
1-күн: Санариптик укуктар – адам укуктарынын төртүнчү мууну

•Санариптик укук деген эмне?

•Санариптик укук – бул санариптик технологияларды киргизүү жана колдонуу менен

байланышкан ар түрдүү мамилелерди жөнгө салуучу укуктук ченемдердин жана институттардын

жыйындысы, бирок бул ченемдер жөнгө салуунун бирдиктүү усулу менен бириктирилген эмес

жана укуктун ар кайсы тармактарына кирет. 

•Санариптик укук – бул өзүнө укуктун бир нече тармагын чогуу камтыган жана IT менен

байланышкан мамилелерди жөнгө салган укуктун сферасы.

•Биздин мыйзамдарыбызда санариптик чөйрөнү жөнгө салуу менен гана байланышкан өзүнчө

тармактар жок жана бул ченемдер ар кайсы мыйзамдарга бөлүнүп жайланышкан. 

•Санариптик укукка IT-долбоорлордун ишмердик сферасындагы, маалыматты тармакта

жарыялоо, блокчейн, жеке маалыматтарды, көлөмдүү маалыматтарды иштетүү, жасалма

интеллект жана башка сфералардагы мамилелерди жөнгө салуу кирет. Алар бири-бири менен

кесилишет жана башкалар менен толукталышат жана, акыр аягында, санариптик укуктун иштөө

сферасы санариптештирүү биздин жашообуздун улам жаӊы сферасына кирген сайын кеӊейе

берет.
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- Санариптик укук ар түрдүүчө аталышы мүмкүн!
- Бирок төмөнкү сфераларды камтыйт:
•электрондук төлөмдөр, электрондук жана уюлдук акчалар, электрондук банкинг маселелерин;
•жасалма интеллект маселесин;
•көлөмдүү маалыматтарды талдоо, көлөмдүү маалыматтар, маалыматтык жана контенттик базалар доорундагы
атаандаштык мамилелер;
•блокчейн, криптовалюта маселелери;
•смарт-контракттар, эл аралык соода жана санариптик соода маселелерин;
•санариптик идентификациялоо жана аутентификациялоо, купуялуулук маселелерин;
•атаандаштык жана интеллектуалдык менчик, издөөчүлүк тутумдар, уберизация, интеллектуалдык менчикти
санариптештирүү, интеллектуалдык менчикти мыйзамсыз өзүнө ыйгарып алуу жөнүндө мыйзамдардын
кайчылашуулары, коммерциялык сырды, автордук жана чектеш укуктарды, товардык белгиге, домендик атка жана
ip-дарекке укуктарды, патенттик укукту коргоо маселелерин;

•электрондук кызматтар, интернет-платформалар, санариптик товарлар, тармакты башкаруу жана тейлөө, диффамация 
маселелерин;
•контракттарды башкаруу, келишимдик мамилелер жана контракттын шарттары, лицензиялоо, электрондук формадагы
ишкер сүйлөшүүлөр жана келишимдерди түзүү;
•улуттук коопсуздук, программалык жабдуу маселелерин;
•киберспорт, кумар оюндары, геномдор маселелерин;
•кибербулинг маселелерин;
•киберкылмыштар үчүн жазалык жоопкерчилик маселесин;
•онлайн-сервистер, агрегаторлор, онлайн-арбитраж жана онлайн-ортомчулук, салыктар ж.б. маселелерди.
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Санариптик активдердин ар кандай түрлөрү бар:
•токендер (ээлик кылуу аркылуу мүмкүнчүлүк алууга
мүмкүн болгон шифр, башкача айтканда, санариптик
дүйнөдө баалуу кагаздарды алмаштырат);
•санариптик валюталар (биткойн, эфириум, монеро ж.б.);
•чоӊ маалыматтар (big date);
•домендик аттар жана аккаунттар;
•виртуалдык оюндук мүлктөр (мисалы, 
оюнчуга/аккаунтка таандык болгон, акча каражаттарына
сатып алынган, оюнда артыкчылыктарды/жаӊы
мүмкүнчүлүктөрдү берүүчү мүлктөр) ж.б.
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Кыргызстандагы санариптик жашоого кайрылып келсек, атамекендик укуктук

тутумдагы укуктук ченемдерди тармактык белгиси боюнча катаал

ирээттештирүүнүн сакталып келе жатканын белгилебей коюуга болбойт. Мындай

ыкма менен санариптик укукту, жөнгө салуу сферасынын ачык көрүнгөн бир

тектүү эместигин жана колдонулуучу жөнгө салуу усулдарын эсепке алсак, укуктун

өз алдынча тармагы катары таануу кыйын. Санариптик укук маалыматтык укуктун, 

интернет-укуктун, киберукуктун (же IT-укуктун) ж.б. негиздерин да камтыйт.

• Ошондуктан санариптик активдердин жана онлайн бизнестин Ээлеринин
алдында өздөрүн укуктук коргоо жана кайтаруу (Cyber justice), ошондой эле 
юристтерди жаӊы санариптик көндүмдөргө даярдоо жана окутуу маселеси
бүгүнкү күндө актуалдуу болуп турат.
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Укуктук жөнгө салуу:

1. 2-июнь, 2008-жылдагы КРнын № 106 «Телевидение жана радиоуктуруу жөнүндө» 
мыйзамы;

2. 5-декабрь, 1997-жылдагы № 89 «Маалыматтын жеткиликтүүлүгүнүн кепилдиктери жана
эркиндиги жөнүндө» КРнын мыйзамы;

3. 14-апрель, 2008-жылдагы № 58 «Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө» КРнын мыйзамы;

4. 19-июль, 2017-жылдагы № 127 «Электрондук башкаруу жөнүндө» КРнын мыйзамы;

5. 2-апрель, 1998-жылдагы № 31 «Электр жана почта байланышы жөнүндө» КРнын
мыйзамы;

6. 19-октябрь, 2013-жылдагы № 195 «Кыргыз Республикасындагы лицензиялык-уруксат
берүүчүлүк тутум жөнүндө» КРнын мыйзамы;

7. 19-июль, 2017-жылдагы №128 «Электрондук колтамга жөнүндө» КРнын мыйзамы ж.б.
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Укуктук жөнгө салуу:

- ЕАЭБдин 2025-жылга чейинки мезгилдеги санариптик күн тартиби;

- Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүүнүн 2018-2040-жылдарга 

Стратегиясы (Таза Коом – санариптик жаран деген түшүнүк пайда

болду);

- «Санариптик Кыргызстан» 2025-жылга чейинки мамлекеттик

программасы; «Санариптик Кыргызстан» санариптик

трансформациянын 2019-2023-жылдарга Концепциясы;

- Кыргыз Республикасынын киберкоопсуздук концепциясы ж.б.

Мамлекет – Санариптик өнүктүрүү министрлиги: http://ict.gov.kg/

http://ict.gov.kg/
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Санариптик укуктар – КР
мыйзамдарында так аныктама
камтылган эмес!

Мисалы, Россия Федерациясында –
Жарандык Кодекстин 128 жана 141-
беренелери санариптик укуктар
жөнүндө.
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Санариптик укуктар – адамдардын санариптик 

чыгармалардан пайдаланууга, колдонууга, түзүүгө жана 

жарыялоого, компьютерлерди жана башка электрондук 

түзүлүштөрдү, ошондой эле коммуникациялык 

тармактарды, анын ичинде Интернет тармагын 

пайдаланууга жана колдонууга укуктары. Ошондой эле 

тармакта эркин баарлашууга жана пикирин билдирүүгө 

укугу жана жеке маалыматтык чөйрөсүнүн кол 

тийбестигине, анын ичинде санариптештирилген жеке 

маалыматтардын купуялуулугуна, анонимдүүлүгүнө 

(ээсиздигине) укуктары.
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- Интернет деген эмне?

Кыргыз Республикасынын «Электрондук коммерция жөнүндө»
Мыйзамы (долбоор) :

3.4. беренеси: Интернет (Интернет дүйнөлүк тармагы) –
техникалык каражаттардын, программалык камсыздоонун,
байланыш каражаттарынын жана маалыматтарды сактоо жанна
берүү тутумдарынын жыйындысы.
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- Санариптик мейкиндик деген эмне?

ЕЭБдин алкагында, Биримдиктин санариптик мейкиндиги түшүнүгү
Биримдиктин бирдиктүү экономикалык мейкиндигине

негизделген, санариптик процесстерди, санариптик карым-
катыштын каражаттарын, санариптик ресурстарды камтыган

мейкиндикти, ошондой эле санариптик инфратүзүмдөрдүн, жөнгө
салуу ченемдеринин, уюштуруу, башкаруу жана колдонуу

механизмдеринин жыйындысын билдирет. 

