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«Кастык тили» деген эмне
• Кастык тили (англ. нate speech) – бул билдирүүнүн бардык формалары, алар

төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жайылтуу,

- провокациялоо,

- тукуруу,

- түрткү берүү же

- шылтоо кылуу

• расалык, этникалык, диний ксенофобия жана ар кандай социалдык себептер
боюнча азчылыктарга жана адамдардын топторуна карата чыдамсыздыкка жана
басмырлоого негизделген жек көрүүнүн башка түрлөрү.

• Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесинин 2-пунктуна ылайык,
«майыптуулук, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же
башка абалы, ошондой эле башка жагдайлар» мындай белгилерден болушу мүмкүн
(Аныктама Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана Медиатехнологиялар
мектеби тарабынан берилген)



Кыргызстандагы чыдамсыздыктын
негизги түрлөрү

• Этникалык чыдамсыздык

• Регионалдык чыдамсыздык

• Тил чыдамсыздыгы

• Жаңылыш аргументация, идентификация, атрибуция (Топтун же
азчылыктын өкүлдөрү душмандык аракеттерге жана коркунучтуу
ниеттерге таандык болгондо, терс стереотип жана/же жалган
атрибуция тарабынан колдоого алынган топтун же адамдын жалган
идентификациясы)

• Гендердик чыдамсыздык

• Исламофобия

• (Борбордук Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана Медиатехнологиялар
мектеби берген отчетунун маалыматтары боюнча)



2020-жылдын декабрында президенттикке талапкер Адахан Мадумаров өлкөнүн

түштүгүнүн тургундары менен болгон жолугушуулардын биринде өзбек тилдүү

шайлоочунун суроосуна өзбек тилинде жооп бергенде, ал социалдык тармактарда кызуу

талкуу жараткан.

Комментаторлор талапкерди сындашып, терс клишелерди, стереотиптерди жана

ксенофобиялык сөздөрдү колдонуп, анын этникалык тегин талкуулашты («Кыргызстанда

жалаң кыргызча сүйлөсө жакшы болмокда», «эгер түшүнбөсө, котормочуларды жалдасын»,

«таза кыргыз», «Адахамжон» (өзбекче), «Садыр-уйгур», «Мадумаров – кыргыз элинин

душманы», «тажик кыргыз элине пайда алып келбейт»).

Фейсбуктун жабык "Адахан Мадумаров" тобунда 2020-жылдын 23-декабрында

жарыяланган бир катар комментарийлерде Канышай Мамыркулованын постуна этникалык

жана тилдик чыдамсыздык жазылган: «Мадумаров маладес... Өзбекче сүйлөсө өзүбүздүн

тектеш тил, кошуна эл, мамлекеттин бир бөлүгүн түзгөн боордоштор...Кээде ашынып

кетесиңер...» («Мадумаров молодец… котормосун коңшуларыбыздын тилинде өзбекче

айткан, алар биздин мамлекетибиздин бөлүгүн түзөт.… Айрым учурларда аша чаап

кетесиңер…»).



Клишелер жана стереотиптер

• Клише – бул стилистикалык түстүү кеп штамптар, алар массалык аң-сезимде 
топтун өкүлүнүн шаблондук белгиси катары калыптанган. Стереотип – бул
бир топтун өкүлдөрүнүн башкалардын көз карашы боюнча жалпыланган
өкүмү.

• - чимкирик

• мырк

• чурки

• сакалчандар

• Бул клишелер жана стереотиптер булар мыйзамсыз эмес, анткени тыюу
салынбай турган жек көрүү тилинин терс баалоочу тиби болуп саналат. Бирок 
этика көз карашынан алганда буга жол берилбейт.

• Бирок мындай конструкция жек көрүүчүлүк риторикасынын бир түрү болуп
саналат, бирок анда кемсинтүүчү клишелер жок жана «Өз этникалык тобунун
артыкчылыгы жөнүндө ой жүгүртүү» деп классификацияланган.

• «Биз улуу элбиз! Биз дүйнөгө улуу сүрөтчүлөрдү, жазуучуларды, 
акындарды бердик! Улуулугубузду унутпайлы!».



«Кастык тили»

• hate speech (кастык тили) термини адамдардын тобуна карата жек
көрүү мамилесин билдирет, ал мисалы улуту (еврей, орус), расасы
(кара, ак), дин тутуу (мусулман, христиан) ж.б.у.с. белгиси боюнча
мүнөздөлөт.

