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«Экстремистсттик ишмердикке каршы аракеттенүү жөнүндө» 

 

 

 

Ушул Мыйзам экстремизмге каршы аракеттенүүнүн негизги принциптерин, 

экстремисттик ишмердиктин алдын алуунун, бөгөт коюунун, укуктук жана 

уюштуруучулук негиздерин, ошондой эле бул чөйрөдө мамлекеттик органдардын эл 

аралык кызматташтыгын белгилейт. 

 

Глава 1. Жалпы жоболор 

 

1-берене. Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүнүн укуктук 

негиздери 

Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүнүн укуктук негизи болуп Кыргыз 

Республикасынын Конституциясы, ушул Мыйзам жана Кыргыз Республикасынын 

башка ченемдик укуктук актылары, эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптери 

жана ченемдери, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык 

күчүнө кирген эл аралык келишимдер саналат. 

 

2-берене. Ушул Мыйзамдын максаты жана милдеттери 

1. Ушул Мыйзамдын максаты адамдын укуктарын жана эркиндиктерин, 

ошондой эле Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүнүн негиздерин, 

аймактык бүтүндүгүн жана улуттук коопсуздугун экстремисттик ишмердиктен коргоо 

болуп саналат.  

2. Ушул Мыйзамдын милдеттери төмөнкүлөр үчүн укуктук жана 

уюштуруучулук негиздерин аныктоо жана белгилөө болуп саналат: 

- экстремисттик ишмердикти алдын алуу, аныктоо, ага бөгөт коюу жана бул 

жосундарды жасоого түрткү берүүчү себептерди жана шарттарды жоюу; 

- экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү субъекттеринин мамлекеттер 

аралык өз ара аракеттенүүсүн өркүндөтүү; 

- экстремизмге каршы аракеттенүү жаатында эл аралык кызматташтыкты 

өнүктүрүү. 

 

3-берене. Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүнүн принциптери 

Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү төмөнкү принциптерге 

негизделет: 

- укуктун жана мыйзамдуулуктун үстөмдүгү; 

- адамдын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу жана коргоо; 

   - жынысы, расасы, тили, майыптыгы, улуту, дини, жашы, саясий же башка 

ишенимдери, билими, теги, мүлктүк же башка абалы боюнча басмырлоого жол бербөө; 

- коомдук, анын ичинде улуттар аралык, этностор аралык жана конфессиялар 

аралык ынтымакташуу; 

- экстремисттик ишмердиктин алдын алууга багытталган чаралардын 

артыкчылыктуулугу; 

- экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүдө мамлекеттин коомдук 

бирикмелер, диний, эл аралык жана башка уюмдар, жеке жактар менен кызматташуусу. 



 

4-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр  

Ушул Мыйзамда төмөндөгү негизги түшүнүктөр колдонулат: 

1) экстремизм - зордук-зомбулук жана башка антиконституциялык аракеттер 

аркылуу саясий, социалдык, расалык, улуттук жана диний максаттарга жетүүгө 

багытталган идеология жана практика. 

2) экстремисттик аракеттер: 

а) төмөнкү экстремисттик багыттагы кылмыштарды жасоодо: 

- бийликти күч менен басып алуу; 

- бийликти күч менен басып алууга коомдук чакырыктар; 

- сепаратисттик ишмердик; 

- куралдуу көтөрүлүш;  

- расалык, этникалык, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты 

(жаңжалды) козутуу; 

- экстремисттик уюмду түзүү жана ага катышуу; 

- экстремисттик уюмду же экстремисттик ишмердикти каржылоо; 

- экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу. 

б) Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамдарында, ошондой эле Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык күчүнө кирген эл аралык келишимдерде 

экстремисттик деп таанылган мындай максаттагы башка аракеттерди жасоо. 

3) экстремисттик уюм: 

а) экстремисттик багыттагы кылмыштарды жасоо максатын көздөгөн уюшкан 

топ; 

б) экстремисттик ишмердикти жүзөгө ашырууга байланыштуу иштерди жоюу 

жана (же) тыюу салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын сотунун чечими мыйзамдуу 

күчүнө кирген коомдук же диний бирикме же башка уюм. 

