
«Экстремисттик ишке каршы аракеттенүү жөнүндө»  

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна 

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ 

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамынын ушул долбоору 2021-

жылдын 5-майында колдонууга киргизилген Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын жаңы редакциясына, кылмыш-жаза блогунун жаңы 

мыйзамдарынын жана эл аралык укуктун ченемдерине ылайык келтирүү 

максатында, ошондой эле инвентаризациялоонун жүрүшүндө аныкталган 

«Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын иштеп жаткан мыйзамында орун алган кенемтелерди, 

карама-каршылыктарды жана коллизияларды жоюу максатында иштелип 

чыккан. 

Мыйзам долборунун негизги максаты болуп адамдын укуктарын 

жана эркиндиктерин, конституциялык түзүлүштүн негиздерин, 

экстремисттик ишмердиктен аймактык бүтүндүктү коргоо жана Кыргыз 

Республикасынын улуттук коопсуздугун камсыз кылуу саналат. 

Мыйзам долбоорунун негизги милдеттери экстремисттик ишке 

каршы аракеттенүүнүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерин аныктоо 

жана белгилөө, экстремисттик ишке каршы аракеттенүү субъекттеринин өз 

ара аракеттенүүсүн өркүндөтүү, ошондой эле эл аралык кызматташтыкты 

өнүктүрүү болуп саналат. 

Азыркы шарттарда бүткүл дүйнөлүк коомчулук үчүн, ошондой эле 

мамлекеттер үчүн эң актуалдуу маселелердин бири болуп экстремисттик 

ишмердикке каршы аракеттенүү шарттарында улуттук коопсуздукту 

камсыз кылуу, адамдын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо маселеси 

саналат. 

Коркунучтардын трансчек аралык мүнөзү көптөгөн мамлекеттерди 

өлкөнүн ичинде да, бүткүл дүйнөдө да экстремисттик маанайдын 

көрүнүштөрүн болтурбоого багытталган чараларды өркүндөтүү менен кам 

көрүүгө мажбурлайт. 

Учурда өлкөнүн жана анын жарандарынын коопсуздугуна коркунуч 

келтирген, конституциялык түзүлүштүн негиздерине шек келтиргенге 

чейин деструктивдүү максаттарды көздөгөн экстремисттик уюмдардын 

ишмердиги байкалууда. 

Маалыматтык-телекоммуникациялык тармактар, анын ичинде 

интернет тармагы экстремисттик уюмдар үчүн радикалдык көз 

караштарды жайылтуу, өзүнүн катарына жаңы мүчөлөрдү тартуу, 

экстремисттик багыттагы кылмыштарды уюштуруу жана жасоо үчүн 

пайдаланылган негизги байланыш каражатына айланды. 

Жашы жете элек балдарды экстремисттик уюмдардын катарына 

тартуу учурлары көбөйдү, анткени аларга идеологиялык жана 

психологиялык жактан таасир этүү оңой, ошондой эле белгилүү бир 

жагдайларда кылмыш-жаза жоопкерчилигине да тартылбайт. Көптөгөн 

экстремисттик уюмдар диний факторду өз катарына жаңы мүчөлөрдү 



тартуу, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна коркунуч 

жараткан улуттар аралык (этностор аралык) жана конфессиялар аралык 

араздашууну козутуу жана курчутуу үчүн колдонушат. 

Республиканын аймагына башка мамлекеттерден теологиялык 

борборлордо окуудан өткөн жана радикалдуу диний агымдардын 

өзгөчөлүгүн жана аларды жайылтуунун зомбулук ыкмаларын үгүттөгөн 

адамдардын кириши олуттуу тынчсызданууну жаратууда. 

Жогоруда айтылгандарды эске алып, мамлекеттин коопсуздугун 

камсыз кылуу максатында экстремисттик уюмдардын, анын ичинде эл 

аралык масштабдагы уюмдардын ишинен келип чыккан заманбап 

чакырыктарды жана коркунучтарды эске алуу менен экстремисттик 

ишердикке каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү мыйзамдарды өркүндөтүү 

зарылчылыгы келип чыкты. 

Бул чөйрөдөгү негизги ченемдик укуктук акт болуп 2005-жылдын  

17-августунда кабыл алынган, бир нече жолу өзгөртүүлөр жана 

толуктоолор киргизилген «Экстремисттик аракеттерге каршылык көрсөтүү 

жөнүдө» Кыргыз Республикасынын мыйзамы саналат. 

