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Негизги сөздөр: эмгек талаш-тартыштары, макул-
дашуулар, эл аралык келишимдер, жамаатык сүйлөшүү-
лөр, эмгек мамилелеринин субъектилери, эл аралык укук-
тук ченем актылары, ратификация, конвенция, эл аралык 
эмгек уюму. 

Автор этой статьи рассматривает  влияние регули-
рования социального партнерства в области международ-
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The author of this article considers the impact of regu-
lation of social partnership in the field of international law, 
norms and the experience of the subjects of labor relations, as 
well as the development of relations and cooperation in the 
workplace. 
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Кызматкерлер менен иш берүүчүлөрдүн орто-
сундагы объективдүү карама-каршылыктардан келип 
чыккан пикир келишпестиктерди, талаш-тартыштар-
ды чечүүнүн эң таасирдүү өбөлгөсү болуп, келишим-
дердин жана макулдашуулардын негизиндеги турук-
туу кызматташуунун жолу болгон социалдык өнөк-
төштүк принциби эсептелет. Бул принцип, Эл аралык 
эмгек уюмунун (ЭЭУ) ишинин негизин, мамлекеттик 
өкүлдөрдү, иш берүүчүлөрдү, жана кесиптик бирлик-
терин тең укуктук негизде бириктирет.  Кызматкер-
лердин социалдык-экономикалык, эмгек укугун жана 
кызыкчылыктарын коргоодогу социалдык өнөктөш-
түк принцибинин натыйжалуулугун көтөрүү. Баар-

дык кесиптик бирликтердин, кесиптик бирлик орган-
дарынын алардын мүчөлөрүнүн болгон аракеттерди 
бириктирүүгө жана бирдиктүүлүгүнө, жамааттык 
жана ар кайсы формадагы макулдашуулардын тааси-
рин кеңейтүүгө, кабыл алынган макулдашууларды 
алардын мүчөлөрү тарабынан сакталышына, социал-
дык өнөктөштүктүн мыйзам базасын жакшыртууга 
көз каранды. 

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси эл 
аралык тажрыйбаны, эл аралык-укуктук актыларын 
эске алууга аракет кылат.  Кыргыз Республикасынын 
Конституциясынына ылайык белгиленген мыйзам 
тартибинде күчүнө кирген Кыргыз Республикасы ка-
тышуучу болгон эл аралык келишимдер, ошондой 
эле  эл аралык укуктун  жалпы кабыл алынган прин-
циптери менен ченемдери, Кыргыз Республикасы-
нын укуктук системасын түзгөн бирден бир бөлүк 
болуп саналат [ 1. 3-бөл., 6-берене]. 

Ал эми Кыргыз Республикасынын Эмгек кодек-
синин 3-беренесинин 3-бөлүгүндө “Эгерде Кыргыз 
Республикасы ратификациялаган эл аралык кели-
шимдерде кызматкерлер үчүн Кыргыз Республика-
сынын мыйзамдарында жана ченемдик укуктук ак-
тыларында, макулдашууларында, жамааттык кели-
шимдеринде каралгандан кыйла ыңгайлуу эреже 
белгиленсе, анда эл аралык келишимдердин эрежеси 
колдонулат” [2] деп айтылат. Демек,  эгерде мыйзам 
менен эл аралык келишимдин ортосунда карама-кар-
шылык келип чыкса, укук, эл аралык келишимдин 
эрежелерин колдонууга туура келет дегенди түшүн-
дүрөт. 

Ушундан улам Кыргыз Республикасынын Эм-
гек кодекси, эмгек укугунун булактарына эл аралык 
укуктарды  гана кошпостон  алардын ордун, күчүнө 
жараша аныктайт.  Муну менен мындай белгиленген 
учурларда мыйзам ички мамлекеттик мыйзамдардын 
үстүнө эл аралык укукту коёт. 

Эл аралык-укуктук жөнгө салуу ченемдеринин 
Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында ка-
был алынышы эки жол менен жүрөт. Биринчиси, 
Кыргызстан катышуучусу болгон эл аралык уюмдар-
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дын,  алардын органдарынын конвенцияларын жана 
башка актыларын ратификациялоо менен, экинчиси, 
Кыргызстандын башка мамлекеттер менен эки тарап-
туу келишиминин негизинде жүрөт. 

Эл аралык актылардын ичинен эң өзгөчө маа-
ниге ээ болгону бул  –  “эмгек” жана “социалдык” 
камсыз кылуу боюнча институттарды өзүнө камты-
ган ЭЭУнун конвенциясы болуп саналат. 