4) экстремисттик материалдар - экстремизмдин идеологиясын камтыган же 

экстремисттик ишмердикти жүзөгө ашыруунун зарылдыгын үндөгөн, негиздеген же 

актаган, бардык алып жүрүүчү каражаттарында жайылтуу үчүн арналган маалыматтык 

материалдар. 

5) экстремисттик уюмдун атрибутикалары жана символикалары - экстремисттик 

ишмердикти жүзөгө ашырууга байланыштуу сот аны жоюу же анын ишине тыюу салуу 

жөнүндө чечим чыгарган уюмдун атрибутикалары жана символикалары. 

Экстремисттик уюмдун атрибутикаларын жана символикаларын илимий максаттарда 

гана пайдаланууга жол берилет. 

6) экстремизмдин алдын алуу (профилактикасы) - экстремизмдин пайда 

болушуна жана жайылышына көмөктөшүүчү себептерди жана шарттарды аныктоо, 

изилдөө, жоюу боюнча мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдары тарабынан көрүлүүчү укуктук, экономикалык, социалдык, уюштуруучулук, 

тарбиялык, үгүттөө жана башка иш-чаралардын комплекси.  

7) экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү - адамдын жана жарандын 

укуктарын жана эркиндиктерин, конституциялык түзүлүштүн негиздерин, аймактык 

бүтүндүктү жана улуттук коопсуздукту экстремизмден коргоого,  экстремизмди алдын 

алууга, аныктоого жана ага бөгөт коюуга жана анын кесепеттерин жоюуга, ошондой 

эле аны жүзөгө ашырууга түрткү болгон себептерди жана шарттарды аныктоого жана 

жок кылууга багытталган  мамлекеттик органдардын ишмердиги. 

8) эскертме - экстремисттик кылмыштардын белгилери жок болгон учурда 

экстремисттик идеологиянын жайылышын болтурбоого багытталган, жеке жана 

юридикалык жактарга карата экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү боюнча 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан берилүүчү расмий документ. 

 



5-берене. Экстремизмге каршы аракеттенүү жаатындагы эл аралык 

кызматташтык 

Экстремизмге каршы аракеттенүүнү жүзөгө ашыруучу Кыргыз 

Республикасынын мамлекеттик органдары, улуттук мыйзамдарга ылайык жана Кыргыз 

Республикасынын эл аралык келишимдеринин негизинде чет мамлекеттердин укук 

коргоо органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен өз ара аракеттенишет. 

 

 

Глава 2. Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүнү уюштуруунун 

негиздери 

 

6-берене. Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүнүн субъекттери 

жана алардын компетенциялары 

1. Кыргыз Республикасында экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүнүн 

субъектиси болуп мамлекет саналат. 

2. Кыргыз Республикасынын Президенти мамлекет жана аткаруу бийлигинин 

башчысы болуп: 

1) экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү жаатындагы аткаруу бийлик 

органдарынын ишин жетектейт жана башкарат; 

2) экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик 

программаларды (пландарды) бекитет; 

3) жарлыктарды жана буйруктарды чыгарат; 

4) Конституцияда жана мыйзамдарда каралган башка ыйгарым укуктарды 

жүзөгө ашырат. 

3. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети: 

1) экстремизмге каршы аракеттенүү жаатында программаларды (пландарды) 

иштеп чыгууну уюштурат жана аларды ишке ашыруу үчүн зарыл чараларды көрөт; 

2) экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик 

органдардын компетенциясын аныктайт; 

3) экстремизмди алдын алуу боюнча мамлекеттик органдардын жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсүн уюштурат; 

4) экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик органдардын 

ишмердигине зарыл болгон күчтөр, каражаттар жана ресурстар менен камсыз кылууну 

уюштурат; 
5) экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия 

жөнүндө жобону бекитет. 

4. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары: 

1) экстремизмди алдын алуу, ошондой эле анын көрүнүштөрүнүн кесепеттерин 

азайтуу жана (же) жоюу боюнча экстремизмге каршы аракеттенүүнү жүзөгө  ашыруучу 

мамлекеттик органдар менен биргеликте иш-чараларды жүргүзүүгө катышат; 

2) жарандардын экстремизм идеологиясынан баш тартуусун калыптандыруу 

жана экстремизмге каршы аракеттенүүгө тартуу максатында экстремизмдин маңызын 

жана анын коомдук коркунучун түшүндүрүү боюнча экстремизмге каршы 

аракеттенүүнү жүзөгө  ашыруучу мамлекеттик органдар менен бирдикте маалыматтык-

үгүттөө иштерин уюштурат жана өткөрөт; 

3) экстремизмге каршы аракеттенүүнү жүзөгө ашыруучу мамлекеттик 

органдарга аларга белгилүү болгон экстремисттик ишмердик жөнүндө маалыматтарды, 

ошондой эле экстремисттик ишмердикти алдын алууга, табууга жана бөгөт коюуга, 

анын кесепеттерин жоюуга жана (же) азайтууга көмөктөшө турган башка жагдайлар 

жөнүндө билдирет; 



5. Экстремизмге каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты 

иштеп чыгуучу жана ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп 

Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары саналат. 

6. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук жана ички иштер органдары 

экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

органдар болуп саналат. 
 

7-берене. Экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык 

комиссия 

1. Экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия 

экстремизмге натыйжалуу каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик органдардын жана 

жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсүн уюштуруу 

жана ишин өркүндөтүү боюнча чечимдерди кабыл алган коллегиалдуу 

консультациялык-кеңеш берүүчү орган болуп саналат. 

2. Ички иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган экстремизмге 

каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссиянын ишин камсыз кылат 

жана анын чечимдеринин аткарылышын контролдойт. 

 

 

8-берене. Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү боюнча аткаруу 

бийлик органдарынын компетенциясы 

 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети өзүнө караштуу 

министрликтерге, мамлекеттик комитеттерге жана административдик ведомстволорго 

төмөнкүдөй компетенцияларды бөлүштүрүү жана ыйгарым укуктарды берүү аркылуу 

экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү боюнча чараларды ишке ашырууну 

камсыз кылат: 

- экстремисттик багыттагы кылмыштарды алдын алуу, бетин ачуу, бөгөт коюу 

жана алар боюнча сотко чейинки өндүрүштү жүргүзүү; 

- экстремизмдин өрчүшүнө түрткү берүүчү себептерди жана шарттарды талдоо 

жана болжолдоо; 

- экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын 

мыйзамдарынын аткарылышына мониторинг жүргүзүү, аны алдын алуу боюнча 

чараларды иштеп чыгуу; 

- жазаларды аткаруу (өтөө) учурунда экстремизм идеологиясынын жайылышына 

жана соттолгондорду экстремисттик ишмердикке тартууга каршы аракеттенүү; 

- экстремисттик  мүнөздөгү кылмыштар үчүн жазасын өтөп жаткан адамдарды 

түзөтүү жана социалдаштыруу; 

- диний кырдаалды, маалыматтык-пропагандалык иш-чараларды жүзөгө 

ашыруучу Кыргыз Республикасынын аймагында катталган диний уюмдардын, 

бирикмелердин, чет өлкөлүк уюмдардын миссияларынын (өкүлчүлүктөрүнүн) жана 

миссионерлердин ишмердиктерин изилдөө жана талдоо; 

- экстремизмдин белгилерин аныктоо үчүн тиешелүү экспертизаларды жүргүзүү; 

- мыйзамдуу күчүнө кирген сот актысынын негизинде таратууга тыюу салынган 

маалыматтарга жетүүнү чектөө боюнча байланыш операторлоруна жана жалпы 

пайдалануудагы электр байланышынын кызматтарына жүктөлгөн милдеттердин 

аткарылышын камсыз кылуу; 