Кыргызстанда – бул термин мыйзам түрүндө бекитилген эмес.
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Кыргызстанда – социалдык тармактар,
киберкамсыздандыруу, санариптик укук ж.б.
терминдер жок.

Эгер булар мыйзамда бекитилген эмес болсо,
анда биз Интернеттеги өз укуктарыбызды
кантип коргой алабыз?

Жооп: адам укуктарынын тутуму аркылуу!
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Көнүмүш адам укуктарынан эмнеси менен айырмаланат?

- Ишке ашыруудагы айырма

- Мейкиндиктеги айырма

- Ачык-айкын укуктук коргоонун жоктугу

Бирок ошол эле учурда укук деген укук

боюнча кала берет!
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Базистик (негизги) санариптик адам
укуктарына төмөнкүлөр кирет:

- электрондук тармактан пайдалануу укугу;

- тармакта эркин баарлашууга жана пикирин
билдирүүгө укук;

- жеке чөйрөсүнүн кол тийбестигине укук ж.б.



Интернеттен пайдалануу

• Санариптик укуктар – бул, маӊызы боюнча, Интернет доорундагы адам укугу. Мисалы, 

жеке жашоонун Интернеттеги кол тийбестигине укук жана пикирин билдирүү 

эркиндиги чындыгында Бириккен Улуттар Уюмунун Жалпыга бирдей адам укуктары 

декларациясында чечмеленген теӊ жана ажырагыс укуктардын уландысы болуп 

саналат.

• БУУнун пикири боюнча, адамдарды Интернеттен ажыратуу бул укуктарды бузат жана 

эл аралык укукка каршы келет. 

• Улуу Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон 2020-жылга чейин Улуу 

Британиядагы бардык үйлөр жана ишканалар жогорку ылдамдыктуу кеӊ тилкелүү 

байланыш менен камсыз кылынарын убада кылып, Интернеттен пайдалануу “ашкере 

нерсе болбостон, укук болууга тийиш” деп кошумчалаган.
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Эл аралык адам укуктары белгилүү бир жагдайларда айрым адам укуктарын мыйзамдуу түрдө чектөөгө жол берет. Бул 
чектөөлөргө алар учурдагы мыйзамдарга ылайык мыйзамдуу максаттарга багытталган болсо, ошондой эле зарыл болуп, 
бул чектөөлөрдү колдонууну актаган коркунучка өлчөмдөш болсо уруксат берилет.
Мыйзамдуу максаттардын конкреттүү диапазону колдонулуучу адам укуктарына байланыштуу болот жана коомдук 
коопсуздуктун, улуттук коопсуздуктун, экономикалык коопсуздуктун, ден соолук коопсуздугунун, адептүүлүктү 
коргоонун жана башка адамдардын укуктарын коргоонун кызыкчылыктарын камтышы мүмкүн. Чектөө жогоруда 
аталган мыйзамдуу максаттарга кызмат кылышы үчүн, зарылдыктан тышкары, чектөө улуттук мыйзамдарга 
негизделүүгө тийиш.
Бул мыйзам жарандар үчүн жеткиликтүү болуп, алар өз жүрүм-турумдарын жөнгө салууга жана бийликтин бул 
мыйзамды колдонуу боюнча ыйгарым укуктарын жана аны сактабаган учурдагы кесепеттерди акыл-эстүү 
божомолдоого мүмкүндүк алууга тийиш. Ал мыйзам так болууга жана мамлекеттик органдарга чектөөнү колдонуу 
боюнча аракеттердин чексиз эркиндигин берүүдөн оолак болууга тийиш (караӊыз: Адам укуктары боюнча комитет, № 
34 (2011) Жалпы тартиптеги эскертүү).
Такталбаган «улуттук коопсуздукка», «экстремизмге» же «терроризмге» шилтемелер сыяктуу күӊүрт жана өтө кеӊири 
актоолор жетишерлик так мыйзамдар катары квалификацияланбайт. “Зарыл” деген чектөөнүн “пайдалуудан”, “акылга 
сыярлыктан” же “каалангандыктан” жогорураак болууга тийиш дегенди билдирет (ЕСПЧ, «Санди Таймстын Бириккен 
Королдукка каршы иши», 26-апрель, 1979-жылдагы токтом, 59-п.). Андан тышкары, мамлекет көздөгөн мыйзамдуу 
максат менен мамлекеттин бул мыйзамдуу максатка жетүү үчүн аракеттеринин ортосунда тиешелүү карым-
катыш болууга тийиш. Башкача айтканда, аракеттер корголуучу кызыкчылыктарга өлчөмдөш болууга тийиш.
Бул жагдай чектөөнүн көздөгөн максатка жеткирүүчү каражаттардын арасында эӊ аз колдонула турган шайман болуп 
саналарын билдирет. Мамлекеттер адам укуктары боюнча эл аралык укукка ылайык өз милдеттенмелерин аткарууда 
аракеттердин айрым бир эркиндигине ээ болушат.
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Пикирин билдирүү эркиндиги (же сөз эркиндиги)

•1948-жылкы Жалпыга бирдей адам укуктары декларациясынын 19-беренеси

•1950-жылкы Адам укуктары жөнүндө Европа конвенциясынын 10-беренеси

•1966-жылкы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 19-беренеси

•Кыйноого жана катаал, адамгерчиликсиз же ар-намысын кемсинтүүчү мамилеге жана
жазалоого тыюу салуу

•1948-жылкы Жалпыга бирдей адам укуктары декларациясынын 5-беренеси

•1950-жылкы Адам укуктары жөнүндө Европа конвенциясынын 3-беренеси

•1966-жылкы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 7-беренеси

Жеке жашоонун кол тийбестигине укук

•1948-жылкы Жалпыга бирдей адам укуктары декларациясынын 12-беренеси

•1950-жылкы Адам укуктары жөнүндө Европа конвенциясынын 8-беренеси

•1966-жылкы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 17-беренеси
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Дискриманцияланбоого укук

• 1948-жылкы Жалпыга бирдей адам укуктары декларациясынын 2 жана 7-беренелери

• 1950-жылкы Адам укуктары жөнүндө Европа конвенциясынын 14-беренеси

• 1966-жылкы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 2 (1) жана 26-
беренелери

• 1966-жылкы Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 2 
(2) беренеси.

Балдардын өзгөчө корголууга укугу

• 1966-жылкы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 24-беренеси

• 1966-жылкы Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын
10 (3) беренеси, 1989-жылкы БУУнун Бала укуктары жөнүндө Конвенциясынын 3-беренеси.

• Адам укуктары боюнча Европа соту бул аярлуу адамдарды (тагыраагы балдарды) тармакта
коргоо боюнча жагымдуу милдеттенмени кеӊейтип, аларды мыйзамдар аркылуу зыяндан
коргоочу чараларды өлкөлөр көрүүгө тийиш экенин билдирген (мисалы, караӊыз: Mouvement
raelien Suisse v. Switzerland, 2012; MC менен Болгария, 2003; Перрин менен Бириккен Королдук, 
2003; KU менен Финляндия, 2008).
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•Бирикме түзүү жана чогулуу эркиндиги

•1948-жылкы Жалпыга бирдей адам укуктары декларациясынын 20-беренеси

•1950-жылкы Адам укуктары жөнүндө Европа конвенциясынын 11-беренеси

•1966-жылкы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 21 жана 22-беренелери

•Билим алууга укук

•1948-жылкы Жалпыга бирдей адам укуктары декларациясынын 26-беренеси

•1950-жылкы Адам укуктары жөнүндө Европа конвенциясынын № 1 Протоколунун 2-беренеси

•1966-жылкы Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 13-беренеси

•1989-жылкы БУУнун Баланын укуктары жөнүндө конвенциясынын 23 жана 28-беренелери.

•Маданий турмушка катышуу укугу

•1948-жылкы Жалпыга бирдей адам укуктары декларациясынын 27-беренеси

•1966-жылкы Экономикалык, социалдык жана маданий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 15 (1) (а) беренеси
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2016-жылы БУУнун Адам укуктары боюнча кеӊеши адамдардын Интернеттен пайдалануу
мүмкүнчүлүгүнө тоскоолдук кылуу жана / же бузуу практикасын айыптаган резолюция кабыл
алган (A / HRC / RES / 32/13)

…Интернеттен пайдалануунун универсалдуу мүмкунчүлүгу адам укуктары аймагындагы эл 
аралык укукта адам укугу катары таанылган эмес болсо да, пикирин билдирүү эркиндиги
сыяктуу бир катар адам укуктарынан келип чыгышы мүмкүн болгон Интернетке кошулууга
көмөк көрсөтүү боюнча мамлекеттин милдеттенмелери бар (A / HRC / 17 / 27).