Эмгек мамилерин жөнгө салууда ЭЭУнун эмгек 
чөйрөсүндөгү негизги принциптер жана укуктар жө-
нүндөгү  Декларациясы негизги  ролду ойнойт [3].  
Мунун өзгөчөлүгү ЭЭУнун мүчөсү болгон мамлекет-
тер тишелүү болгон конвенцияны ратификация кыл-
ганына, кылбаганына карабастан негизги эмгек чөй-
рөсүндөгү эл аралык-укук принциптерин аткарууга 
милдеттүүлүгүндө. Мындай принциптерге: бирик-
меге болгон эркиндик жана жамааттык сүйлөшүү-
лөрдү жүргүзүүгө болгон укукту кабыл алуу, маж-
бурлоочуу жана милдеттүү иштерди жоюу, балдар 
эмгегине жол бербөө, эмгек жана жумуш менен кам-
сыз болуу чөйрөсүндө дискриминализациялоого жол 
бербөө кирет. 

Батыштык адистер “социалдык өнөктөштүк” 
(так пикир) түшүнүгүнө төмөндөгү түшүнүктөрдү 
киргизишүүдө: 

а) өнөктөштөр арасындагы  жогорку деңгээлде-
ги макулдашуу, кирешелерди бөлүштүрүү, социал-
дык экономикалык саясат, негизги критерийлерди, 
социалдык адилеттүүлүк көрсөткүчтөрүн жана эмгек 
мамилеринин субъектилеринин кызыкчылыктарын 
коргоодогу чараларды иштеп чыгуу; 

б) жамааттык-келишим процессинин жана та-
раптар арасындагы жаралган карама-каршылыктар, 
пикир келишпестиктердин сүйлөшүү мүнөзү; 

в) социалдык өнөктөштөрдүн  ар кандай дең-
гээлдеги макулдашуусуна колдонула турган меха-
низмдердин жана институттардын болушу; 

г) жалданган кызматкерлердин иш тармакта-
рында башкаруу ишине катышуусу; 

д) тараптарды элдештирүүнүн ар кандай ыкма-
ларын жана сот процедурасын колдонуу менен со-
циалдык пикир келишпестиктердин (жумуш таштоо)  
санын  азайтуу. 

Социалдык өнөктөштүктүн кезектеги өнүгүү 
этабы заманбап трипартизм теориясынын пайда бо-
лушуна кызматкерлердин, ишкерлердин жана мамле-
кеттин ортосундагы үч тараптуу кызматташуусуна 
байланыштуу. Азыркы убакта ЭЭУнун таасири ал-
дында бул нерсе батыш мамлекеттеринде ийгилик-
түү ишке ашып жатат. Ушундан улам батышта со-
циалдык өнөктөштүк жана трипартизм эки түшүнүгү 
бирдей жүрөт бирок, экинчи айтылган түшүнүк мам-
лекеттик деңгээлде колдонулган биринчи түшүнүк-
төн келип чыккан  десек болот. 

Ошол эле учурда “...үч тараптуу кызматташуу 
өзүнө кесиптик бирликтер менен иш берүүчүлөрдүн 
ортосундагы, мамлекет, унчукпастан эки тарапка 
эреже түзүп койгон абалдагы эки тараптуу келишим-
дерди өзүнө камтыйт деп  айтылат” [4, с. 36]. Эки 

тараптуу, үч тараптуу келишимдер белгилүү учурда  
мамлекетте стабилдиликтүү орнотуп “социалдык 
теңчиликтин” кеңири түзүлүшүнө алып келет. Бул 
нерсеге Испаниянын парламенти тарабынан 1980-
жылы 10-марта мыйзам формасында кабыл алынган 
жалпыга белгилүү эмгекчилердин Хартиясы мисал 
боло ала алат. 

Социалдык өнөктөштүк жана трипартизм коом-
до пайда болгон эмгек жана капиталдын карама -  
каршылыктарын жоюучу универсалдуу “дарысы” 
боло албайт деп адилеттүү болжолдошот. Салттуу 
өнөктөштөрдүн өкмөттүн катышуусундагы социал-
дык пикирге келиши тынчтык жолу менен гана че-
чүүдө  жемиштүү болот.  ЭЭУнун адистери белгиле-
гендей жакшы жыйынтыктарга мамлекеттин эконо-
микасы кандай өнүкпөсүн мамлекет үчүн эле  эмес, 
жалпы элдин гүлдөшүнө багытталган учурда жетсе 
болот. 

Коомдо социалдык өнөктөштүктү жүргүзүүнүн 
биринчи жана керектүү шарты, эмгек мамилелери-
нин субъектилеринин бар болушу. Тактап айтканда 
кесиптик бирикмелер, кызматкерлер жана иш берүү-
чүлөр (ишкерлер). Бирок, биринчи субъект болгон 
биздин кесиптик уюмдарды батыштыкы менен са-
лыштырсак иш төмөнкү деңгээлде экендигин, ал эми 
экинчи субъект, башкача айтканда  иш берүүчүлөр-
дүн  уюмдары тууралуу сөз айтууга да болбойт. 

