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Наталья Сейтахметова, 
Шолпан Жандосова, 

Ермек Садибеков 

ДІНИ ЭКСТРЕМИЗММЕН КҮРЕСТІҢ 
ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕСІ

Аннотация. Терроризм, экстремизм және қазіргі әлемдегі оның құбылыс-
тарына қарсы тұру мәселелері жекелеген мемлекеттер үшін де, сондай-ақ жалпы 
дүниежүзілік қоғам үшін де – ең маңызды мәселелердің бірі болуымен негізделеді. 
Оны соңғы уақытта лаңкестік акциялардың өзінің жеке адами және жеке ұлттық 
мәнін өзгерте отырып, жалпы дүниежүзілік құбылысқа айналған ауқымымен 
және сипатымен түсіндіруге болады. Бүгінгі таңда, лаңкестік сипаттағы акциялар 
көлемінің кеңею үдерісі анық көріне бастаған кезде, эксремизмнің бір формасы 
ретінде лаңкестікпен күрес жаһанды халықаралық міндет болып табылады.

Түйін сөздер: діни экстремизм, саясат, терроризм, Заң, халықаралық тәжірибе. 

Экстремизм көлемі, оның мемлекетаралық сипаты және оған қарсы 
әрекет ету жүйесін жетілдіруді, әртүрлі мемлекеттер күшін ұзақ мерзімдік 
негізде үйлестіру қажеттілігін тудырды. Экстремизмге қарсы әрекет ету бой-
ынша халықаралық құқықтық актілер, сондай-ақ шетелдік мемлекеттердің 
заңнама базасы үлкен қызығушылық тудырады.

Көптеген шетелдік мемлекеттерде нәсілдік сөздер сөйлеуге, нәсілдік 
насихат пен нәсілдік немесе этникалық сипаты, діни нанымы, тері түсі, 
ұлты негізінде тұлғаларға немесе тұлғалар тобына жеккөрушілікті немесе 
менсінбеушілікті білдіретін арандатушы өтініштер жасауға тыйым салатын 
заңдар бар.

Германияда 80-жылдардың ортасынан бастап, Конституцияға экстре-
мистік ұйымдардың кез келген әрекеттеріне тыйым салатын арнайы түзету-
лер енгізілген. Германия Федеративті Республикасының Негізгі Заңында 
діни нанымы, діни немесе саяси көзқарасы бойынша ешкімге қиянат 
жасауға немесе басымдық көрсетуге болмайды; дінге сенім, адамдардың ар-
намыс бостандығы мен діни нанымдары мен дүниетанымдарына қол сұғуға 
тыйым салынады; мемлекет діни әдет-ғұрыптардың кедергісіз орындалуына 
кепілдік береді; мақсаты мен әрекеттері қылмыстық заңдарға қарсы келетін 
немесе конституциялық құрылымға қарсы бағытталған немесе халықтар 
арасындағы өзара түсінушілік идеясына қарсы бағытталған бірлестіктерге 
тыйым салынады; мемлекеттік қызмет атқару, мемлекеттік қызмет 
ету барысында берілген құқықтар, азаматтық және саяси құқықтарды 

САЯСАТ. ДІН. ҚОҒАМ ● ПОЛИТИКА. РЕЛИГИЯ. ОБЩЕСТВО



78     Адам әлемі | 1 (67) 2015

Политика. Религия. Общество

пайдалану, діни сеніміне байланысты, тәуелді емес деп атап көрсетілген (3, 
4, 9, 33-баптар) [1].

ГФР Қылмыстық кодексінде азаматтар мен діни қоғамдарды 
кемсіткені, сондай-ақ егер діни әдеттер, рәсімдер қоғамдық тәртіпті бұзуға 
бағытталмаған болса, онда оларды өткізуге кедергі жасағаны үшін үш 
жылға дейін бас бостандығынан айыру немесе ақшалай айыппұл салу 
қарастырылған (130, 166, 167-баптар) [2].

АҚШ-та экстремизмнің қандай да болмасын көріністеріне қарсы күрес 
мемлекеттің ішкі қауіпсіздігін қамтамасыз етудің ең маңызды міндеті болып 
табылады. Қаруланған экстремизм бұл жерде заңсыз қолданылған немесе 
күшпен қауіп төндіру, адамдарды немесе жекеменшікті мәжбүрлеу немесе 
өкімет пен қоғамды қорқыту үшін, саяси, діни немесе идеологиялық мақсат 
үшін қарумен күш көрсету деп анықталады [3].