Акыркы убакта дүйнөдө жана биздин республикада эл аралык 

террористтик жана экстремисттик уюмдардын ишмердигинен келип 

чыккан жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга байланыштуу окуялар 

болуп жатат, бул мамлекеттин улуттук коопсуздугуна баа берүүгө олуттуу 

таасирин тийгизүүдө. 

Ушуну менен катар өлкөдө мыйзамдарга, өзгөчө жазык, кылмыш-

жаза-процессулдык жана кылмыш-жаза аткаруу мыйзамдарына олуттуу 

өзгөрүүлөр болуп өттү, бул аталган мыйзамдын ченемдерин шайкеш 

келтирүү зарылдыгын жаратты. 

Мындан тышкары укук коргоо органдарынын практикалык иш 

тажрыйбасы экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүнү жүзөгө 

ашыруучу бардык субъекттерди мыйзамдык жактан бекемдөөнүн жана бул 

чөйрөдө мурда жөнгө салынбаган негизги компетенцияларын аныктоонун 

зарылдыгын аныктады. Алар мурда регламенттелген эмес.  

Жогоруда айтылгандарга байланыштуу “Экстремисттик ишке каршы 

аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жаңы 

редакциясынын долбоорун иштеп чыгуу максатка ылайыктуу болду.  

Мыйзам долбоорун иштеп чыгууда КМШга мүчө мамлекеттердин 

экстремизмге каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдары, КМШга мүчө 

мамлекеттердин Парламенттер аралык ассамблеясынын 32-пленардык 

жыйынында кабыл алынган 2009-жылдын 14-майындагы “Экстремизмге 

каршы аракеттенүү жөнүндө” моделдик мыйзамы, Шанхай кызматташтык 

уюмунун экстремизмге каршы аракеттенүү боюнча конвенциясы жана 

Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган башка эл аралык 

келишимдер талданды. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин  

2021-жылдын 10-декабрындагы № 905 буйругу менен түзүлгөн 

“Экстремисттик ишке каршы аракеттенүү жөнүндө” Кыргыз 



Республикасынын мыйзамынын долбоорун иштеп чыгуу боюнча 

Ведомстволор аралык жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан, анын 

курамына Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик 

комитетинин, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын, 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин, Кыргыз 

Республикасынын Санариптик өнүктүрүү министрлигинин, Кыргыз 

Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин, Кыргыз 

Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты 

министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине 

караштуу Жазаларды аткаруу кызматы, Кыргыз Республикасынын 

Юстиция министрлигине караштуу Мамлекеттик соттук экспертиза 

кызматы, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу 

Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы, Кыргыз Республикасынын 

Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын, эксперттик 

коомчулуктун жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү кирген. 

Жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыгында кароого сунушталган 

мыйзам долбоору иштелип чыкты. 

Долбоордун сунушталган редакциясына жаңы түшүнүктөр 

киргизилет: экстремисттик ишмердик, экстремисттик уюм, экстремисттик 

ишмердикти алдын алуу (профилактикасы), экстремисттик ишмердикке 

каршы аракеттенүү жана эскертме. 

Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүүдө мамлекеттик 

органдардын негизги субъекттери жана компетенциялары аныкталды. 

Экстремисттик ишмердикке каршы аракеттенүү жаатында бирдиктүү 

мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик 

орган болуп Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары саналат. 

Ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнү натыйжалуу уюштуруу, 

мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын ишин координациялоо жана андан ары өркүндөтүү 

максатында, Мыйзам долбоорунда Кыргыз Республикасынын Министрлер 

Кабинетинин алдындагы Экстремисттик  

ишке каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия түзүү  

каралат.  

Мыйзам долбоору экстремисттик ишмердикти алдын алуу 

(профилактикасы), атап айтканда, жеке, юридикалык жактар жана башка 

уюмдар тарабынан экстремисттик материалдардын таратылышына, сот 

тарабынан экстремисттик деп табылган уюмдардын аракеттерин 

коомчулукка ачык жарыяланышына, ошондой эле электр байланыш 

тармактарын жана байланыш каражаттарын, жалпыга маалымдоо 

каражаттарын бул максатта пайдаланууга жол бербөө механизмдерин 

камтыйт.  
Маалыматтык материалдарды экстремисттик деп таануунун тартиби, 

ошондой эле юридикалык жакты жана башка уюмду, анын ичинде анын 

атрибутикасын жана/же символикаларын экстремисттик деп таануунун 

тартиби аныкталды. 