Интернеттен пайдалануу мүмкүнчүлүгү көптөгөн башка укуктарды, анын ичинде бирикме
түзүү эркиндигине, чогулуу эркиндигине, билим берүүгө жана ден соолукка укукту, 
социалдык, маданий жана саясий турмушка толук катышуу, социалдык жана экономикалык
өнүгүүгө укукту ишке ашыруу үчүн да маанилүү (A / HRC / 17 / 27). Бул милдеттенмелер
«коомдун бардык катмарларынын, анын ичинде жеке сектордун айрым өкүлдөрү менен, 
ошондой эле тиешелүү мамлекеттик министрликтер менен кеӊешүүдө, Интернетти кеӊири
жеткиликтүү, жеткиликтүү жана баарына жеткиликтүү кылуу үчүн иштелип чыккан
натыйжалуу жана конкреттүү саясаттарды жана стратегияларды кабыл алууну» камтыйт (A / 
HRC / 17 / 27, 66-пункт).
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БУУнун адам укуктары боюнча комитети (№ 34 Жалпы тартиптеги эскертүү, 15-пункт) 
төмөнкүлөрдү билдирет:

"мүчө-мамлекеттер Интернет жана маалыматты электрондук таратуунун уюлдук
тутумдары сыяктуу маалыматтык жана коммуникациялык технологиялардын өнүгүшү
баарлашуунун бүткүл дүйнөдөгү практикасын канчалык даражада өзгөрткөнүн, азыркы
учурда идеяларды жана пикирлерди алмашуунун глобалдык тармагын айланганын, ал 
массалык маалымат каражаттарындагы салттуу ортомчуларга таянууга милдеттүү эмес
экенин эске алууга тийиш. Мүчө-мамлекеттер бул жаӊы массалык маалымат
каражаттарынын көз карандысыздыгын бекемдөө үчүн жана айрым адамдардын
алардан пайдаланышын камсыз кылуу үчүн бардык зарыл кадамдарды жасоого тийиш»

Бул милдеттенме Греция сыяктуу айрым өлкөлөрдүн улуттук мыйзамдарында
бекитилген, Греция өз Конституциясына төмөнкүдөй түзөтүүлөрдү киргизген: «бардык
адамдар маалыматтык коомго катышууга укуктуу. Электрондук түрдө берилүүчү
маалыматтардан колдонууга, ошондой эле аларды өндүрүүгө, алмашууга жана таратууга
мүмкүнчүлүктөрдү жеӊилдетүү мамлекеттин милдеттенмесин түзөт. 
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Онлайн-контенттен пайдалануу мүмкүнчүлүгү башка адамдардын укуктарын коргоо
үчүн чектелиши мүмкүн (жана чектелген).

БУУнун пикирлердин эркиндигине жана аларды эркин туюнтууга укукту колдоо жана
коргоо маселелери боюнча Атайын баяндамачысынын ою боюнча, туюнтуунун
«айрым бир» формаларына, анын ичинде «улуттук, расалык же диний жек көрүүнү
пропагандалоо ишмердиги, ал дискриминациялоого, душмандыкка же зомбулукка
түртүүнү билдирет» жана «геноцид жүргүзүүгө ачык жана жарыялап шыкактоого» «эл 
аралык укук тарабынан тыюу салынууга» тийиш.
Бул тыюу 1966-жылкы Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын
20 (2) беренесинде да бекитилген, анда «дискриминациялоого, душмандыкка же 
зомбулукка шыкактоо болуп саналган улуттук, расалык же диний жек көрүүнү [ар 
кандай] пропагандалоого» тыюу салынат, ошондой эле 1948-жылкы Геноцид 
кылмышынын алдын алуу жана ал үчүн жазалоо жөнүндө конвенциянын III. (c) 
беренесинде геноцид жасоого тике жана жарыя түрүндөгү шыкактоого тыюу салынат.
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Онлайн-контенттен пайдалануу мүмкүнчүлүгү башка адамдардын

укуктарын коргоо үчүн чектелиши мүмкүн (жана чектелген).

Мамлекеттер коомдук тартипти сактоо жана дискурстун объектиси
болгон адамдардын укуктарын коргоо үчүн ксенофобдук жана расисттик
дискурстарды чектей алышат (жана чектеп жатышат). Танзанияда 2015-
жылкы Киберкылмыштар жөнүндө мыйзам расисттик жана ксенофобдук
мүнөздөгү материалдарды (17-берене), ошондой эле расизмдин жана
ксенофобиянын негизиндеги кемсинтүүлөрдү (18-берене) таратууга
тыюу салат.
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Жек көрүүнү пропагандалоо башкалардын максаттык тобун каралоого жана коомдун мүчөлөрүн жек көрүүнү
пропагандалоону колдогон жана окшош идеологияларды кармангандарга (башкача айтканда «биз» тобуна) жана
башка максаттуу топко кирген адамдарга бөлүп, уюлдаштырууга арналат.

Пропаганданын бул түрү, зомбулукка жана геноцидге шыкактоо менен чогуу, Руандадагы геноцид учурунда
байкалган.

Руандадагы геноцид учурунда тутсилерди таракандар (inyenzi) деп аташкан, ал эми Radio Television Libre Des Mille
Collines (RTLM) «тутси таракандарды» кырууга үндөп турушкан (Gourevitch, 1998; Bhavnani, 2006).

Руандадагы радиожурналисттер (жана басма ММКлар) жек көрүүнүн жана пропаганданын тилин таратканы үчүн, 
ошондой эле зомбулукка жана геноцидге шыкактаганы үчүн жоопкерчиликке тартылып, соттолушкан. Мисалы, 
Radio-TV Libre des Molles Collines (RTLM) негиздөөчүлөрү Жан-Боско Бараягвиза жана Фердинанд Нахимана жана
жергиликтүү басма гезиттин (Kanguara) негиздөөчүсү жана редактору Хасан Нгезе, башка кылмыштардын
арасында, геноцид жүргүзүүгө тике жана жарыя түрүндө шыкактоо боюнча күнөөлүү деп табылган (Прокурор 
менен Фердинанд Нахимана, Жан-Боско Бараягвиза, Хассан Нгезе, 2003).

Фердинанд Нахиманага Руанда боюнча Эл аралык жазык трибуналынын өкүмүн угузуу учурунда судья мындай
деген: «Силер сөздүн күчүн толук түшүнүп турдуӊар жана радиону – калктын эӊ кеӊири катмары менен
байланыштын каражатын – жек көрүүнү жана зомбулукту таратуу үчүн колдондуӊар… Ок атуучу куралсыз же 
башка физикалык куралсыз эле силер эч кандай күнөөсү жок миӊдеген жарандык адамдардын өлүмүнө себеп
болдуӊар» (Айыптоочу менен Фердинанд Намихана, Жан-Боско Бараягвиза, Хасан-Нгезе, 2003).
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Интеллектуалдык менчик (ИМ) укугу да пикирин билдирүү жана маалыматтан колдонуу
эркиндигин чектөөгө себеп боло алат.

Мисалы, интеллектуалдык менчиктин коргоосу алдында турган контенттен мыйзамсыз
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн сунуштаган веб-сайтты белгилүү бир талаптарды сактоо менен
тосмолоо акталышы мүмкүн.
Адам укуктары боюнча Европа соту интеллектуалдык менчиктин авторлорунун укуктарын
коргоо зарылдыгын таанып, токтом чыгарган (Neij and Sunde Kolmisoppi v. Sweden, 2012). 
Ошентсе да, тосмолоо чарасы көптөгөн адамдардын укуктарына (мисалы, алардын
маалымат жарыялоого, маалымат издөөгө жана алууга укугу – «ашкере тосмолоо») таасир
кылышы мүмкүн болгон өтө кылдат чара болгондуктан, тосмолоонун мыйзамдуу
чараларына карата укуктардын жана талаптардын теӊ салмактуулугуна көбүрөөк көӊүл
буруу зарыл (Дженгиз жана башкалар менен Түркия, 2015; Адам укуктары боюнча комитет, 
№ 34 Жалпы тартиптеги эскертүү).