1988 жылы Италияда жаңа Қылмыстық-процессуалды кодекс жари-
яланды, онда әділ соттың конституциялық қағидаларын сақтау мен тұлға 
құқықтарын қорғау қажеттілігі атап өтілді. Италияның жаңа ҚПК-де 
ұлттық немесе діни алауыздықты, кемсітушілік идеяларын дәріптейтін 
ұйымдарды құруға және олардың әрекет етуіне тыйым салынған, 
оларды ұйымдастырушыларды, қатысушылары мен оларға ықпал ететін 
тұлғаларды жазалау шаралары, сондай-ақ тыйым салынған эмблемалар 
және символдарды қоғамдық орындар мен митингілерде көрсеткені үшін 
қылмыстық жауапкершілік бекітілген [4].

Үндістанда 1898 жылы Қылмыстық кодекс 153А-бабымен толық-
тырылған болатын, онда үнді азаматтарының әртүрлі таптары арасында 
алауыздық немесе жеккөрушілікті тұтатқаны үшін жауапкершілік тағайын-
далған [5].

Халықаралық құқық тұрғысынан, экстремизмнің барлық формалары, 
егер олар халықаралық бейбітшілік пен қауіпсіздікке зиян келтіруге және 
қауіп төндіруге бейім болса, сондай-ақ қатерлі болса және осы пәлеге қарсы 
мемлекеттер күшін салуды талап етсе, онда олар антиқұқықтық әрекеттер 
деп қарастырылады. Осыдан, экстремизммен, халықаралық, ұжымдық және 
ұлттық қауіпсіздікке төніп тұрған қауіп ретінде күрес жүргізу мақсатында, 
мемлекеттердің халықаралық-құқықтық ынтымақтастығын өзектендіру 
қажеттілігі туындайтынын көруге болады.

Мемлекет күштерін халықаралық экстремизммен күрес жүргізу үшін 
өзектендіру соңғы жылдары мемлекеттердің аумақтық ынтымақтастық 
контексінде экстремизмге, сепаратизмге, халықаралық лаңкестікке қарсы 
әрекет етуге бағытталған бірқатар халықаралық-құқықтық актілерді 
қабылдау арқылы шешіле бастады. Осыған байланысты Шанхай 
ынтымақтастық ұйымын (ШЫҰ) құру туралы Декларацияны (2001 
жылдың 15 маусымында Қазақстан Республикасы, Қытай Халық Респу-
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бликасы, Қырғыз Республикасы, Ресей Федерациясы, Тәжікстан Респу-
бликасы мен Өзбекстан Республикасы Президенттері қол қойды) ерекше 
атап өту керек [6]. ШЫҰ мақсаттары – қатысушы мемлекеттер арасында 
өзара сенімді, достық пен бейбіт көршілікті нығайту, олардың арасында 
саяси, сауда-экономикалық, ғылыми-техникалық және басқа салалардағы 
ынтымақтастыққа қолдау көрсету, аумақта бейбітшілік, қауіпсіздік пен 
тұрақтылыққа қолдау көрсету және қамтамасыз ету бойынша бірлесе 
жұмыла әрекет ету, жаңа демократиялық, әділ және тиімді саяси және 
экономикалық халықаралық тәртіп орнату.

Шанхай Конвенциясын жүзеге асыру мәселелері бойынша 2005 жылдың 
5 шілдесінде Астана қаласында ШЫҰ мүше-мемлекеттерінің лаңкестікпен, 
сепаратизм және экстремизммен күрес бойынша Ынтымақтастық 
Тұжырымдамасы қабылданды, ол Жалпы ережелер деп аталатын 
1-бөлімде тура көрсетілген, жалпы мойындалған және халықаралық құқық 
нормаларына сәйкес осы саладағы мемлекеттер ынтымақтастығының 
базалық мақсаттары мен қағидаларын анықтайды.