• Ошол эле учурда, кандайдыр бир топко багытталган адепсиз
мүнөздөмөлөр белгилүү бир улуттук (этникалык), расалык, диний
(конфессиялык) же социалдык топко же бул топтордун айрым
мүчөлөрүнө башка топтордун өкүлдөрүнүн душмандык же кастык
мамилени жаратышы мүмкүн болгон укуктарын чектөө, түрмөгө
жөнөтүү, өлтүрүү ж.б.у.с чакырыктар менен коштолот.

• «Кастык тили» термини эл аралык-укуктук документтерде бекемделип,
чогултуу белгилерине ээ, алардын айрымдары улуттук мыйзамдарда
ишке ашырылган.



«Кастык тили»

Кастык тили, жогоруда белгиленгендей эле, эркин ой
жүгүртүүгө жана өзүнчө пикирге ээ болуу укугу (1), өз пикирин
билдирүү, сөз эркиндиги (КР Конституциясынын 32-
беренесинин 1, 2-бөлүгү) жана (4) теңдикке укугу жана ар
бир адамдын жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноско
таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка
ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы,
ошондой эле башка жагдайлары боюнча басмырлабоо укугу
сыяктуу эки конституциялык баалуулуктардын тең
салмактуулугун бузган иш-аракет болуп саналат.



Эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге 
ээ болуу укугу

• Кыргыз Республикасынын Конституциясы өз пикирин эркин

билдирүү, сөз эркиндиги укугу мамлекеттин куугунтугунан

коркпостон, эркин ойлонуу жана өз оюн эркин билдирүү

укугу катары карайт.

• Ошол эле учурда, ар бир адам башка адамдардын укуктарын

жана эркиндиктерин бузган же кемиткен аракеттерден баш

тартышы керек.



Эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болуу, өз 
пикирин эркин билдирүү, сөз эркиндиги укугу

• Кыргыз Республикасынын Конституциясы бул укукту мамлекеттин
куугунтугунан коркпостон, эркин ой жүгүртүү жана сөз менен оюн эркин
билдирүү үчүн бирдиктүү жана ажырагыс укук катары карайт (32-берене).
Ошол эле учурда, ар бир адам, бул укуктан пайдаланып, башка адамдардын
укуктарын жана эркиндиктерин бузган аракеттерден алыс болушу керек
жана өз кезегинде башка адамдардан мындай аракеттерден баш тартуусун
талап кылууга укуктуу.

• Бул укуктарды жүзөгө ашыруу өзгөчө милдеттерди жана жоопкерчиликтерди
жүктөйт жана улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, калктын ден
соолугун жана адеп-ахлагын коргоо жана МПГПП ылайык башка
адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо үчүн зарыл болгон жана
мыйзамда белгиленген айрым чектөөлөргө дуушар болушу мүмкүн.



Эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ 
болуу укугун жүзөгө ашыруу чектери

• Эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ болуу укугу - бул

Конституция менен корголгон адамдын жана жарандын

укугу, аны Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-

беренесине ылайык чектөөгө болбойт.

• Ошол эле учурда, Эркин ой жүгүртүүгө жана пикирге ээ

болуу укугу чексиз болушу мүмкүн эмес жана аны ишке

ашыруу чектери башка адамдардын укуктары менен

эркиндиктери иштей баштаганда бүтөт.



«Касташуу тили» үчүн укуктук
жоопкерчилик

• «Касташуу тилин» колдонуу үчүн жоопкерчиликти белгилөөдө

басмырлоого, кастыкка же зомбулукка чакырыкты билдирген

улуттук, расалык же диний кастыкты пропагандалоого тыюу

салуу боюнча Бириккен Улуттар Уюму тарабынан (2012) кабыл

алынган Рабат Аракеттер планынын жоболорун колдонуу

маанилүү, ал сунуш берүүчү мүнөзгө ээ.

• Ошону менен бирге Рабат Аракеттер планынын сунуштамалары

БУУнун бардык мүчөлөрү, анын ичинде Кыргыз Республикасы

үчүн саясий-түзүүчү болуп саналат.



«Кастык тили» үчүн укуктук 
жоопкерчиликтин түрлөрү 

• Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, расалык,

этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты

козутууга багытталган пикирлерди билдирүү үчүн тартиптик,

жарандык жана жазык жоопкерчилиги каралган.