- Интернет тармагында экстремисттик материалдардын жайылышына жол 

бербөө максатында мониторинг жүргүзүү; 



-террористтик ишмердикти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди 

легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдарына ылайык экстремисттик ишмердикти каржылоого 

каршы чараларды көрүү; 

- жаштар чөйрөсүндө экстремисттик идеялардын жайылышына жол бербөө, 

жаштар арасында толеранттуу дүйнө таанымды, улутуна, динине, социалдык, мүлктүк 

абалына жана башка жагдайларына карабастан бардык адамдарга толеранттуу 

мамилени тарбиялоо, окуп жаткандарда экстремизм идеяларына 

кабылдабастыктыкалыптандырууга, жаштарды экстремизмге аң-сезимдүү каршы 

турууга багытталган программалардын ишке ашырылышын камсыз кылуу; 

- чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары жана тиешелүү компетенттүү 

органдары, ошондой эле эл аралык уюмдар менен кызматташуу; 

- иным компетенциям, необходимым для эффективного противодействия 

экстремистской деятельности. 

- экстремисттик ишмердикке натыйжалуу каршы аракеттенүү үчүн зарыл болгон 

башка компетенциялар. 

 

9-берене. Экстремисттик аракеттерге каршы аракеттенүү жагындагы 

мамлекеттик органдардын ишин координациялоо 

Кыргыз Республикасында экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча мамлекеттик 

органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин 

координациялоону Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары ишке ашырат. 

 

10-берене. Экстремизмге каршы аракеттенүүчү мамлекеттик органдарга 

көмөк көрсөтүү 

1. Коомдук, диний жана башка бирикмелер, жеке жана юридикалык жактар 

экстремизмге каршы аракеттенүүчү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз 

алдынча башкаруу органдарына коомдо экстремизм идеологияларын кабылдабоону 

калыптандырууда көмөк көрсөтөт. 
2. Жарандарга жардам көрсөтүү, анын ичинде экстремисттик аракеттер жөнүндө 

аларга белгилүү болуп калган маалыматтарды, ошондой эле алар жөнүндө маалыматтар 

экстремисттик ишмердикти алдын алууга, табууга, бөгөт коюуга түрткү бере турган ар 

кандай башка жагдайлар жөнүндө билдирүү ар бир адамдын жарандык милдети болуп 

саналат. 

 

Глава 3. Экстремисттик аракеттердин алдын алуу жана бөгөт коюу 

 

11-берене. Экстремисттик материалдарды таратууга жол бербөө. 

Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган экстремисттик 

уюмдардын басма, аудио, аудиовизуалдык жана башка материалдарын, сот тарабынан 

экстремисттик деп табылган ар кандай маалыматтык материалдарды, тынчтыкка жана 

адамзаттын коопсуздугуна каршы кылмыштар үчүн эл аралык укуктук актыларга 

ылайык соттолгон адамдар автору болгон материалдарды басып чыгарууга, сактоого, 

ташууга, берүүгө жана жайылтууга тыюу салынат. 

 

12-берене. Экстремизм идеологиясын жайылтуу максатында электр 

байланыш тармактарын пайдаланууга жол бербөө. 

Кыргыз Республикасынын аймагында экстремизм идеологиясын жайылтуу 

максатында электр байланыш тармактарды пайдаланууга тыюу салынат. 

Электр байланыш тармактарында жана байланыш каражаттарында камтылган 

маалыматтарга тыюу салуу соттун чечиминин негизинде жүргүзүлөт. 



Эгерде тармактар экстремисттик ишмердикти жүзөгө ашыруу үчүн 

пайдаланылган учурда ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн чаралар байланыш чөйрөсүндөгү 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерине ылайык колдонулат. 

В случае если сети используются для осуществления экстремистской 

деятельности, определенные настоящим Законом меры применяются в соответствии с 

установленными для этих целей нормами законодательства Кыргызской Республики в 

области связи. 