Тұжырымдама лаңкестік, сепаратизм мен экстремизмді қандай да 
болмасын жағдайда, қандай да болмасын себептеріне қарамастан ақтау 
мүмкін емес болып табылатын антиқұқықтық құбылыстар деп қарастырады, 
ал осындай әрекеттерге барған кінәлі тұлғалар мен ұйымдар Конвенцияға 
сәйкес жауапкершілікке тартылу керек. Тұжырымдама БҰҰ Жарғысына 
сәйкестігін атап өтеді.

2005 жылдың 26 тамызында лаңкестік және экстремизмнің басқа 
көріністерімен күрес мәселелері бойынша ынтымақтастықты дамы-
ту мақсатында ТМД мемлекеттерінің басшылары Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достығына қатысушы-мемлекеттердің лаңкестік және экстремизмнің басқа 
да күш көрсету көріністерімен күрестегі ынтымақтастық тұжырымдамасы 
туралы шешім қабылдады. Құжат ТМД қатысушы-мемлекеттері лаңкестік 
және экстремизмнің басқа да күш көрсету көріністерімен күрестегі 
ынтымақтастық Тұжырымдамасын өздеріне қабылдаған халықаралық 
міндеттемелер мен осы саладағы ұлттық заңнамаға сәйкес қабылдайтынын 
көрсетеді.

Мысалы, ТМД қатысушы-мемлекеттері лаңкестік және экстремизммен 
күресті өзінің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ең маңызды міндет 
ретінде қарастырады және осы бағытта өзара әрекетті әрі қарай дамыту 
үшін күш салады.

Демек, экстремизммен күресті басымды стратегиялық міндет ретінде 
қарастыра отырып, халықаралық қоғамдастық экстремистік акциялардың 
алдын алу және тоқтату бойынша ынтымақтастықты кеңейтеді, оларға 
қарсы әрекет етудің халықаралық-құқықтық негіздерін нығайту бойынша 
өзара әрекетті үйлестіру механизмін жетілдіреді.
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Атап айтсақ, діни экстремизмнің алдын алу және қарсы әрекет ету 
бойынша шетелдік өкіметтік емес ұйымдардың жұмыс тәжірибесін 
зерттеуге ерекше көп назар аудару керек.

Еуропа елдерінде экономикалық дағдарысқа, жұмыссыздықтың 
өсуіне, жеткілікті деңгейде тиімді бола алмай отырған иммиграциялық 
саясат және басқа факторларға байланысты экстремизм белсендірек келеді. 
Әлемдік қауымдастық алдында экстремизм мен лаңкестікке қарсы әрекетті 
қамтамасыз ету бойынша маңызды міндет тұр. Осындай әлеуметтік және 
саяси үдерістерді дамытуды болжау шетелдік мемлекеттердің заң шығару 
тәжірибесі мен сот практикасын білуді талап етеді.

Чех Республикасындағы экстремизмге қарсы күрес бойынша саяси-
құқықтық аспектілерді қарастырып көрейік.

Осы елдің ұлттық заңнамасы қылмыстық кодексте экстремизмнің 
ұғымы туралы ештеңе бермеген, бірақ ол жеткілікті деңгейде жиі қолда-
нылады. Мысалы, экстремизм мәселелері бойынша жыл сайын жасалатын 
баяндамада (1998 ж.) Чех Республикасының Ішкі істер министрлігі Әділет 
министрлігімен бірлесе отырып, Қауіпсіздік және барлау қызметінің, Сыртқы 
байланыс пен ақпарат Басқармасының, Сыртқы істер министрлігінің, Білім, 
жастар және спорт министрлігінің, Мәдениет министрлігінің, Еңбек және 
әлеуметтік істер министрлігінің, Жоғары Мемлекеттік прокуратураның, осы 
елдегі Адамдар құқықтары бойынша Мемлекеттік Кеңестің қатысуымен 
бірлескен жұмыс жүргізілетіні туралы айтылған.

Экстремизм ұғымы Чех Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
2002 жылдағы жұмыс қорытындысы туралы баяндамасында құқық 
нормаларынан айтарлықтай ауытқыған, интолеранттық элементтерін 
көрсететін және Чех Республикасы Конституциясының 1-, 2-, 5-, 6-, 9-бап-
тарында және 1991 жылғы 9 қаңтарда қабылданған Негізгі құқықтар 
және бостандықтар Хартиясының 1 және 3-баптарында қарастырылған 
конституциялық қағидаларға озбырлық жасайтын идеологиялық позиция 
ретінде қалыптастырған. Чех Республикасы Конституциясының 3-бабына 
сәйкес бұл Хартия оның құрамдас бөлігі болып табылады [7].