• Жоопкерчиликтин түрлөрү жасалган жосундун оордугуна,

коомдук кооптуулугуна, келтирилген зыянга, ошондой эле 
туура эмес жосун жасалган жагдайларга жараша келип чыгат.



Тартиптик жоопкерчилик

• Мамлекеттик же муниципалдык кызматкерлерге тартиптик жоопкерчилик
күнөөлүү, мыйзамсыз жүрүм-туруму, кызматтык милдеттерин талаптагыдай
аткарбагандыгы үчүн колдонулат. Тартиптик жаза кызматкерге тартиптик
жосун фактысы аныкталган же ырасталган учурда мамлекеттик органдын же
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан
жазаланат.

• Тартип бузуу фактысын аныктоо үчүн мамлекеттик органдын же
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан өзүнүн
демилгеси боюнча, этика боюнча комиссиянын сунушу же кызматкердин
жеке демилгеси боюнча кызматтык териштирүү жүргүзүлүшү мүмкүн.
Кызматтык териштирүү жеке жана юридикалык жактардын суроо-
талаптарынын негизинде, эгерде кызматкер тарабынан кызматтык
(тартиптик) жосунсуз жоругу жөнүндө билдирүү жалпыга маалымдоо
каражаттарында жарыяланган учурда жүргүзүлүшү мүмкүн.



Жарандык-укуктук жоопкерчилик

• «кастык тили" (мазактоо, жалаа жабуу, ар-намыска жана кадыр-
баркка шек келтирүүчү маалыматты жайылтуу) катары
классификацияланган аракеттерди жасаган адамдардын күнөөлүү
жана мыйзамсыз жүрүм-турумунун натыйжасында келтирилген
зыян үчүн жоопкерчилик тартат.

• Бул иш-аракеттердин натыйжасында келтирилген зыян, эгерде
анын билдирүүлөрү ачык басмырлоо мүнөзүнө ээ болсо, ошону
менен жарандын ар-намысына жана кадыр-баркына же
келтирилген моралдык жана материалдык зыяндын ордун
толтуруу үчүн сотко кайрылган юридикалык жактардын
ишкердик беделине доо кетирсе, жарандык сот өндүрүш
тартибинде компенсацияланат.



Жарандык-укуктук жоопкерчилик

• «Кастык тили" Кыргыз Республикасынын Жарандык кодекси менен дагы жөнгө

салынат, ага ылайык жаран сотто анын ар-намысына, кадыр-баркына же ишкердик

беделине шек келтирген маалыматты, ал эми юридикалык жакты - анын

ишкердүүлүгүнүн кадыр-баркын түшүргөн маалыматты жокко чыгарууну талап

кылууга укуктуу. Мындай маалыматты четке кагуу менен бирге, жаран же

юридикалык жак аларды таратуудан келтирилген чыгымдын жана моралдык

зыяндын ордун толтурууну талап кылууга укуктуу (18-берененин 1 жана 5-бөлүктөрү).

• КР ЖС Пленумунун 2015-жылдын 13-февралындагы "Жарандардын ар-намысын жана
ишкердик беделин коргоо учурундагы сот практикасы жөнүндө" токтомуна ылайык,
соттор мындай талаш-тартыштарды кароодо, жайылган маалымат чындыктын
билдирүүсүбү же баалоо өкүмүбү маселесин карап чыгышы керек. Сотто
респонденттин доогер тууралуу маалыматты таратканы, бул маалыматтын мүнөзүн
жаманатты кылуу; алардын чындыкка дал келбеши фактысын иликтейт. Бул
жагдайлардын жок дегенде бири болбогондо, доону сот канааттандыра албайт.



2021-жылдын 28-июлундагы «Ишенимсиз (жалган) 
маалыматтан коргоо жөнүндө» мыйзамы

Жарандардын, юридикалык жактардын укуктарын жана
эркиндиктерин камсыз кылуу жана аларды такталбаган
(жалган) маалыматтан, ошондой эле укуктук мамилелердин
субъекттеринин укуктарын жана милдеттерин коргоо
максатында, интернет мейкиндигинде такталбаган (жалган)
маалыматты жайылтууга тыюу салууну, такталбаган
(жалган) маалыматты таратууга жол берген адамдардын
жоопкерчилигин белгилейт.