 

13-берене. Экстремизмди алдын алууда жалпыга маалымдоо 

каражаттарына көмөк көрсөтүү 

Жалпыга маалымдоо каражаттары экстремизмди алдын алуу боюнча 

маалыматтык-агартуу иш-чараларын өз алдынча да, ошондой эле мамлекеттик органдар 

жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте жүргүзүшөт. 

 

14-берене. Жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу экстремисттик 

мазмундагы материалдарды таратууга жол берилбестик. 

1. Жалпыга маалымдоо каражаттары кылмыштын белигилери жок  

экстремисттик материалдарды же экстремисттик ишмердик жөнүндө маалыматтарды 

тараткан учурда, бул жалпыга маалымдоо каражаттарынын уюштуруучусуна жана (же) 

редакциясына (башкы редакторуна) экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан экстремисттик мүнөздөгү 

кылмыштарды жасоо үчүн шарттарды түзгөн аракеттерди жүзөөгө ашыргандыгы 

жөнүндө эскертме берилет.  

2. Эскертменүн көчүрмөсү компетенциясына ылайык чараларды көрүү үчүн 

маалыматтык саясат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органга жөнөтүлөт. 

3. Ыйгарым укуктуу органдын эскертмеси сотко даттанылышы мүмкүн. 

4. Эгерде белгиленген мөөнөттө эскертме чыгаруу үчүн негиз болгон укук 

бузууларды жоюу боюнча чаралар көрүлбөсө, же экстремисттик материалдарды 

таратуунун жаңы фактылары (же жалпыга маалымдоо каражаттарынын аракеттеринде 

экстремизмдин белгилеринин бар экендигин күбөлөндүргөн) кайрадан аныкталса, 

тийиштүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши соттун чечими менен токтотулат. 
5. Эскертме чыгарган экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын өтүнүчүнүн негизинде сотко доо арыз Башкы 

прокуратура тарабынан берилет. 

 

15-берене. Экстремисттик материалдарды тараткандыгы жана (же) 

экстремисттик ишмердикти жүзөгө ашыргандыгы үчүн жалпыга маалымдоо 

каражаттарынын жоопкерчилиги. 

1. Жалпыга маалымдоо каражаттары экстремисттик материалдарды таратканда 

жана (же) экстремисттик иш-аракеттерди жасаганда тиешелүү жалпыга маалымдоо 

каражаттарынын иши Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын доо 

арызынын негизинде соттун чыгарылган чечими боюнча токтотулат. 

2. Экстремисттик материалдарды андан ары жайылтууга жол бербөө максатында 

сот мезгилдүү басылманын тийиштүү номурларын, аудио же видео жазуулардын 

тираждарын жайылтууну, же болбосо тиешелүү телерадио, видео программаны же 

берүүнүн чыгарууну Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан 

берилген арызды камсыз кылуу боюнча чараларды көрүү үчүн белгиленген тартипте 

токтото турат.  

3. Соттун чечими экстремисттик материалдарды камтыган жалпыга маалымдоо 

каражаттарынын жүгүртүүдөгү сатылбаган бөлүгүн сактоо жайларынан, дүң жана 

чекене соодадан андан ары жок кылуу негиз болуп саналат. 

 



16-берене. Маалыматтык материалдарды экстремисттик деп таануунун 

тартиби 

1. Маалыматтык материалдарды экстремисттик деп таануу сот тартибинде 

жүргүзүлөт.  

2. Маалыматтык материалдарды экстремисттик деп таануу жөнүндө арызды 

сотко Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы берет. 

3. Сот тарабынан экстремисттик деп табылган маалыматтык материалдардын 

реестринде жок болгон маалыматтык материалдарда экстремизмдин белгилерин 

аныктоо үчүн соттук экспертизанын корутундусу талап кылынат. 

4. Экстремисттик материалдардын тизмесине киргизилген маалыматтык 

материалдар Кыргыз Республикасынын аймагында таркатылууга жатпайт. Бул 

маалыматтык материалдар конфискацияланууга, жок кылынууга же Интернет 

тармагына кирүүнү чектөөгө тийиш. 