Чех Республикасының Конституциясы бойынша – Чехия адамдар 
мен азаматтардың құқықтары мен бостандығын құрметтеуге негізделген 
егеменді, бірыңғай, демократиялық жән құқықтық мемлекет (1-бап). Халық 
барлық мемлекеттік биліктің көзі болып табылады (2-бап). Конституцияның 
5-бабында, Чех Республикасы саяси жүйесі негізгі демократиялық қағи-
даларды құрметтейтін және өз мүдделерін қорғау құралы ретінде күшті 
жоққа шығаратын, еркін және ерікті құрылатын және еркін бәсекеге түсетін 
саяси партияларға негізделген делінген. Констицияның 6-бабы саяси шешім-
дердің негізінде ашық дауыс беру арқылы көпшіліктің еркі берілетінін 
анықтайды. Конституцияның 9-бабы 2-бөлімінде демократиялық құқықтық 
мемлекеттің негізгі атрибуттарын өзгертуге жол берілмейді делінген.
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Негізгі құқықтар мен бостандықтар Хартиясының 1 және 3-баптарында, 
адамдар намысы мен құқықтары бойынша еркін және тең болып табылады; 
негізгі құқықтар мен бостандықтар бөлінбейді, ажырамайды, ескірмейді және 
алынып тасталмайды, ол құқықтарға, адамдардың жынысына, нәсіліне, тері 
түсіне, тіліне, діні мен сеніміне, саяси немесе басқа ұстанымдарына, ұлттық 
немесе әлеуметтік тегіне, ұлттық немесе этникалық аз халықтарына жатуына, 
мүліктік жағдайына немесе басқа жағдайларға қарамастан, кепілдік беріледі.

Сондай-ақ экстремистік идеология қолданыстағы демократиялық саяси 
және экономикалық жүйеге қарсы бағытталған деқұрылымдық әрекетке 
айналуы мүмкін деп атап көрсетілген. Әрекеттің осы түрімен Заңның 5 (а) 
бөліміне сәйкес 153/1994 Қауіпсіздік және сыртқы барлау қызметі айналысу 
керек. Ғалымдар ондағы экстремизм ұғымы Чех Республикасының консти-
туциялық құрылымына қарсы бағытталған әрекеттерді белгілеу үшін 
бірегей түрде қолданылған деп атап көрсетеді [7, 12 б.].

Сонымен, 1996-2008 жылдардағы мәліметтер бойынша, экстремистік 
бағыттағы қылмыстар саны жыл сайын өсіп келеді, тек 1998 жылы (133 
тіркелген) алдыңғы жылдарда тіркелген осы санаттағы қылмыстардан 26 
қылмысқа аз болған. Осы санатты қылмыстардың рекордтық саны 2002 
жылы тіркелген – 473 қылмыс, ал ең төмен көрсеткіш 1996 жылы болған – 
131 қылмыс.

Чехия полициясы, ең қауіпті қылмыстар деп, құқыққорғау органдары 
мен әскери қызметкерлер жасаған қылмыстарды санайды. Мысалы, 2002 
жылы полиция қызметкері, ішімдік шіп алып, ЧР ҚК 198 (1) және 202 (1) 
бөлімдерінде қарастырылған қылмыс жасаған. Кінәлі Вьетнам азаматтары 
екен деп ойлап қалып, мейрамханада отырған жапондықтарға тап берген, 
содан кейін ол нәсілі үшін мейрамхана иесіне де шабуыл жасаған. Міне 
осы жылы өзінің қызметтік міндеттерін атқару барысында ұлты сыған 
жүргізушісіне шабуыл жасаған қала көшелерінде машиналарды тоқтайтын 
орындарға қоюды реттейтін жұмысшыға қарсы қылмыстық іс ашылған 
және солдат терісінің түсіне қатысты жәбірлегені, кемсіткені үшін әскери 
қызметкерге қатысты да қылмыстық іс қозғалған (ЧР ҚК 198-бөлімі).