1-күн: Санариптик укуктар – адам укуктарынын төртүнчү мууну

Өкмөт тараптан алдын ала цензуралоо (башкача айтканда, контент жарыя түрүндө жана жеке түрдө колдонула
баштаганга чейин ага чектөө коюу) жана онлайн-контентти тосмолоо практикасы айрым адамдардын маалыматтан
пайдалануу укугу менен тике карама-каршы келет. 

Ahmet Yildirim v. Turkey (2010) ишинде Googleдын жардамы менен түзүлгөн жеке веб-сайт, башкалардын арасында, 
автордун жана ээнин макалаларын да жарыялоочу.

Анын сайты Мустафа Кемаль Ататүрктүн элесин жана мурасын кемсинтүүчү сайт катары каралган, ал Түркиянын 5816 
мыйзамынын Ататүрккө каршы кылмыштарды камтыган бөлүгүнө ылайык жана Түркиянын Жазык кодексинин Түркияга
жана анын мекемесине карата кемсинтүүлөргө тыюу салган 301-бөлүгү боюнча жалпы айыпталган.

Бул веб-сайттын мазмунуна жооп катары Түркиянын өкмөтү ага кирүүгө мүмкүнчүлүктү тосмологондун ордуна сайтты
толугу менен тосмологон. Түркиянын аракети Адам укуктары боюнча Европа конвенциясынын 10-беренесине туура
келбеген катары бааланган. Убактылуу же жарым-жартылай үзгүлтүк же тосмолоо айрым жагдайларда акталышы мүмкүн
болсо да, калктын бүтүндөй топтору үчүн интернет-кызматтарды үзүү жана Интернетке кирүүнү тосмолоо юридикалык
жактан акталышы мүмкүн эмес.

Пикирлер эркиндигине жана аларды эркин туюнтууга укуктарды колдоо жана коргоо жөнүндө маселелер боюнча Атайын
баяндамачынын баяндамасында мындай деп айтылат: «Интернет-платформаларды тосмолоо жана
телекоммуникациялык инфратүзүмдү өчүрүү алар улуттук коопсуздук же коомдук коопсуздук, коомдук тартип
кызыкчылыктарына таянган күндө да туруктуу коркунучтар болуп саналат, алар, эреже катары, миллиондогон
адамдардын баарлашуусун тосмолойт» (A / 71/373, пункт 22). Баяндамада 2015-жылдагы БУУ менен пикирин эркин
туюнтуу аймагындагы регионалдык эксперттердин Интернетти өчүрүүнү (же «авариялык өчүргүчтөрдү») «мыйзамсыз
катары» айыптаган биргелешкен билдирүүсү да эскерилет (A / 71/373, пункт 22).



1-күн: Санариптик укуктар – адам укуктарынын төртүнчү мууну

БУУнун Адам укуктары боюнча Кеӊешинин 32/13 резолюциясы «Интернеттеги маалыматтан
пайдалануу же аны таратуу мүмкүнчүлүгүнө адам укуктарынын эл аралык укугун бузуу
менен атайын тоскоолдук кылуу же бузуу боюнча чараларды шартсыз айыптайт жана
бардык мамлекеттерди мындай чаралардан карманууга жана токтотууга чакырат» (A / HRC / 
RES / 32/13).

БУУнун адам укуктары боюнча комитети калыс белгилегендей(№ 34 Жалпы комментарий, 43-
бөлүк, CCPR / C / GC / 34):

«Веб-сайттардын, блогдордун же башка каалаган Интернет-сайттардын, электрондук же башка 
ушул сыяктуу маалымат таратуу тутумдарынын, анын ичинде интернет-провайдер же 
издөөчүлүк тутумдар сыяктуу коммуникацияны колдоонун тутумдарынын иштөөсүнө коюлган
ар кандай чектөөлөргө [Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 19-
беренесинин] 3-пункту менен канчалык туура келсе, ошончолук даражада гана жол берилет. 
Тосмолоонун ар кандай чаралары тар багытталган жана ылайыкташылган болуп, мыйзамсыз
контентти камтыган веб-баракчаларга гана таасир этүүгө тийиш. Калктын бүтүндөй топтору
жана топтору үчүн Интернет-кызматтарды сунуштоону токтотуу жана Интернеттен колдонуу
мүмкүнчүлүгун тосмолоо юридикалык жактан акталышы мүмкүн эмес».



Жеке маалыматтарды коргоо

Кыргыз Республикасынын 2008-жылдагы жеке мүнөздөгү маалымат 
жөнүндө мыйзамы, 3-Берене: 

Жеке мүнөздөгү маалыматтар (жеке маалыматтар) – конкреттүү адам
жөнүндө материалдык сактоочулар жазылган маалымат, ал конкреттүү адам
менен окшоштурулат же окшоштурулушу мүмкүн, ушул адамды түз же кыйыр
анын биологиялык, экономикалык, маданий, жарандык же социалдык
түрдүүлүгү үчүн анын биологиялык, экономикалык, маданий, жарандык же 
социалдык идентификация үчүн мүнөздүү болгон бир же бир нече
факторлорго шилтеме жасоо жолу менен идентификациялоого мүмкүндүк
берет.

Жеке маалыматка өмүр баяны жана таанууга арналган маалыматтар,

жеке мүнөздөмөлөр, үй-бүлөлүк абалы, каржылык абалы, ден соолугу ж.б.

жөнүндө маалыматтар кирет.



2-күн: Жеке маалыматтарды коргоо

Жеке маалыматтардын категориялары:

1. General - Жалпы

2. Biometric - Биометрикалык

3. Special - Өзгөчө

4. Depersonalized - Ээсиздендирилген



2-күн: Жеке маалыматтарды коргоо

Жеке 
маалыматтардын
категориялары:  

General - Жалпы



2-күн: Жеке маалыматтарды коргоо

Жеке 
маалыматтардын
категориялары:

Special - Өзгөчө

КРнын жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө Мыйзамы:

8-берене. Жеке маалыматтардын өзгөчө категориялары
1. Расалык же этностук теги, улуттук

таандыктыгы, саясий, диний же

философиялык көз караштары жана ден

соолугуна, сексуалдык адатына ушул

факторлорду ачыкка чыгаруу максатында гана тийиштүү

жеке маалыматтарды

чогултууга, сактоого жана колдонууга тыюу салынат.

2. Ушул статьянын 1-бөлүгү төмөнкү учурларда

колдонулбайт:

а) эгерде жеке маалымат субъектиси ошол маалыматтарды

кабарлоого жана аны иштетүүгө макулдугун берсе;

б) эгерде жеке маалыматты иштетүү субъектинин, башка 

адамдын же тийиштүү адамдар тобунун ден соолугун жана

коопсуздугун коргоо үчүн зарыл болсо жана жеке

маалыматтардын субъектисинин макулдугун алуу мүмкүн

болбосо.

(Мыйзамдын 20-июль, 2017-жылдагы № 129 редакциясында)
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Жеке маалыматтардын
категориялары:

Depersonalized -
Ээсиздендирилген

КРнын жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө
Мыйзамы: 

26-берене. Жеке маалыматты ээсиздендирүү
Статистикалык, социологиялык, тарыхый, 
медициналык жана башка илимий жана
практикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн жеке
маалыматтар массивин кармоочу (ээси) 
колдонулуучу маалыматтарды анонимдүү
маалымат таризине келтирип, аларды
ээсиздендирүүнү жүргүзөт. Бул учурда жеке
маалыматтарга орнотулган купуялуулук режими
алып салынат.
Ээсиздендирүү жеке маалыматтар субъектисин
идентификациялоо
мүмкүндүгүн жокко чыгарууга
тийиш.
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Жеке 
маалыматтардын
категориялары:  

Biometric -
Биометрикалык

Биометрикалык маалыматтарды чогултуунун, колдонуунун
принциптери жана биометрикалык каттоонун тартиби КРнын «КР 
жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө»  мыйзамында
аныкталган.

Биометрикалык маалыматтарга төмөнкүлөр киргизилген:
- беттин санариптик графикалык сүрөтү;
- эки колдун папиллярлык оюуларынын графикалык түзүлүшү;
- өздүк колтамгасы.

Биометрикалык маалыматтар жөнүндө Мыйзамдын 3-беренеси: 

Биометрикалык маалыматтар – биометрикалык маалыматтардын
субьектисинин физиологиялык жана биологиялык өзгөчөлүктөрүн
мүнөздөгөн, алардын негизинде субьектинин инсандыгын аныктоого
мүмкүн болгон маалыматтар.

Биометрикалык каттоо – Кыргыз Республикасынын аймагында жана
анын чегинен тышкары жашаган Кыргыз Республикасынын
жарандарынын биометрикалык маалыматтарын чогултуу, иштетүү
жана сактоо процедурасы.