Мындан тышкары долбоордун бардык жоболору кылмыш-жаза-

укуктук блоктун кодекстеринин жаңы редакцияларына, ошондой эле 

Шанхай кызматташтык уюмунун экстремизмге каршы күрөшүү боюнча 

конвенциясына ылайык келтирилди. 

Жогоруда саналып өткөн уюштуруучулук мүнөздөгү ченемдер өз 

жыйындысында Кыргыз Республикасында экстремисттик ишке каршы  

аракеттенүүнүн натыйжалуу мамлекеттик системасын түзүүгө жана 

иштешине бекем укуктук негиз түзөт.  
Ошол эле учурда бул мыйзам долбоору кабыл алынса, 

Экстремисттик  

ишке каршы аракеттенүү боюнча ведомстволор аралык комиссия жөнүндө 

жобону бекитүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Министрлер 

Кабинетинин чечиминин долбоорун, ошондой эле эскертме берүүнүн 

тартибин жана формасын иштеп чыгуу зарыл болот.  

Сунушталган долбоорду кабыл алуу социалдык, экономикалык, 

укуктук, укук коргоо, гендердик, экологиялык, коррупциялык терс 

кесепеттерге алып келбейт. 

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылар жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 22-беренесине ылайык коомдук 

талкуулоо жол-жобосун камсыз кылуу максатында, ушул мыйзам 

долбоору Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин расмий 

сайтына (www.gov.kg) 2021-жылдын 28-декабрында жайгаштырылган.  

Мындан тышкары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-

жылдын  

17-августундагы № 277-б буйругунун талаптарын аткаруу максатында, 

сунушталган долбоор 2021-жылдын 29-декабрында Ченемдик укуктук 

актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына 

(http://koomtalkuu.gov.kg) жайгаштырылган.  

Коомдук талкуунун жүрүшүндө “Стратегиялык чечимдер”, 

“Жарандык катышуу” коомдук фонддорунан, “Бир дүйнө – Кыргызстан” 

укук коргоо кыймылынан, “СОВА” маалымат-аналитикалык борборунан 

жана “Медиа Полис институтунан” сунуштар жана сын пикирлер алынды. 

2022-жылдын  

3-4-февралында мамлекеттик органдардын, эл аралык, укук коргоо, 

эксперттик органдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын 

өкүлдөрүнүн катышуусунда өткөн эки тегерек столдун жүрүшүндө 

талкууланды.  

Андан ары 2022-жылдын 17-18-февралында Ведомстволор аралык 

жумушчу топтун мүчөлөрүнүн эл аралык, укук коргоо, эксперттик 

уюмдардын жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын чакырылган 

өкүлдөрү менен жумушчу жолугушуусу болуп өттү, анын жүрүшүндө 

коомдук талкуулоонун жыйынтыгы боюнча келип түшкөн сын пикирлерди 

жана сунуштарды эске алуу менен Мыйзам долбоору жеткириле иштелип 

чыкты. 



Ушул мыйзам долбоору 2022-жылдын 22-23-мартында Ош шаарында 

жергиликтүү ички иштер органдарынын, дин иштери боюнча мамлекеттик 

комиссиясынын, Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу 

өкүлүнүн аппаратынын, Ош шаарынын мэриясынын, жергиликтүү 

мамлекеттик администрацияларынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдарынын, диний уюмдардын, бейөкмөт уюмдардын, коомдук 

бирикмелердин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн 

катышуусунда талкууланган. 

Сунушталган долбоор иштеп жаткан мыйзамдардын ченемдерине, 

андан тышкары Кыргыз Республикасы катышуучу болуп эсептелген 

белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге каршы 

келбейт. 

Мыйзам долбоорун кабыл алуу республикалык бюджетке кошумча 

каржы чыгымдарын алып келбейт. 

Сунушталган мыйзам долбоору регулятивдүү таасирдик талдоону 

талап кылбайт, анткени ишкердик ишмердикти жөнгө салууга багытталган 

эмес. 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Ички иштер министри          У.О. Ниязбеков 


