленуму тарабынан 
кабыл алынган «Моралдык зыяндын ордун толтуруу боюнча 
мыйзамдарды колдонуу тууралуу сот тажрыйбасынын айрым 
маселелери» аттуу токтому (№11). 
23. 2007-жылдын 8-декабрында кабыл алынган Кыргызстан 
журналисттеринин этикалык кодекси. 
24. Сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия үчүн окуу куралы. ARTICLE 19, 
London, ISBN 978-1-902598-87-1, 2007-ж., март айы. 
25. Медиа- жана маалымат сабаттуулугу: мугалимдерди окутуу 
программасы // Алтон Гриззл жана Кэролайн Уилсондун редакциясы 
астында. Маалымат технологиялары жана билим берүү боюнча 
ЮНЕСКО институту, 2012. – 198 бет. 
26. «Адилет» укуктук клиникасы. Ар-намысты коргоо боюнча сот 
иштеринде моралдык зыяндын ордун толтуруу маселеси: Кыргыз 
Республикасынын сот тажрыйбасын талдоо. – 2018-ж., 20-апрель. 
http://adilet.kg/ru/news/full/312 
27. Фактчек журналистиканын форматы экенине теориялык негиздеме. 
Павел Банников, Таша Соколова. – Factcheck.kz. – 2018-жыл, 11-январь. 
– http://factcheck.kz/glavnoe/theory-of-factcheck-as-a-format-bannikov-
sokolova-2017/ 
28. Журналисттин чыгармачыл ишкердигинин негиздери: окуу курал. / 
Елена Черникова, – 2-басылып чыгышы, М.: Басма иштери жана медиа 
бизнес мектеби, 2012. – 414 бет (Artifex). – 
http://litresp.ru/kniga/ru/%D0%92/vyacheslavovna-chernikova-
elena/osnovi-tvorcheskoj-deyateljnosti-zhurnalista-uchebnoe-posobie 
29. «Чек арасыз репортелор» аттуу эл аралык уюм. – http://rsf.org  
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30. Internews Network эл аралык уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү. 
– www.internews.kg  
31. Журналисттерге укуктур жардам көрсөтүү борбору. – 
http://www.smioprf.ru  
32. ЖМК укуктарын коргоо борбору. – http://www/mmdc.ru  
33. Журналисттердин эл аралык тармагы. – https://ijnet.org/ 
34. «Медиа өнүгүү борбору» коомдук фонду. – www.medialaw.kg  
35. «ЖМКларды колдоо борбору» фонду. – www.mediasabak.org  
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Кыскартуулар 
 
ДИАУБ (БДИПЧ) – Демократиялык институттар жана адам укуктары 
боюнча бюро 
АУЖД (ВДПЧ) – Адам укуктары боюнча жалпы декларация 
КР ЖаК (ГК) – Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси 
АУЕС (ЕСПЧ) – Адам укуктары боюнча европалык сот 
РДБТЖК (КЛРД) – Расалык дискриминациянын бардык түрлөрүн жоюу 
боюнча конвенция 
АЖК (КоАП) – Административдик жоопкерчилик боюнча кодекс 
ЖоК (КоП) – Жоруктар боюнча кодекс 
БУУ АУК (КПЧ ООН) – Бириккен улуттар уюмунун Адам укуктары боюнча 
комитети 
КР – Кыргыз Республикасы 
ММС (МИГ) – медиа- жана маалымат коопсуздугу 
ЖСУЭП (МПГПП) – Жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык 
пакт 
УЧА (НПА) – укук жана ченем акттары 
БӨУ (НПО) – бейөкмөт уюм 
АМУ (ОАГ) – Америка мамлекеттер уюму 
ЕККУ (ОБСЕ) – Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму 
КФ (ОФ) – коомдук фонд 
ЭК (РП) – эсептик көрсөткүч 
РФ – Россия Федерациясы 
ЖМК (СМИ) – жалпыга маалымдоо каражаттары 
КМШ (СНГ) – Күнкөрсүз мамлекеттер шериктештиги 
КК (УК) – Кылмыш жаза кодекси 
КЖЭК (ЭКЖ) – Кыргызстан журналистинин этика кодекси 
ЮНЕСКО – Бириккен улуттар уюмунун билим берүү, илим жана 
маданият боюнча атайын мекемеси 
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Айрым түшүнүктөр 
 
Ырастоо – маалыматтын так жана чын экенин ырастоо иши. 
Арачы – мунасага келүү үчүн араздашкан тараптарга жардам берген, 

«Арачылар тууралуу» мыйзамдын талабына жооп берген көз 
карандысыз адам. 