2-күн: Жеке маалыматтарды коргоо

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ:

- Кыргыз Республикасынын Конституциясы

24-берене.

1. Ар бир адам эркиндикке жана өздүк кол тийбестикке ээ..

29-берене.

1. Ар бир адам жекече жашоосунун кол тийбестигине, абийирин жана ар-намысын коргоо укугуна ээ.

2. Ар бир адам кат жазышуунун, телефондук жана башка сүйлөшүүнүн, почталык, телеграфтык, электрондук
жана башка кабарлоонун купуялуулугуна укуктуу. Бул укуктарды чектөөгө мыйзамга ылайык гана жана соттук
актынын негизинде гана жол берилет.

3. Адам жөнүндө жашыруун маалыматты, анын жеке жашоосу жөнүндө маалыматты, мыйзамда аныкталган
учурлардан тышкары, анын макулдугусуз чогултууга, сактоого, колдонууга жана таркатууга жол берилбейт.

4. Ар бир адамга ал жөнүндө жашыруун маалыматты, анын жеке жашоосу жөнүндө маалыматты мыйзамсыз
чогултуудан, сактоодон, таркатуудан коргоо, анын ичинде соттук коргоого кепилдик берилет, ошондой эле
мыйзамсыз аракеттер келтирген материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтурууга укук кепилденет.



Жеке маалыматтарды коргоо

Жашыруундуулук адамдын башка укуктарын ишке ашырууга мүмкүндүк
берет жана алар менен тыгыз байланышкан. Жеке жашоонун кол тийбестиги
сөз, ой жүгүртүү, дин, чогулуш жана бирикме эркиндиктеринин зарыл шарты
болуп саналат. (A / HRC / 39/29; A / HRC / 23/40 и A / HRC / 29/32, пункт 15; A /
HRC / 31/66, пункты 73–78 и A / 72/135, пункты 47–50).

Адам укуктары боюнча БУУнун башкы комиссарынын 2018-жыл үчүн
отчетуна ылайык, «жашыруундуулукка каршы эрежелер башка укуктарды,
анын ичинде көз карашын билдирүү эркиндигин негизсиз чектөөнү да
билдириши мүмкүн, мисалы, ашыра жөнгө салуу жаңылыктарды мыйзамдуу
жарыялоого, көркөм чагылдырууга жана илимий изилдөөгө тоскоолдук
кылат»

(A / HRC / 39/29).



Жеке маалыматтарды коргоо

Адамдын жеке жашоосунун башка бир ажырагыс аспектиси – адамдык ар-намыс.

Адамдык ар-намыс адам укугунун негизи болуп саналат жана адам укугу боюнча 

көптөгөн эл аралык келишимдердин, анын ичинде: 1948-жылдагы Адам укуктарынын 

жалпыга бирдей декларациясынын, 1966-жылдагы Жарандык жана саясий укуктар 

жөнүндө эл аралык пактынын, 1966-жылдагы экономикалык, социалдык жана маданий 

укуктар жөнүндө эл аралык пактынын, 1989-жылдагы Баланын укуктары жөнүндө 

конвенциянын, 1963-жылдагы Расалык дискриминациянын бардык формаларын жоюу 

жөнүндө декларациянын жана 1979-жылдагы Аялдарга карата дискриминациянын 

бардык формаларын жоюу жөнүндө конвенциянын преамбулаларына киргизилген. 

1950-жылдагы Адам укуктары жөнүндө Европалык конвенцияга бул тике киргизилбесе 
да, прецеденттик укукта ал адам укуктары жөнүндө келишимдердин “маӊызы” катары 
сүрөттөлөт (Pretty v. United Kingdom, 2002). Адамдык ар-намыс дүйнө жүзүндөгү 
көптөгөн конституцияларда да маанилүү принцип болуп саналат.



Жеке маалыматтарды коргоо

Мындай идентификациялоодон эркиндик айрым
адамдарды башкаларга мыкаачылык,
дискриминациялык, расисттик, жек көрүүчүлүк жана /
же кемсинтүүчү айтымдардын башка формаларын
колдонууга түрткү берет, эгер алардын өздүгү белгилүү
болсо алар муну жасамак эмес деп эсетпелет.



Жеке маалыматтарды коргоо

Анонимдүүлүккө жана жашыруундуулукту жогорулатуу технологияларын 

колдонууга байланыштуу адамдын өздүгүн жана анын турган ордун аныктоо 

кыйынчылык туудурушу мүмкүн.

Жашыруундуулукту жогорулатуу технологиясынын дагы бир мисалы – шифрлөө.

Шифрлөө маалыматтарга жана колдонуучулардын билдирүүлөрүнө үчүнчү 

жактардын кирүүсүн тосмолойт. Бүткүл дүйнө боюнча өкмөттөр терроризм, уюшкан 

кылмыштуулук жана балдарды сексуалдык иштетүү сыяктуу олуттуу кылмыштар 

менен күрөшүү үчүн шифрленген билдирүүлөргө жана маалыматтарга кирүү 

зарылдыгын тастыкташкан. Ушул себептер боюнча айрым өлкөлөрдө шифрленген 

билдирүүлөр кызматтары мыйзамсыз болуп саналат. 



Жеке маалыматтарды коргоо

Telegram, 200 миллиондон ашык колдонуучусу бар шифрленген
билдирүүлөрдү алмашуу үчүн тиркеме, айрым өлкөлөрдө соттук
тартипте тосмолонгон, анткени компания бул өкмөттөргө
колдонуучулардын тиркеме аркылуу билдирүүлөрүн көзөмөлдөө үчүн
дешифрлөө ачкычтарын берүүдөн баш тарткан.



Жеке маалыматтарды коргоо

Шифрлөө киберкылмышкерлерди жоопко тартууну кыйындатканына жана аны 

киберкылмыштарды жасоо үчүн колдонушу мүмкүндүгүнө карабастан, ага тыюу салуу жана 

чектөө негизсиз жана юридикалык түрдө негизделген эмес болуп саналат.

Шифрлөөгө толук тыюу салуу адамдын жеке жашоосун негизсиз чектейт жана, ошондон улам, 

адам укуктары аймагындагы эл аралык укукка каршы келет (караӊыз. A / HRC / 29/32).

Адам укуктары боюнча америка аралык сот жеке жашоонун кол тийбестигине укукту “үчүнчү 

жактардын же мамлекеттик органдардын кыянаттык менен пайдаланууларынан жана 

негизсиз басып кирүүсүнөн же кол салуусунан бошонуу жана аларга каршы иммунитет” 

катары мүнөздөгөн (Ituango Massacres v. Colombia, 2006, para. 192) жана “айрым учурда жеке 

жашоону мамлекеттик органдардын, ошондой эле айрым адамдардын же жеке менчик 

мекемелердин, анын ичинде массалык маалымат каражаттарынын кийлигишүүсүнөн коргоо 

боюнча чараларды көрүүнү камтыган оӊ (позитивдүү) аракеттер аркылуу жеке жашоонун кол 

тийбестигине укукту кепилдөө милдеттенмеси” деп токтом кылган (Фонтевеккья и Д'Амико 

против Аргентины, 2011 г.).



Жеке маалыматтарды коргоо

Купуялуулукту бузуучу киберкылмыштуулук

Киберкылмыштуулук адамдардын жеке жашоосун 

жана алардын маалыматтарынын коопсуздугун 

бузат, анын ичинде бузуп кирүү, зыян келтирүүчү 

ПК (программалык камсыздоо), жеке 

маалыматтарды уурдоо, каржылык алдамчылык, 

медициналык алдамчылык жана адамдардын 

катышуусусуз, макулдугусуз же уруксатысыз 

алардын жеке маалыматтарын, билдирүүлөрүн, 

сүрөттөрүн, видео- жана аудиожазууларын ачык 

жарыялоону камтыган адамдарга каршы белгилүү

бир кылмыштар.



Жеке маалыматтарды коргоо

Маалыматтар онлайн жана офлайн товар болуп саналышат. 

Ушул себептен улам маалыматтар киберкылмышкерлердин 

негизги максаты болуп саналат.

Маалыматтардын көптөгөн киберкылмыштардын 

жасалышында маанилүү роль ойногонунун эӊ биринчи 

себеби – алар талаптагыдай корголгон эмес жана 

мыйзамсыз жолу менен алууга болот. Маалыматтардын 

коопсуздугунун бузулушу шифрленген флеш-

топтогучтардын жана башка эстөөчү түзүлүштөрдүн 

(негизинен ноутбуктардын жана смартфондордун) 

жоголушунун же уурдалышынын, тутумдун жана 

маалыматтардын начар коопсуздугунун, маалыматтык 

базага уруксатсыз кирүүнүн же маалыматтык базага кирүү 

уруксатынын чегинен ашуунун, ошондой эле 

маалыматтарды байкоосуздан ачуунун, чыгаруунун же 

жарыялоонун натыйжасында жүргөн.