1996-1998 жылдары экстремистік бағытта ең көп тараған қылмыс 
басқа тұлғаның мүлкіне зиян келтіру болып табылды (ЧР ҚК 257 (2b) 
1961 ж.). 2002-2008 жылдар арасында экстремистік бағытта ең көп тараған 
қылмыстар қатарына адам құқығы мен бостандығын басуға бағытталған 
қозғалыстарды насихаттау және қолдау көрсету (ЧР ҚК 260, 261 бөлімдері 
1961 ж.); ұлтқа, нәсілге немесе нанымдарға қатысты жала жабу (ЧР ҚК 
196 (2) бөлімдері1961 ж.); адамдар топтарына немесе жекелеген адамдарға 
қатысты күш көрсету (ЧР ҚК 196 (2) бөлімдері 1961 ж.) болып табылды.

2008 жылы ЧР ҚК жаңа өкіметтік жобасы қабылданып, ол 2010 
жылдың 1 қаңтарынан бастап күшіне енді. ЧР қазіргі қолданыстағы ҚК 
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42 (b) бөліміне сәйкес нәсілдік себеп бойынша жасалған қылмыс жазаны 
қиындататын жағдай болып қала береді, оны үкім шығарар кезде соттар 
ескеру керек. 

Сонымен, Чех Республикасында ұлттық заңнама экстремизмен күрес 
және алдын алу мәселелері бойынша жетілдіріліп келеді. Атап айтсақ, 
саяси ұстанымдарына, оның нәсіліне, ұлтына, этникалық құрамына, дініне 
немесе жәбірленушінің діни нанымдарының болмауына байланысты 
жасалған қылмыстар үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтілген.

Францияда экстремистік ұйымдар әрекеті бұрынғыдан да белсендірек 
болып келеді және лаңкестік актілер саны да қатты өскен. Бұл елде 
қылмыстық жаза қолдану күшейтілген.

Мысалы, Францияның Қылмыстық кодексінде алдын алу әдістері 
қолданылатын тұлғалар ортасы айтарлықтай кеңейтілген. Қылмыстық 
жауапкершілік субъектілері болып жекелеген тұлғалармен қатар заңды 
тұлғалар да мойындалды.

Францияның Тұлғаларды тексеру туралы N 86-1004 Заңына, қоғамдық 
тәртіпке немесе елдің қоғамдық қауіпсіздігіне қауіп төндіруі мүмкін деп 
саналатын Франция еліне кіретін тұлғаларды, сондай-ақ қандай да бол-
масын қылмыстық ұйымға жатады деп француз билігі күмән туғызатын 
тұлғаларды арнайы тексеру регламентациясы туралы өзгерістер енгізілген. 
Қарастырылып отырған Заң артық формалдықты алып тастаған, тексе-
ру процедурасын жеңілдеткен, саусақ іздерін фотоға түсіруге және алуға 
мүмкіндік береді, жарылыс, уландырғыш немесе басқа заттар бар деп 
болжамдаған тұлғаларды ұстауға ықпал етеді [8].

Лаңкестік актілерді көбіне, шетелден келген азаматтар жасайтын 
болғандықтан, елде қобалжу туындаған жағдайда, егер билік олардың 
болуы ел азаматтары үшін қауіпсіз емес деп санаған жағдайда, шетел 
мемлекеттерінің азаматтарын елден шығаруды алдын алу шаралары деп 
мойындауға болады. Француз аумағынан мемлекет үшін тиімді емес деген 
шетелдік азаматтарды елден қууды Францияның N 86-1019 Шетелдіктердің 
Францияға кіру және болу шарттары туралы Заңына сәйкес жүзеге асырады. 