5. Сот тарабынан экстремисттик деп табылган маалыматтык материалдардын 

реестри Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан жүргүзүлөт жана 

анын расмий сайтында мезгил-мезгили менен жарыяланууга тийиш. 

 

17-берене. Коомдук же диний бирикме же уюм тарабынан экстремизм 

идеологиясын жайылтууга жол берилбестиги жөнүндө эскертме. 

 

1. Коомдук же диний бирикме же уюм экстремисттик кылмыштардын белгилери 

жок болгондо экстремизм идеологиясын тараткан учурда, экстремизмге каршы 

аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мындай аракеттерге жол 

берилбестиги жөнүндө эскертме берет. 

2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эскертмесү сотко даттанылышы 

мүмкүн. 

3. Эгерде коомдук же диний бирикме же уюм эскертмеде көрсөтүлгөн укук 

бузууларды четтетүү боюнча белгиленген мөөнөттө чараларды көрбөсө, экстремизмге 

каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган алардын ишин 

токтотуу жөнүндө сотко доо арызын берүү жөнүндө маселени кароо үчүн 

материалдарды Башкы прокуратурага жөнөтөт. 

4. Эгерде коомдук же диний бирикме же уюм Кыргыз Республикасынын 

юридикалык жактарды каттоо жөнүндө мыйзамдарына ылайык юстиция органдарында 

каттоодон өтсө, мажбурлап жоюу жөнүндө соттун чечиминин көчүрмөсү юридикалык 

жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестрине жоюу 

жөнүндө маалыматтарды киргизүү үчүн катталган жери боюнча юстиция органына 

жөнөтүлөт. 

5. Эгерде чет өлкөлүк диний уюму же миссиясы (өкүлчүлүгү) дин иштери 

боюнча ыйгарым укуктуу органда катталган болсо, мажбурлап жоюу жөнүндө соттун 

чечиминин көчүрмөсү диний уюмдардын бирдиктүү реестринен чыгаруу үчүн дин 

иштери боюнча ыйгарым укуктуу органга жөнөтүлөт. 

 

18-берене. Жеке адамдар тарабынан экстремизм идеологиясын жайылтууга 

жол берилбестиги жөнүндө эскертме. 

1. Жеке жактар (Кыргыз Республикасынын жарандары, чет өлкөлүк жарандар, 

жарандыгы жок адамдар) тарабынан радикалдашуу, экстремизм идеологиясын 

жайылтууга жол бербөө максатында экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым 

укуктуу мамлекеттик органдар профилактикалык иш-чараларды жүргүзүшөт. 

2. Жеке жак экстремисттик мүнөздөгү кылмыштардын белгилери жок болгон 

экстремизм идеологиясын тараткан учурда, экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча 

ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мындай аракеттерге жол берилбестиги жөнүндө 

жазуу жүзүндө эскертме берет жана профилактикалык сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. 



3. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын эскертмеси сотко даттанылышы 

мүмкүн. 

 

19-берене. Коомдук же диний бирикмени же уюмду экстремисттик деп 

таануунун тартиби. 

1. Коомдук же диний бирикме же уюм экстремисттик деп таанылат жана соттун 

чечиминин негизинде мажбурлап жоюлууга тийиш. 

2. Соттун Кыргыз Республикасынын аймагында иштеп жаткан коомдук же 

диний бирикмени же уюмду экстремисттик деп табуу үчүн негиз болуп алардын 

экстремисттик ишке катышкандыгын ырастаган маалыматтар жана фактылар саналат. 

Коомдук же диний бирикменин же уюмдун ишинде экстремисттик 

идеологиянын белгилеринин бар экендигин сот аныктоо үчүн соттук экспертизанын 

корутундусу талап кылынат. 

3. Коомдук же диний бирикмени, уюмду экстремисттик деп таануу, аларды 

мажбурлап жоюу жана алардын мүлкүн конфискациялоо жөнүндө доо арызы Кыргыз 

Республикасынын Башкы прокуратурасы тарабынан сотко жөнөтүлөт. 