Жеке маалыматтарды коргоо

Роскомнадзордун ЛИНКЕДИНге каршы иши

2016



Жеке маалыматтарды коргоо

Маалыматтардын чыгып кетүүсүнүн айрым белгилүү мисалдары булар:

1,2 миллиард индиялыктардын биометрикалык маалыматтары (мисалы,
манжа издери жана көздүн кубулма челинин скандалышы) жана
идентификациялык маалыматтары сакталган жана жарандарды каржылык,
мамлекеттик, коммуналдык жана башка кызматтар үчүн текшерүүгө
колдонулуучу Индиянын улуттук борборлоштурулган өкмөттүк ID
маалыматтык базасы (Aadhaar) 2018-жылы сындырылган, бул кирүү аты, он
эки орундуу идентификациялык номур, телефон номурлары, электрондук
почта даректери жана почта индекстери сыяктуу идентификациялык
маалыматтардын компрометацияланышына алып келген, бирок
биометрикалык маалыматтар компрометацияланган эмес.
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Маалыматтарды коргоонун жүгү көп учурда маалыматтары 
уурдалган адамдарга жүктөлөт. 

Бул адамдарга тиркемелерде, веб-сайттарда, социалдык тармактарда жана башка онлайн-

платформаларда коопсуздуктун ырасталышын жаӊыртып, ошондой эле башкаларга ачык болуучу өзу 

жөнүндө маалыматтарды өчүрүп жана / же көлөмүн кыскартып, өзүнүн “санариптик изин” 

минималдаштыруу зарылдыгы жөнүндө билдиришет. 

Бул курмандыктарга багытталган ыкма коргоонун жүгүн кылмышкерлерге жана тутумдары 

сындырылган компанияларга жүктөбөстөн, киберкылмыштардын курмандыктарына жүктөйт.

Иш жүзүндө курмандыктар өзүнун жеке маалыматтарын алар “алардын көзөмөлүнөн алыс турган 
чоочун маалыматтык базаларда сакталган жана уурдалган” учурда коргой алышпайт. Ошондой эле 
бүгүнкү күндө өзүнүн “санариптик изин” минималдаштыруу улам кыйыныраак болуп барат. Өз 
маалыматтарын чогултуудан, талдоодон жана колдонуудан баш тарткан адамдар үчүн аз сандагы 
альтернативалар, эгер алар дегеле бар болсо, жеткиликтүү.
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Жеке маалыматтарды төмөнкүлөр иштетиши мүмкүн:

- маалыматты коргоо боюнча катаал мыйзамдары бар өлкөлөр,

- маалыматты коргоо мыйзамдары жумшак өлкөлөр же

- маалыматты коргоо мыйзамдары жок өлкөлөр.

Мисалы, Ганада 2012-жылкы Маалымат коргоо мыйзамынын 60-бөлүгү улуттук коопсуздук максатында жеке маалыматтарга
ордерсиз же башка мыйзамдык тескемесиз (мисалы, соттун токтомусуз) кирүүгө өкмөткө мүмкүндүк берет.
Маалыматтарды коргоонун практикасы мамлекеттик жана жеке менчик органдардын ортосунда да айырмаланат.
Америка Кошмо Штаттарында, мисалы, жеке менчик компаниялар тарабынан чогултулуучу, сакталуучу, талдануучу жана
берилүүчү маалыматтардын белгилүү гана типтери (мисалы, каржы, саламаттык сактоо, билим берүү жана балдар жөнүндө
маалыматтар) жөнгө салынат.
Маалыматты коргоо боюнча мыйзамдар маалыматтардын типтери жана булактары (мисалы, тармактык маалыматтар, 
онлайн-маалыматтар, автономдук маалыматтар жана купуя маалыматтар) жана маалыматтардын субъектилери (мисалы, чоӊ 
адамдар жана балдар) боюнча айырмаланышат.
Мексикада маалыматты коргоо боюнча эки мыйзам иштейт, алардын бири, 2010-жылдагы Жеке маалыматтарды коргоо
жөнүндө федералдык мыйзам, жеке жактарда сакталуучу маалыматтар боюнча жеке секторду жөнгө салат, ал эми 2017-
жылкы Жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө Жалпы мыйзам, укук субъектилеринин карамагында турган маалыматтар
боюнча мамлекеттик секторду жөнгө салат. Мексиканын мыйзамында ошондой эле булуттук кызматтарга тиешелуү жеке
маалыматтарды жөнгө салуучу, анын ичинде укук коргоо органдарынын булутта сакталуучу маалыматка кирүүсүн жана
булуттук кызматтарды сунуштоо токтотулгандан кийин маалыматтарды иштетүүнү жөнгө салуучу белгилүү бир жоболор бар.
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Кыргызстандын жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө Мыйзамында жеке маалыматтарды 
иштетүүнүн төмөнкү принциптери аныкталган: 

- Жеке маалыматтар “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” мыйзамда каралган тартипте алынууга жана 
иштетилүүгө тийиш.

- Башталгыч маалыматтар так болууга жана зарыл учурда жаӊыртылууга тийиш.

- Жеке маалыматтар аларды топтоо учурунда көздөлгөн максаттарга талап кылынган мөөнөттөн ашырбай 
сакталууга тийиш жана ал максаттар аткарылгандан кийин же алардын зарылчылыгы жоюлгандан кийин жок 
кылынууга жатат.

- Тарыхый же башка максаттарда узагыраак мөөнөткө сакталуучу жеке маалыматтар боюнча аларды коргоону 
камсыз кылуунун зарыл кепилдиктери аныкталууга тийиш.

- Кармоочулар (ээлик кылуучулар) ар түрдүү максаттарда чогулткан жеке маалыматтардын массивдерин 
маалыматты автоматташтырылган иштетүү үчүн бириктирүүгө жол берилбейт.

- Жеке маалыматтар алардын массивдеринин кармоочулары (ээлик кылуучулары) тарабынан сакталууга жана 
мыйзамсыз кирүүдөн, толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн жана жок кылуудан корголууга тийиш.

Жеке маалыматтар менен иштөөнүн негизги принциптери бүткөн мүнөзгө ээ эмес жана КР мыйзамдарына 
ылайык толукталышы мүмкүн.
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Биометрикалык маалыматтарды чогултуунун, колдонуунун принциптери жана биометрикалык каттоонун
тартиби КРнын «КРнын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» мыйзамында аныкталган:

Биометрикалык маалыматтарды чогултуу, иштетүү, сактоо жана колдонуу төмөнкү принциптерге ылайык
жүргүзүлөт:

1. милдеттүү биометрикалык катталуу;

2. ачыктык (жарандардын биометрикалык маалыматтардын мамлекет тарабынан колдонулушуна ишенимин
камсыз кылуу);

3. КРнын мыйзамдарына ылайык атайын ыйгарым укуктар ыйгарылган мамлекеттик бийликтин, жергиликтүү
өзүн-өзү башкаруунун органдарынын биометрикалык жана жеке маалыматтарды мыйзамдуу колдонушуна
кепилдик;

4. биометрикалык маалыматтардын базасын коргоо;

5. маалыматтык тутумдарда чогултуу, иштетүү, сактоо жана колдонуу учурунда биометрикалык
маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылуу жана материалдык алып жүрүүчүлөргө талаптарды сактоо.

Биометрикалык маалыматтарды тапшыруунун милдеттүүлүгү принцибине карабастан, бул мыйзамда
биометрикалык маалыматтарды алуу, ошол эле мыйзамда аныкталган учурлардан тышкары, ал 
маалыматтардын субъектисинин КРнын мыйзамдарына ылайык жазуу түрундөгү макулдугу болгон учурда
жүргүзүлөрү аныкталган.
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Интернеттин трансчек аралык мүнөзү улуттук алкактын жана мыйзамдардын чегинен

тышкары чыккан маалыматтарды коргоону эл аралык жөнгө салууну талап кылат.

Мунун мисалдарына Африкалык биримдиктин 2014-жылкы киберкоопсуздук жана жеке

маалыматтарды коргоо жөнүндө Конвенциясын жана Батыш африкалык

мамлекеттердин экономикалык жамаатынын (ЭКОВАСтын) A / SA.1 / 01/10 ЭКОВАСта

жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө Кошумча мыйзамын кошууга болот. 