Францияның нормативті актілерінде құқық бұзған тұлғаларды құқық 
қорғау органдарымен ынтымақтастықта жұмыс істеуге тарту шаралары 
да бекітілген. Бұл жағдайда мысалға 1986 жылы 2 қазанда қабылданған 
Қылмыстық әрекеттермен күрес туралы N 86-1019 Заңды алуға болады. Осы 
бапқа сәйкес, қылмыстық топты ашуға көмектескен немесе сыбайластарын 
көрсеткен тұлға жауапкершіліктен босатылады. Францияның N 86-1020 
Лаңкестікпен және мемлекеттік қауіпсіздікке қолсұғушылықпен күрес 
туралы Заңында лаңкестік қылмыс жасағаны үшін толығымен немесе 
жартылай жазадан босату жағдайлары қарастырылған (6-бап). Мысалы, 
егер жазаланушы тұлға (егер оның әрекетінің құрамында басқа қылмыс 
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болмаған жағдайда), құқық қорғау органдарын дайындалып жатқан қылмыс 
туралы хабарласа және осы лаңкестік актті болдырмау үшін барлық күшін 
салса, және қажет болған жағдайда, лаңкестік актіне басқа қатысушыларын 
анықтауға көмектессе, онда ол жазадан толығымен босатылады. Егер де 
орындаушы немесе қатысушы, әкімшілік және сот органдарын ескертіп, 
барлық болатын қылмысты тоқтату үшін барлық күшін салса немесе 
адам өлімінің алдын алса, сондай-ақ басқа қатысушыларды анықтауға 
көмектессе, бірақ оның әрекеттерінде басқа қылмыс құрамы болса, онда 
Заңда қарастырылған жаза жартылай азайтылады [9].

Францияда лаңкестік бағытта жасалған қылмыстар үшін өмір бойы 
абақтыға жабу жазасы қолданылады, бірақ құқық қорғау орындарының 
жұмысына көмектескен тұлғаларға қатысты, 20 жылға бостандығынан 
айыру қарастырылатын ерекше ереже қолданылады.

Практика, бұл ережелер, қылмыс жасауға дайындалған тұлғаларға, 
әсіресе, егер кімде-кім лаңкестер арасына кездейсоқ кіріп кеткен жағдайда 
(мысалы, оған жағымсыз жағдайлар себебінен аяқасты болған жағдай), 
жағымды әсер ете алмайтынын көрсетті. Осындай нормаларды заңнамаға 
кіргізу қажеттілігіне дәлел Францияның N 86-1020 Заңының жазадан босату 
немесе лаңкестікке қатысты тұлғалар жазасының мөлшерін азайтуға қатысты 
ережелері Францияның Қылмыстық кодексінің 4-кітабының ІІ бөлімінің 2 
тармағына (Ерекше ережелер) ешқандай өзгеріссіз енгізілу фактісі бола алады.

Италия Республикасында экстремистік және лаңкестік әрекеттермен 
күрес мақсатында ерекше тергеу тәсілдері қолданылады. Кейбір авторлар 
көрсеткендей, агент-арандатушыларды пайдалану, тергеу үшін барынша 
көлемді материалдар жинау мақсатында оларды ұстау немесе қамау 
туралы қаулы шығаруды тоқтата тұру тиімді тәсіл болуы мүмкін. Осындай 
операциялардың өте қауіпті екендігіне байланысты, оларды жүргізу 
заңдылығы Заң қарастырған бірқатар шарттар арқылы, соның ішінде, бірінші 
кезекте, магистраттың (соттың) алдын ала келісуі арқылы анықталады. Бұл 
шаралар белгілі бір қылмыстар категориясы үшін ғана қарастырылған және 
ол нақты түрде Заңда тізімделген. Оларға: кімді болмасын ақша алу үшін 
бостандығынан айыру, қару және есірткі сату, сондай-ақ ақшаны заңсыз 
пайдалану жатады.

Лаңкестік әрекетпен тиімді күрес жүргізу мақсатында итальяндық 
заңнама реттелген қылмыстық-процессуалдық және әкімшілік құқық 
қарастыратын тергеудің басқалардан айырмашылығы бар, ерекше тәсілдерін 
қарастырады [10].