Арачылык – арачынын же арачылардын жардамы менен араздашкан 
тараптарды мунасага келтирүү иштери. 

Фактчек – маани журналистикасынын бир форматы. Айрым коомдук 
адамдардын эл алдында чыгып сүйлөгөндө кесе айтылган кайсы 
бир билдирүүсүн же маалымат каражаттарында жарыяланган 
факттын чындыкка канчалык тиешеси бар экенин ачык жарыяланган 
маалыматтар аркылуу текшерүү. Мындай иликтөө аркылуу коомдо 
чындап эле жасалган билдирүүнү текшерүү керек, коомдо айтылып 
жаткан ушактар же айың кепти текшерүү кажети жок, анткени андай 
кептер – факт эмес. 
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Тиркеме 1: Пайдалуу даректер 
 
Маалымат ырастоо: 
 Журналисттик иликтөөлөр үчүн маалыматтарды ырастоо 
боюнча колдонмо. –  
 http://verificationhandbook.com/book2_ru  
 
 Ырастоо боюнча иликтөөчү журналисттер үчүн колдонмо. –  
 http://newreporter.org/2016/12/20/rukovodstvo-po-verifikacii-
dlya-zhurnalistov-rassledovatelej/  
 
 Маалыматты ырастоо: теория, практика, тейлөө, тесттер. –  
 http://newreporter.org/2017/07/26/verifikaciya-informacii-
teoriya-praktika-servisy-testy/  
 
Материалдарды укуктук коопсуздук жагынан текшерүү: 
 
 «Интерньюс» жана анын шериктери – ЖМКда чыга турган 
метриалдарга укуктук баа берүү долбоорун баштайт. – 
http://internews.kg/glavnye-novosti/internyus-i-partnery-zapuskayut-
proekt-yuridicheskojj-ocenki-materialov-dlya-smi/  
 
ЖМКлар боюнча өзүн өзү жөнгө салуу: 
 
 ЖМКлар боюнча өзүн өзү жөнгө салуу органы: 
 http://medialaw.kg/samoregulirovaniya-smi/  
 
Фактчек: 
 
 Фактчек: маалыматты текшерүү боюнча 5 ишенимдүү ыкма: 
 http://mediatoolbox.ru/factchecking/  
 
 Фактчек ыкмасынын методикасы. –  
 http://factcheck.kz/category/metodika-fch/  
 
 Кыргызстандагы фактчек. –  
 http://medialaw.kg/faktcheking-v-kr/  
 
Санариптик жана медиа сабаттуулук: 
 
 Он-лайн сабак алуу – оңой! –  
 http://www.mediasabak.org/  
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Тиркеме 2: Кыргызстан журналисттеринин этикалык кодекси 
 

2007‐жылдын 8‐декабрында журналисттердин Республикалык 
курултайында кабыл алынган. Кийин, 2009‐жылдын 16‐апрелинде, 
2012‐жылдын 8‐декабрында жана 2018‐жылдын 26‐майында өткөн 

республикалык конференцияларда түзөтүүлөр киргизилген. 
 