ЕБнын (Европа биримдигинин) 25-май, 2018-жылкы маалыматтарды коргоо боюнча
Жалпы регламенти (GDPR). Бул маалыматтарды коргоо жөнүндө жалпыга бирдей
мыйзам ЕБнын мүчө-мамлекеттеринде жана ЕБга товарларды жана кызматтарды
сунуштаган жана ЕБнын жашоочуларынын маалыматтарын иштеткен ЕБнын чегинен
тышкаркы башка өлкөлөрдө, агенттиктерде жана жеке менчик уюмдарда
маалыматтарды иштетүүнү, сактоону, колдонууну жана алмашууну жөнгө салат.



Жеке маалыматтарды коргоо

Google Spain SL, Google Inc. менен Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja Gonzálezтин талашы (2014)

Унутулууга укук

Google Spain SL, Google Inc.тин Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja Gonzálezке каршы
ишинде (2014) Европа соту Google сыяктуу издөөчүлүк тутумдардын операторлорун маалыматтардын
контроллерлери катары аныктаган, анткени алар үчүнчү жактарга таандык болгон веб-сайттардын жеке
маалыматтарын көзөмөлдөп, ал веб-сайттарды башкалар үчүн жеткиликтүү кылат жана алар кандайча
жеткиликтүү болорун чечишет.

Бул иште Европа соту 1995/46 / EБ Директивасын колдонуучуларга алардын издөөчүлүк тутумдардагы жана
браузерлердеги жеке маалыматтарын деиндекстөөнү суроо-талап кылышына уруксат берген директива 
катары чечмелеген. Анын ичинде, адамдар маалыматтардын контроллерлеринин (мисалы, браузерлер жана
Google сыяктуу издөөчүлүк тутумдар) алар жөнүндө туура эмес, толук эмес, релеванттуу эмес, мындан ары 
актуалдуу эмес же жарамдуу эмес маалыматтарды камтыган чоочун веб-сайттарга шилтемелерди өчүрүшүн
талап кылууга укуктуу деп токтом чыгарган. Ошондой эле, адам бул контентке карата колдонуучунун аты-
жөнү боюнча издөөнүн натыйжасында жаралуучу шилтемелерди өчүрүүнү талап кыла алат. Бул
деиндексация колдонуучунун аты алдында индекстелген контент менен чектелет. Бул деиндексация
контенттин, жарыялоонун же башка булактын, же контенттин басып чыгаруучусунун же авторунун
негизиндеги башка издөөчүлүк талап боюнча индекстелген бул контенттин жеткиликтүүлүгүнө тыюу салбайт.
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Европа Кеӊешинин 1981-жылкы Жеке маалыматтарды автоматтык иштетүүгө

карата жеке адамдарды коргоо жөнүндө Конвенциясы

Жеке маалыматтарды автоматтык иштетүүгө карата физикалык жактарды

коргоо жөнүӊдө Конвенциянын 2001-жылкы, көзөмөл органдарына жана

трансчек аралык маалыматтык агымдарга тиешелүү Кошумча протокол 

маалыматтарды коргоону камсыз кылуу үчүн көзөмөл органдарын түзүүгө

жана маалыматтарды алмашуу учурунда купуялуулукту сыйлоого чакырган.

Дагы бир протокол (CETS No. 223) (башкача айтканда, Жеке маалыматтарды
автоматтык иштетүүгө карата жеке адамдарды коргоо жөнүӊдө Конвенцияга
2018-жылдагы түзөтүүлөрдү киргизүү жөнүндө Протокол) 1981-жылкы 
Конвенцияга түзөтүүлөрдү жана жаӊыртууларды киргизген.
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Жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө улуттук, регионалдык

жана эл аралык мыйзамдарга толуктоо катары Экономикалык

кызматташтык жана өнүгүү уюмунун (ЭКӨУнун) Жеке 

маалыматтардын купуялуулугун коргоо жана трансчек аралык

агымдар боюнча Нускама (1980; 2013) сыяктуу өлкөлөр жана

өкмөт аралык уюмдар тарабынан иштелип чыккан жана

мамлекеттик жана жеке менчик секторлор тарабынан бүткүл

дүйнөдө ишке ашырылган жетектөөчү принциптер бар. 



Жеке маалыматтарды коргоо

Корутунду

Маалыматтар көптөгөн киберкылмыштардын жасалышында жана киберкылмыштар үчүн

оӊойлуктарда маанилүү роль ойношот. Маалаыматтар колдонуучуларга (жеке адамдарга, жеке

компанияларга, уюмдарга жана өкмөттөргө) эсепсиз мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсе да, бул

артыкчылыктар айрымдар тарабынан кылмыштуу максаттарда колдонулушу мүмкүн (жана

колдонулуп келген). Мисалы, маалыматтарды чогултуу, сактоо, талдоо жана чогуу колдонуу көптөгөн

киберкылмыштарды жасоого, ошондой эле маалыматтарды колдонуучулардын кабардар

макулдугусуз жана тандоосусуз, зарыл болгон юридикалык чараларсыз жана коргоо каражаттарысыз

кеӊири чогултууга, сактоого, колдонууга жана таркатууга мүмкүндүк берет. Андан сырткары, 

маалыматтарды агрегациялоо, талдоо жана берүү өкмөттөр жана уюмдар даяр эмес болгончолук

масштабдарда жүрүп жатат, бул киберкоопсуздук үчүн көптөгөн тобокелдиктерди түзөт. 

Маалыматтардын купуялуулугу, корголушу жана тутумдардын, тармактардын жана маалыматтардын

коопсуздугу өз ара көз каранды.

Ушуга байланыштуу маалыматтарды киберкылмыштуулуктан коргоо үчүн маалыматтарды жана

колдонуучунун купуялуулугун коргоого арналган коопсуздук чаралары зарыл.



Адам укуктары жана кибер-коопсуздук

• 2019-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү КРнын 2019-2023-жылдарга 

киберкоопсуздук Стратегиясын жана аны ишке ашыруу боюнча иш-

чаралардын планын бекиткен.

• Стратегияны ишке ашыруу “Санариптик Кыргызстан 2019-2023” санариптик 

трансформация Концепциясын ишке ашыруу боюнча “жол картасынын” иш-

чараларынын комплекси менен байланышта жүргүзүлүүгө тийиш.



Адам укуктары жана кибер-коопсуздук

•КРнын 2019-2023-жылдарга киберкоопсуздук стратегиясына жана аны ишке ашыруу боюнча
иш-чаралардын планына ылайык:

•кибермейкиндик - маалымат мейкиндигиндеги иштин чөйрөсү, ал маалыматтык-
телекоммуникациялык тармактардын (Интернет глобалдык маалыматтык-телекоммуникациялык
тармагын кошо алганда) жана маалыматтык инфратүзүмдүн башка түрү аркылуу ишке
ашырылуучу адамдардын, программалык камсыздоонун жана сервистердин бирге
аракеттенүүсүнүн ар кандай формаларынын эсебинен түзүлөт;

•киберкоопсуздук – коопсуздукту камсыздоо каражаттарынын, стратегияларынын,
принциптеринин, коопсуздук кепилдигин, тобокелдерди жана камсыздандырууну башкаруу
ыкмаларын, кесиптик даярдыктын, практикалык тажрыйбанын жана технологиялардын
жыйындысын колдонуунун эсебинен камсыздалуучу маалыматтык инфратүзүмдүн
объектилериндеги маалыматтын бүтүндүгү (бул аутенттүүлүктү жана бузууга чыдамдуулукту
камтышы мүмкүн), жеткиликтүүлүгү жана купуялыгы касиеттерин сактоо;



Киберкоопсуздук
Эң кеңири тараган чабуулдарга төмөнкүлөр кирет:

Опузачы-программалар. Кеӊири тараган мисал – колдонуучу коопсуз саналган программаны
көчүрүп алат, ал бардык файлдык тутумду тосмолойт да, тосмодон чыгаруу үчүн акы талап
кылат. Мунун жардамы тийерине кепилдик, албетте, жок.

Вирустуу программалык камсыздоо. Файлдык тутумга вирус жугушу, маалыматтардын жана
бүткүл компьютердик тутумдунн жабыркашы.

Социалдык инженерия. Купуя маалыматты ачууга багытталган кылдатыраак усул.
Карасанатайлар, эреже катары, кызматкер менен кат жазышууга киришип, ишенимдүү адам
катары анткорлонот да, зарыл маалыматтарды алышат. Коркунучтун бул тиби башка типтер
менен чогуу да ийгиликтүү колдонулушу мүмкүн.