2021-жылдын 28-июлундагы «Ишенимсиз (жалган) 
маалыматтан коргоо жөнүндө» мыйзамы

Анын ар-намысына, кадыр-баркына жана ишкердик беделине
шек келтирген ишенимсиз (жалган) маалымат таркатылган деп
эсептеген адам, ишенимсиз жалган маалыматты дароо (24 
сааттын ичинде) алып салуу өтүнүчү менен сайт ээси менен
байланышууга укуктуу. 
Такталбаган маалыматты жок кылуудан баш тарткан учурда, 
ал сайттын ээсинин аракеттерине Кыргыз Республикасынын
Министрлер Кабинети тарабынан белгиленген тартипте
даттанууга жана такталбаган маалыматтын жарыяланышына
байланыштуу келтирилген зыяндын ордун толтурууну сот 
тартибинде талап кыла алат.



Кастык тили үчүн жазык
жоопкерчилиги

• Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 313-беренесинде расалык, 
этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты 
(араздашууну) козутууга, улуттук ар-намысты кемсинтүүгө багытталган 
аракеттер, ошого тете жарандардын дини, улуту же расалык 
таандыктыгы боюнча бөтөнчөлүгүн, артыкчылыгын же начардыгын 
пропагандалоо, ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, 
ошондой эле Интернет тарамдарынын жардамы менен жасалса, III 
категориядагы эркиндигинен ажыратуу жазасы түрүндө жазык 
жоопкерчилигине алып келери каралган.

• Төмөнкүдөй жасалган ошол эле жосундар: 1) өмүргө жана ден соолукка 
коркунуч келтирбеген зомбулукту колдонуу менен же аны колдоном деп 
коркутуу менен; 2) алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу 
тарабынан, - IV категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.



Кастык тили үчүн жазык
жоопкерчилиги

• Бул кылмыштын объективдүү тарабы төмөнкүдөй аракеттер тобунан турат:

(1) динге, улутуна же расалык таандыгы белгиси боюнча жек көрүүчүлүктү козутууга

багытталган;

(2) динге, улутуна же расалык таандыгы белгиси боюнча адамдын кадыр-баркын

басмырлоого багытталган;

(3) жарандардын динге, улутуна же расалык таандыгы белгиси боюнча бөтөнчөлүгүн,

артыкчылыгын же болбосо начардыгын пропагандалоого багытталган.

• Бул аракеттердин кайсы гана тобу болбосун, кылмыш курамынын башка элементтери

болгон шартта бул кылмыштын квалификациясына алып келиши мүмкүн..

• "Жек көрүү тили", эгерде ал жек көрүүчүлүккө жана кастыкты козутууга багытталбаса,

сөз айкашы же билдирүүсү катары кылмыштуу мүнөзгө ээ боло албайт.



Мындай иштерди иликтөөнүн 
мисалдары

• 2019-жылдын 27-мартында активист К.Н. жана анын жубайы И.Г. каршы Кыргыз

Республикасынын Жазык кодексинин 313-беренесинин 2-бөлүгү «Расалык, этностук, 

улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты (араздашууну) козутуу» боюнча сотко

чейин өндүрүш башталган. 

• Алар бир өлкөнүн Президенти Бишкек шаарына расмий визит менен келер алдында

……………!!! АГРЕССОР УБИЙЦА БАСКЫНЧЫ» жана «НЕТ ТОРПЕДАМ ……………НА 

ИССЫК-КУЛЕ НЕТ БОМБАМ» деген плакаттары менен Россия элчилигинин алдында

тынчтык пикетин өткөрүшкөн. Алар бул аракеттери менен аталган өлкөнүн президентине

карата өздөрүнүн субъективдүү баа берүүлөрүн билдиришкендигин түшүндүрүштү. 

• тергөөчү тарабынан Комиссиялык лингвистикалык экспертиза дайындалган, анын

корутундусунун курамында сотко чейин өндүрүштү токтотуу үчүн негиз болуп берген

алардын аракеттеринде кылмыштын жоктугу болгон.

• Бирок чиновниктер, мамлекет башчылары эл аралык стандарт боюнча корголгон топ болуп

саналбайт.



Эксперттердин корутундусунан улам, изилдөөгө алынган текстте — кеп актысы

плакаттын авторунун баа берүү пикири катары берилген. Автордун терс баа берүү

мүнөзүндөгү жеке оюн билдирет. «Агрессор убийца баскынчы» кеп бирдиктери

терс маанидеги маркер болуп саналат жана автордун жеке пикирин билдирет. Төрт

сөздөн турган кеп актысында, эксперттер расасы, этносу, улуту, динге болгон

мамилеси ж.б. карата аша чапкандыкты, жагынуучулукту же басмырлоону,

ошондой эле мындай көз караштарды жана дүйнө таанымды жайылтуу

зарылчылыгын негиздеген жана актаган маалыматты тапкан жок.