Азыркы күчүндөгү Кыргыз Республикасынын 
“Кесиптик бирликтер жөнүндөгү” мыйзамы [5] жал-
пысынан алганда эл аралык стандарттарга каршы 
келбестигин белгилеп кетүү зарыл. Тактап айтсак, 
ЭЭУнун конвенциясынын №87  “Ассоциациянын эр-
киндиги жана уюмдашууга укукту  коргоо  жөнүндө-
гү” (1948) негизи эрежелерине [6]   жана №98 “Уюм-
дашууга жана жамааттык сүйлөшүүлөрдү жүргү-
зүүгө укуктун принциптерин колдонуу жөнүндө” 
(1949). Мындан  тышкары, Кыргыз Республикасы 
социалдык өнөктөштүккө түздөн-түз тиешелүү бол-
гон ЭЭУнун бир катар конвенцияларын ратифика-
циялады. Алсак: №100 - Конвенция “Бирдей баадагы 
эмгек үчүн эркектер менен аялдарды бирдей сыйлоо 
жөнүндө” (1951), №111 - Конвенция  “Эмгек жана 
жумуштуулук жаатында басмырлоо  жөнүндө” 
(1958) [7] ж.б. 

 Социалдык өнөктөштүк системасында мамле-
кеттик, тармактык жана аймактык денгээлдеги иш 
берүүчүлөр уюму менен кесиптик бирликтердин 
ортосундагы макулдашууну биринчи кезекке 
коюлат. Ушундан улам, социалдык адилеттүүлүк 
критерийлерин жана эмгек мамилелеринин субъек-
тилеринин кызыкчылыктарын коргоо боюнча чара-
ларды иштеп чыгуу менен социалдык-экономикалык 
саясаттын негизги  багыттары эсептелинет. 

Социалдык өнөктөштүк механизминин экинчи 
орунда жамааттык келишимдерди жана макул-
дашууларды кабыл алуудагы пайда болгон макул-
дашуунун, ошондой эле талаш-тартыштын суроо-
лорун чечүүнү сүйлөшүү мүнөзү, пикир келиш-
пестиктердин тиешелүү процедуралары, тынчтык 
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жолу менен чечүүчү органдар коюлат.Алсак, бул 
планда  жамааттык келишимдерге таасир берүүчү 
бир катар мыйзамдар кабыл алынган. Алардын эң 
башкысы  “Кыргыз Республикасынын эмгек мами-
лелер чөйрөсүндөгү социалдык өнөктөштүк  
жөнүндө” [8] мыйзамы болуп саналат. 

Ал эми маанилүүлүгү жагынын үчүнчүсүн, 
батыш адистери, кызматкерлердин  ишканаларды, 
акционердик коомдордун башкаруусуна катышуусун 
коюшат.  Көптөгөн өлкөлөрдө биринчи кезекте 
кызматкерлердин  ишкананын ишин башкаруусуна 
катышуусу Германияда жана Францияда иштелип 
чыккан прогрессивдүү социалдык-эмгек мыйзамда-
рынын арты менен институционалдык  формага ээ 
болгон.  Эмгектенүүчүлөрдүн өкүлчүлүктөрүнүн кең 
ыйгарым укуктуулугу (кесиптик бирликтер) бул 
мамлектерде “социалдык багыт алган базар эконо-
микасы” лозунгу  алдындагы саясатты жүргүзүшүн 
шарттайт. 

Ал эми төртүнчүсү, социалдык өнөктөштүк 
эмгек талаш-тартыштарын, пикир келишпестиктерин 
чечүүнүн тынчтык жолу экенине таянат.  Батыш мам-
лекеттеринде талаш-тартыш субъектилерин элдеш-
тирүүнүн натыйжалуу процедуралары, ортомчулук 
методдору   иштелип чыккан. Мыйзамдуу же 
“жапайы” иш таштоолор бири-биринен так айыр-
маланат, тараптардын “индустриялык акцияларга” 
катышкандыгы үчүн материалдык жоопкерчилик 
юридикалык  жактан жөнгө салынган. 

 Ушундан улам, социалдык өнөктөштүк эмгек-
тенүүчүлөрдүн жана мамлекет алдында кызмат-
ташкан иш берүүчүлөрдүн эмгек мамилелерин циви-
лизациялуу жөнгө салынышы дүйнөлүк практикада 
кеңири жайылган. Жогоруда айтылган нерселер 
Кыргыз Республикасынындагы эмгек мамилеле-
ринин стабилдешүү шартында ишке ашырылат. 
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