4. Эгерде сот тарабынан экстремисттик деп табылган коомдук же диний бирикме 

же уюм Кыргыз Республикасынын юридикалык жактарды каттоо жөнүндө 

мыйзамдарына ылайык юстиция органдарында каттоодон өтсө, мажбурлап жоюу 

жөнүндө соттун чечиминин көчүрмөсү юридикалык жактардын, филиалдардын 

(өкүлчүлүктөрдүн) бирдиктүү мамлекеттик реестрине жоюу жөнүндө маалыматтарды 

киргизүү үчүн катталган жери боюнча юстиция органына жөнөтүлөт.  

5. Эгерде чет өлкөлүк уюмдун диний уюму же миссиясы (өкүлчүлүгү) дин 

иштери боюнча ыйгарым укуктуу органда катталган болсо, мажбурлап жоюу жөнүндө 

соттун чечиминин көчүрмөсү диний уюмдардын бирдиктүү реестринен чыгаруу үчүн 

дин иштери боюнча ыйгарым укуктуу органга жөнөтүлөт. 

6. Эгерде Кыргыз Республикасынын соту чет өлкөлүк же эл аралык уюмду 

(анын бөлүмүн, филиалын, өкүлчүлүгүн) экстремисттик деп тааныса, бул уюмдун 

Кыргыз Республикасынын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынат, ал эми анын 

бөлүмдөрү, филиалдары, өкүлчүлүктөрү жоюлса, аларга таандык болгон мүлк жана 

аталган уюмдун Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан мүлкү соттун чечими 

боюнча мамлекеттин кирешесине айланат. 

7. Сот тарабынан экстремисттик деп табылган материалдарды жарыялаган 

коомдук же диний бирикме же уюм басма ишин жүргүзүү укугунан ажыратылат. 

8. Соттор тарабынан экстремисттик деп табылган уюмдардын реестри Башкы 

прокуратура тарабынан жүргүзүлөт жана анын расмий сайтында, ошондой эле 

мезгилдүү басылмаларда мезгил-мезгили менен жарыяланууга тийиш. 

 

20-берене. Массалык акцияларды өткөрүүдө экстремисттик ишмердикти 

болтурбоо 

Чогулуштарды, митингдерди, демонстрацияларды, жүрүштөрдү жана 

пикеттерди өткөрүүдө экстремисттик ишмердиктерди жүргүзүүгө, аларга катышууга 

экстремисттик уюмдарды тартууга, алардын символикасын же атрибутикасын 

пайдаланууга, ошондой эле экстремисттик материалдарды таратууга тыюу салынат.  

Бул иш-чаралар тынч чогулуштарды жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык 

уюштурулат жана өткөрүлөт. 

 

Глава 4. Экстремизмге каршы аракеттенүүдө мыйзамдуулукту көзөмөлдөө 

 

21-берене. Экстремизмге каршы аракеттенүүдө мыйзамдуулукту 

көзөмөлдөө 



Экстремизмге каршы аракеттенүүдө мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөлдү 

Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору жана ага баш ийген прокурорлор жүзөгө 

ашырат. 

Глава 5. Корутунду жоболор 

 

22-берене. Корутунду жоболор 

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алты айлык мөөнөттө 

өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. 

3. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын: 

1) Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 20-февралындагы № 60  "Кыргыз 

Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 

киргизүү жөнүндө" Мыйзамы; 

2) Кыргыз Республикасынын 2013-жылдын 8-майындагы № 66 “Экстремисттик 

аракеттерге каршылыккөрсөтүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 

өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу” Мыйзамы; 

3) Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 18-февралындагы № 32 

“Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”  Мыйзамы; 

4) Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 1-июлундагы № 97 “Кыргыз 

Республикасынын айрым мыйзам актыларына (Кыргыз Республикасынын Жарандык 

процесстик кодексине, “Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө” 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына)өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу”Мыйзамы; 

5) Кыргыз Республикасынын 2016-жылдын 2-августундагы №162 "Терроризмге 

жана экстремизмге каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына 

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Мыйзамынын 5-беренеси. 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Президенти        С. Жапаров 