Изилдөөгө алынган тексттер кайсы бир расага, этноско, улутка же өкүлдөрү

катары өзүнчө бир жактардын жана ж.б. карата аша чапкандыкты,

жагынуучулукту же басмырлоого түрткү берген, ошондой эле мындай көз

караштарды жана дүйнө таанымды жайылтуу зарылчылыгын негиздеген жана

актаган маалыматты камтыбайт.



Кастык тили үчүн жазык
жоопкерчилиги

• Тексттик билдирүүнүн коштоосундагы таасирдин анализин эксперт-

психолог жүргүзөт.

• Анын милдеттерине максаттуу багытталган зыяндуу же нейтралдуу

мүнөздүн бар экендигин аныктоо, психикалык абалдын текстин коштоочу

кабылдоонун пайда болушун жана мындай шарттардын мүмкүн болуучу

кесепеттерин аныктоо, психологиялык таасир этүүчү аудио жана видео

материалдардагы коштоочу текст билдирүүсүн белгилөө кирет. Эксперт-

психолог комплекстүү экспертиза жүргүзүүдө биринчи кезекте визуалдык

материалдарды талдоого, аларда психологиялык таасирдин мүмкүн

болгон факторлорун баса белгилөөгө тартылат.



Кастык тили үчүн жазык жоопкерчилиги

Экстремизмге каршы аракеттенүү менен байланышкан тексттерди комплекстүү

соттук психологиялык-лингвистикалык экспертизанын милдеттери болуп төмөнкүлөр

саналат:

• белгилүү бир аракеттерге чакырыктардын болушун аныктоо;

• пропаганданын (улуттук, диний, тил, расалык ж. б. артыкчылыгы, (өзгөчөлүгү же

начардыгы) бар экендигин аныктоо;

• текстте экстремисттик ишмердүүлүктү же терроризмди шылтоо же негиздөө бар

экендигин аныктоо;

• араздашууга, кастыкка, жек көрүүгө, адамдын кадыр-баркын басмырлоого, адамды

белгилүү бир белгилер боюнча (жынысына, расасына, улутуна, динге болгон

мамилесине ж.б) мазактоого сүйлөө аракеттеринин (тексттин) багытын аныктоо.



Кастык тили үчүн жазык
жоопкерчилиги

• Тексттик билдирүүнүн коштоосундагы таасирдин анализин эксперт-

психолог жүргүзөт.

• Анын милдеттерине максаттуу багытталган зыяндуу же нейтралдуу

мүнөздүн бар экендигин аныктоо, психикалык абалдын текстин коштоочу

кабылдоонун пайда болушун жана мындай шарттардын мүмкүн болуучу

кесепеттерин аныктоо, психологиялык таасир этүүчү аудио жана видео

материалдардагы коштоочу текст билдирүүсүн белгилөө кирет. Эксперт-

психолог комплекстүү экспертиза жүргүзүүдө биринчи кезекте визуалдык

материалдарды талдоого, аларда психологиялык таасирдин мүмкүн болгон

факторлорун баса белгилөөгө тартылат.



Мындай иштерди соттордо кароонун мисалдары

• 2018-жылдын 24-январында КГУСТА жогорку окуу жайынын мугалимине карата

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 299-беренесинин 1-пункту «Улуттук

(этника аралык), расалык, диний же региондор аралык кастыкты козутуу»

боюнча кылмыш иши козголгон.

• Буга анын Фейсбуктагы комментарийи себеп болгон, анда ал: «Вонючий

отсталый унылый совок», «Почему бы вам всем любителям совка не свалить в

рашку, куда-нибудь в Сибирь. Там много унылого говна, нищего и рабского».

• Анын айтымында, ал жеке пикирин улуттун өкүлдөрүн басмырлабай айткан. Бул иш

боюнча бир нече экспертизалар дайындалган, анда эксперттер ар кандай тыянакка

келишти. Сотто психологиялык-лингвистикалык экспертиза дайындалган, анда

эксперттер таркатылган маалыматта козутуу белгилеринин жок деген корутундуга

келишти. Сот актоо өкүмүн чыгарды. Жогору турган соттор биринчи инстанциянын

өкүмүн күчүндө калтырды.