 1. Журналист коомдун демократиялашуу иштерине, 
Кыргызстандын көп улуттуу элинин ынтымагын күчөтүүгө, ошондой эле, 
өлкөдөгү экономикалык жана социалдык өзгөрүүлөргө көмөктөшүүгө 
тийиш. 
 2. Сөз эркиндиги журналисттин ишмердигинин ажырагыс 
бөлүгү. Кандай гана кырдаалда болбосун ар бир адамдын сөз, ой-пикир 
айтуу жана маалымат алуу эркиндигине болгон укугун камсыз кылуу 
үчүн журналист маалыматты бурмалоо же цензура киргизүү 
аракеттерине каршы туруп, сөз эркиндигин коргоого тийиш. 
 3. Жеке максатын көздөп кызмат абалынан кыянат 
пайдаланышы, материалдарды даярдаганы, маалыматты жашырганы 
же бурмалаганы үчүн журналист белек, акча же башка сыйлык албоого 
тийиш, ошондой эле, ал өз милдетин аткарганы үчүн өзгөчө сый менен 
тейленбеш керек. 
 4. Журналисттин жеке кызыкчылыгы анын кесиптик 
ишмердигине таасир тийгизбеш керек. Жеке жана үй-бүлөсүнүн 
кызыкчылыктары бар чөйрө тууралуу журналист – ал иштеген ЖМК 
жетекчилигин алдын ала кабардар кылууга тийиш. Даярдаган 
материалы жарыяланганга чейин журналист өз иши менен 
байланыштуу тапкан маалыматты жеке өз пайдасын көздөп 
пайдаланбаш керек жана кызыкдар тараптарга бербөөгө тийиш. 
 5. Журналист кандайдыр бир партияда мүчө болуудан, саясий 
ишмердиктен, мамлекеттик кызматта жана жергиликтүү өз алдынча 
башкаруу органдарында иштөөдөн оолак болгону абзел. Эгер андай 
иштерге аралаша турган болсо, ал тууралуу өз окурмандарын, 
угармандарын жана көрүүчүлөрүн кабардар кылып коюш керек. 
 6. Коомдун мүдөөсүнө, адамдын жана жарандын укуктарына 
каршы, согушту, зомбулукту, расалык, улуттук, жыныстык, региондук, 
диний, сексуалдык жана социалдык кастыкты пропагандалоо 
максатында жалпыга маалымдоо каражаттарын журналисттин 
пайдаланышына жол берилбейт. 
 Адамга (же адамдар тобуна) таандык өзгөчө белгилерди, 
ошондой эле тышкы кебете жана психикалык өзгөчөлүктөрдү 
көрсөтүүдөн журналист материал даярдоо учурунда баш тартыш керек. 
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Андай нерселерге – алар материалдын ажырагыс бөлүгү болгондо гана 
жол берилет. 
 7. Журналист жарнама материалдарды даярдабаганы же 
даярдоого катышпаганы жакшы. Эгер кайсы бир себептерден улам ал 
андай материал даярдаса, алардын коммерциялык мүнөзү окурманга, 
угарманга же көрүүчүгө ачык түшүнүктүү болушу үчүн жарнама 
материалдар аналитикалык же маалыматтык материалдардан ачык 
өзгөчөлөнүп туруш керек, алардын атайын белгилер, ариптер же башка 
ыкмалар менен даана бөлүнүп турушун камсыз кылуу кажет. 
 8. Кандай гана жагдайда болбосун, журналист билип туруп 
жалган маалымат жарыялабашы керек. Эгер таратылган маалымат 
чындыкка жатпай турганы билинсе, журналист дароо бардык 
мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, аны оңдоого милдеттүү. 
 9. Тартылган сүрөттөрдү же аларды коштогон чакан тексттерди, 
башка тексттерди жана баш темаларды оңдоп-редакциялоо учурунда 
материалдарды бузуп-бурмалоого жол берилбейт. Материалдын 
тексти, интершоокумдар, маектер анын видеоирээтине шайкеш келип 
туруш керек. 
 10. Факттар, божомолдор жана пикирлер бир-биринен даана 
ажыратылууга тийиш. 
 11. Журналист өз ишинде ар бир адамдын жеке жана интим 
турмушуна сыпайы жана этият мамиле жасоого тийиш. Материалдын 
каарманынын иш-аракеттери социалдык мааниге ээ болсо же 
коомчулуктун кызыгуусун туудурса гана анын жеке жана интим 
турмушуна кийлигишүүгө жол берилет. Мындай материалдарды 
жарыялоо алдында журналист үчүнчү тараптардын укуктарына доо 
кетпей турганына ынаныш керек. 
 12. Балдарга байланышкан маселелерди чагылдырууда 
журналист бөтөнчө этият болушу шарт. Журналист же редактордо 
жашы жете электердин жеке жашоосун чагылдыруу үчүн жүйөөлүү 
негиз болууга тийиш жана ошондо дагы балдардын ата-энесинин, 
асырап алгандардын же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн макулдугун алыш 