Испанияның Қылмыстық кодексінде (1995 ж), Қарулы банда және 
лаңкестік элементтермен күрес туралы Заңында алдын алу сипатындағы 
нормалар қарастырылған және нормалардың мәні бойынша рекоменсивті 
формалары бар. Мысалы, Испанияның ҚК 579-бабы өзінің қылмыстық 
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әрекетін өз еркімен тоқтататқан және өзінің істеген қылмыстары туралы 
мойындап, билік алдына келген, сондай-ақ қылмыс жасаудың алдын алу 
бойынша билікке көмек көрсеткен; немесе жауапкершілікке тартылуға тиісті 
адамдарды табуға немесе тұтқынға алуға айтарлықтай көмек көрсеткен; 
немесе қарулы құрылымдар немесе өзі қатысқан немесе жәрдем көрсеткен 
лаңкестік топтардың әрекеттерін тоқтатуға немесе ажыратуға көмек 
көрсеткен тұлғаларға жазаны бір немесе екі сатыға азайтуды қарастырады 
Осы Заңның 6-бабына сәйкес өз кінәсін мойындаған тұлға, егер оның жасаған 
әрекеттері басқа қылмыс құрамын құрамайтын болса, ал оның белсенді көмегі 
басқа қылмыскерлерді анықтауға, қылмысты жасаудың алдын алуға немесе 
қылмыстық нәтиженің алдын кесуге, сондай-ақ қарулы бандиттік, лаңкестік 
және тағы басқа бүлік құрамдарын құрылуының алдын алуға мүмкіндік берсе, 
онда ол тұлғаны жауапкершіліктен толығымен босатуды да қарастырады [11].

Демек, біріншіден, еуропалық мемлекеттерде құқықбұзушылықтың 
алдын алу мақсатында арнайы органдар немесе ұйымдар құрылған. Олар 
ақпарат жинайды, бағдарламаларды, құқықбұзушылықтың алдын алуды 
жоспарлауды бағалайды, сондай-ақ полиция мен осы сала бойынша басқа 
арнайы органдардың жұмыстарын үйлестіреді және экстремистік бағыттағы 
қылмыспен күрес бойынша саясатты анықтайтын заң органдарымен 
ынтымақтастықты жүзеге асырады, БАҚ-пен, ғылыми-зерттеу ұйымдары 
және ғалымдармен бірлесе жұмыс жасайды, оқу жаттығуларын жүргізеді. 
Алынған нәтижелер экстремизмге қарсы жоспарланған перспективті іс-
шаралар бойынша мемлекет саясаты мен құқықтық базасын қалыптастыру-
ға пайдаланылады.

Екіншіден, қолданыстағы қылмыстық құқық нормаларын күшейту 
үрдісі жоспарланып отыр және бір мезетте жасаған қылмыстар үшін заң 
жауапкершілігі күшейтіледі, ол қылмыстан ерте кезеңде өз еркімен бас 
тартуға жол береді және ынтымақтастыққа итермелейді, сондай-ақ қылмыс 
жасау үшін себептерді жоюға ықпал жасайды, сонымен қатар өшін алу 
және виктимологиялық алдын алу бар.

Үшіншіден, экстремизм және лаңкестікпен күрес пен оның алдын алу 
бойынша басқа елдердің тәжірибесін талдау ұлттық саясат пен заңнаманы 
жетілдіру үшін пайдалы.

Көптеген елдерде – экстремистік және лаңкестік қылмыстармен 
айналысатын мекемелер мен ұйымдарға ерекше уәкілеттіктер беру 
практикасы бар, олар лаңкестік нәтижесінде жәбірленушілер құқықтарын 
қорғайды, экстремистік және лаңкестік актілерді болдырмау үшін тікелей 
алдын алу, ескерту жұмыстарымен шұғылданады.

Заңды түрде модельдеу және қылмыстық іске қатысатын жекелеген 
тұлғаларды ынтымақтастыққа тартуға ықпал ететін рекомпенсивті 
нормаларды пайдалану практикасы айтарлықтай тиімді және Қазақстан 
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Республикасы аумағында экстремизм және лаңкестікпен күресте кеңінен 
қолданыла алады.
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Резюме

Сейтахметова Н.Л., Жандосова Ш.М., Садибеков Е.О. Мировой опыт 
борьбы с религиозным экстремизмом

В данной статье проанализирован мировой опыт борьбы с религиозным 
экстремизмом. Проведен сравнительный анализ политико-правового регулирования 
системы противодействия религиозному экстремизму. 

Summary

Seitakhmetova N.L., Zhandossova Sh.M., Sadibekov E.O. World Experience 
of the Struggle Against Religious Extremism

This article analyzed the world experience of the struggle against religious 
extremism. A comparative analysis of the political and regulatory system to counter 
religious extremism.
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