керек. Зомбулук окуяларга катышкан, мыйзамсыз аракеттерге 
байланышы бар балдардын аттарын (же аларды таанууга мүмкүндүк 
берген белгилерин) жарыялоого жол берилбейт. 
 13. Сот иштерин чагылдырууда айыпталып жаткандарга алдын 
ала жаман ниет менен мамиле жасабаш керек. Соттун чечими 
чыкмайынча журналист адамды кылмышкер деп атабоого тийиш. 
Материал даярдап жатканда журналист кылмыш кылган деп шектелген 
адамдардын аты-жөнүн жана сүрөттөрүн жарыялоодон оолак болгону 
жакшы. Андай маалыматтарды – айыпталгандар коомдо таанымал 
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болсо, же өздөрүн өзү ачыктаса, же мыйзам жол берген учурларда гана 
жарыяласа болот. 
 14. Кылмыш, кырсык же чукул кырдаалдан жабыркаган 
адамдардын, ошондой эле, алардын жакындары менен туугандарынын 
ден соолугуна жана психологиялык абалына залакасын тийгизе турган 
аракеттерге журналист барбаш керек. Материал даярдоо учурунда 
кылмыш, кырсык же чукул кырдаалга кептелген адамдардын, ошондой 
эле, алардын жакындары менен туугандарынын аты-жөнүн жана 
сүрөтүн жарыялоодон журналист оолак болгону кажет. Андай 
маалыматты – эгер алар таанымал адам болсо, же өздөрү ачыкка чыкса 
гана жарыялоо мүмкүн. 
 15. Террордук аракеттер жана террорго каршы операциялар 
учурунда адам өмүрүн сактоо жана адамдын жашоого болгон укугу 
башка бардык укуктар менен эркиндиктерден артык экенин журналист 
түшүнүүгө тийиш. Террорчулар көп учурларда өз турумун билдирүү же 
башка жактагы өнөктөштөрүнө шарттуу белги берүү үчүн ЖМКны 
пайдаланууга аракеттенээрин журналист эстен чыгарбаш керек. 
Андыктан теракт маалында журналисттер тартип коргоо органдары 
менен алдын ала кеңешмейинче өз демилгеси менен террорчулардан 
интервью албоогго тийиш жана террорчулардын түз эфирге чыгуусуна 
шарт түзбөш керек. 
 Террордук аракеттерди же террорго каршы операцияларды 
чагылдырууда журналист адам өмүрүн сактоо иштерин кылып жаткан 
адистердин иш-аракеттерин майдалап сүрөттөөдөн жана окуя болуп 
жаткан жерди же анын катышуучуларын ийне-жибине чейин көрсөтүп 
баяндоодон алыс болгону абзел. 
 16. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында көрсөтүлгөн 
учурларды эске албаганда, журналист өз маалымат булактарын 
жашырып, аларды ачыктабоого укугу бар. 
 17. Каршылаш тараптардын, анын ичинде журналисттин 
сынына кабылган адамдардын пикирлери тең салмакта берилиши 
шарт. 
 18. Социалдык иликтөөлөрдүн мазмунун бурмалагыдай 
тандалма шилтемелерди пайдаланбаш керек. Журналисттик 
сурамжылоолор да кайсы бир керектүү натыйжага жетүүнү көздөп 
бурмаланбоого тийиш. Журналист өз материалынын каармандарына, 
тиги же бул көрүнүштөргө жана окуяларга терс же оң пикирин 
билдирген купуя эсперттердин сөздөрүн колдонуудан баш тартканы 
жакшы. 
 19. Журналист маалыматты, документтерди, фотосүрөттөрдү, 
аудио- жана видеоматериалдарды Кыргыз Республикасынын 
мыйзамдарынын чегинде гана алууга аракеттениш керек. Башка 
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ыкмалар аркылуу алынган маалымат коомчулук үчүн зор мааниге ээ 
болгондо гана өзүн акташы мүмкүн. 
 20. Жеке ишенимине же калыс журналистиканын 
принциптерине кайчы келген тапшырмаларды аткарууга жана жазууга 
журналистти милдеттендирүүгө болбойт. 
 21. Журналист плагиаттык аракеттерге барбаш керек. Бирөөнүн 
жазма же оозеки материалдарын колдонгондо сөзсүз түрдө алынган 
булакка шилтеме жасаш керек. 
 22. Журналист ЖМК аркылуу жеке өчүн албоого тийиш. 
 23. Журналист өз кесиптештерине залака келтирбей, алардын 
абийирин жана ар-намысын урматтоого тийиш. Кесиптик тилектештик 
алкагында журналист кесибинин, чынчыл атаандаштыктын, сөз жана 
маалымат эркиндигинин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. 
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