Фишинг. Жогорку сыяктуу эле көбүнчө акча каражаттарын жөнөтүү же жабык маалыматты
берүү өтүнүчү камтылган ишенимдүү кат түрүндө болот.

Бул – эӊ кооптуу коркунучтардын кыскача тизмеги гана. Мисалдардан көрүнүп тургандай,
мындай чабуулдарды коргоонун кошумча чараларынын жардамысыз таануу – бир топ кыйын.



Киберкоопсуздук
УКУКТУК АЛКАКТАР

Эл аралык макулдашуулар

Эки тараптуу макулдашуулар

Улуттук мыйзам

Ички тартиптин эрежелери



Киберкоопсуздук
Эл аралык жана регионалдык шаймандар

Генералдык Ассамблеянын төмөнкүлөр боюнча резолюциялары:

- Эл аралык коопсуздук контекстиндеги маалымат жана 

телекоммуникация тармагындагы өнүгүү боюнча

- Маалыматтык технологияларды кылмыштуу мыйзамсыз 

колдонуу менен күрөш боюнча

- Киберкоопсуздуктун глобалдык маданиятын түзүү боюнча 

- Киберкоопсуздуктун глобалдык маданиятын түзүү жана кооптуу 
маалыматтык инфратүзүмдөрдү коргоо боюнча.



Киберкоопсуздук
Регионалдык шаймандар

Киберкоопсуздук жана киберкылмыштуулук жөнүндө бир нече регионалдык келишимдер бар:

- Көз карандысыз Мамлекеттердин Шериктештигинин компьютердик маалыматтар менен 

байланышкан укук бузуулар менен күрөштөгү кызматташтык жөнүндө 2001-жылкы Макулдашуусу. 

Бул макулдашуу мамлекеттерди Макулдашуунун жоболорун ишке ашыруу жана киберкылмыштуулук 

жөнүндө улуттук мыйзамдарды гармониялаштыруу үчүн улуттук мыйзамдарды кабыл алууга чакырат. 

- Шанхай кызматташтык уюмунун эл аралык маалыматтык коопсуздук аймагындагы кызматташтык 

жөнүндө 2010-жылкы Макулдашуусу. Бул макулдашуу киберкылмыштуулуктун жана 

киберкоопсуздуктун алкагынан чыгат жана өзүнүн негизги максаттарынын бири катары мүчө-

мамлекеттердин маалыматтык коопсуздугун (INFOSEC) жана тутумдарга жана мазмунга улуттук 

көзөмөлдү камтыйт.

- Араб мамлекеттеринин лигасынын маалыматтык технологиялар аймагындагы укук бузуулар менен 

күрөшүү жөнүндө 2010-жылкы Араб конвенциясы.

- Африка биримдигинин киберкоопсуздук жана жеке маалыматтарды коргоо жөнүндө 2014-жылкы 

Конвенциясы.



Киберкоопсуздук

ITU - Global Cybersecurity Agenda (GCA)

INTERPOL - Coordinating law-enforcement agencies and legislations

NATO - Cyber Defense Policy and Concept

G8 High Tech Group – Recommendations and Best Practices

OECD

several regional organizations



Киберкоопсуздук
Кыргыз Республикасынын Конституциясы

•Кыргыз Республикасынын Жазык кодекси, 1997-жыл;

•“Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 1992-жыл;

•“Маалыматка жетүүнүн кепилдиги жана эркиндиги жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 1997-жыл;

•“Электр жана почта байланышы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 1998-жыл;

•“Электрондук эсептөө машиналары жана маалыматтык базалар үчүн программаларды укуктук коргоо жөнүндө” Кыргыз

Республикасынын Мыйзамы, 1998-жыл;

•“Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 1998-жыл;

•“Маалыматташтыруу жана электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 1999-жыл;

•“Улуттук коопсуздук жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2003-жыл;

•“Электрондук документ жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2004-жыл;

•“Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын

карамагындагы маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2006-жыл;

•“Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2008-жыл;

•“Электрондук документ жана электрондук санариптик колтамга жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2009-жыл



Киберкоопсуздук

- “Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо 

жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, 2014-жыл;

- “Улуттук коопсуздук жөнүндө” Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамы, 2003-жыл.

Көйгөй: Жогоруда аталган мыйзамдардын көпчүлүгүн аткаруу үчүн 

аларды укуктук колдонуудагы ролдор жана жоопкерчиликтер 

аныкталган мыйзам алдындагы актылар кабыл алынган эмес.



Киберкоопсуздук
Адам укуктары жөнүндө эл аралык-укуктук нормалар:
Кыргызстан онлайн адам укуктарын коргоону жөнгө салган атайын мыйзамдарды

жана мыйзам алдындагы актыларды азырынча кабыл ала элек, ошентсе да, өлкө адам
укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү бир нече эл аралык шаймандарды ратификациялаган, анын
ичинде:
- Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт;
- Кыйноого жана кайрылуунун жана жазалоонун катаал, адамгерчиликсиз жана ар-намысты
тебелөөчү башка түрлөрүнө каршы Конвенция;
- Аялдарга карата дискриминациянын бардык формаларын жоюу жөнүндө Конвенция;
- Баланын укуктары жөнүндө Конвенция жана
- Расалык дискриминациянын бардык формаларын жоюу жөнүндө Эл аралык конвенция.

Адам укуктарынын фундаменталдык принциптери Кыргыз Республикасынын
Конституциясынын II Бөлүгүндө коддолгон, анын ичинде жеке жашоого, электрондук
байланышты камтыган кат жазышуунун купуялыгына, пикир туюнтуу жана пикир эркиндигине
жана бирикме түзүү эркиндигине укуктарды камтыйт.



Киберкоопсуздук
Улуттук-укуктук нормалар:
Электрондук байланыш каражаттары менен берилген купуялуу маалымат
«Электр жана почта байланышы жөнүндө» КР Мыйзамы менен өзгөчө
корголот (21-берене), ал эми мамлекеттик органдардын карамагындагы
маалыматтан колдонуу укугу «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
органдарынын жана жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын
карамагындагы маалыматка жетүү жөнүндө» КР Мыйзамы тарабынан
корголот (3-берене).
Бирок, адам укуктары чөйрөсүндөгү учурдагы мыйзамдар адамдын онлайн 
укуктарын коргоонун киберкылмыштарга тергөө жүргүзүү учурундагы бардык
маселелерин чечүү үчүн жетишсиз болушу мүмкүн. Мисалы, укук коргоо
органдары тарабынан териштирүү учурунда коргоо чаралары, анын ичинде
электрондук далилдер каралган эмес.



Киберкоопсуздук
Улуттук-укуктук нормалар:

Кыргыз Республикасынын

2012-жылдагы «Балдар

жөнүндө» Кодекси балдардын

укуктары жана аларды зыяндан

коргоо жөнүӊдө жоболорду

камтыйт, бирок анда онлайн 

мейкиндикке же балдардын

технологияларды колдонуусуна

тиешелүү жоболор жок.



Киберкоопсуздук
Балдардын укуктарын онлайн коргоонун маанилүү аспектилери (балдардын

зыяндуу онлайн контентке жетүүсүнүн алдын алуу, балдардын укуктарын

онлайн коргоо, онлайн азгырыктан же кибер кордоодон, буллингден ж.б. 

коргоо) мыйзамдарда толук чагылдырыла элек.

Бирок, «Көк кит» онлайн оюну менен жана террористтик максаттарда

рекрутинг кылуу үчүн Интернетти колдонуу менен байланышкан инциденттер

балдарды онлайн коргоо маселесинин коомдук талкуусун жаратты жана

кийинчерээк учурдагы кенемтелерди толтуруу үчүн мыйзамдарга тиешелүү

түзөтүүлөрдү киргизүүгө алып келиши мүмкүн. Бул кырдаалдагы жетектөөчү

агенттик – ЮНИСЕФтин жергиликтүү кеӊсеси – балдардын укугун онлайн 

коргоо маселелери боюнча маалыматтык баракчаларды иштеп чыккан.



Киберкылмыштуулук

•Киберкылмыштуулук салттуу, реалдуу (офлайн) кылмыштарды (мисалы, 
алдамчылык, документтерди жасалмалоо, уюшкан кылмыштуулук, акча
адалдоо жана уурулук), кибермейкиндикте жасалуучу «гибриддик» же 
«киберкылмыштарды», ошондой эле Интернеттин жана ал колдогон
санариптик технологиялардын жаралышы менен мүмкүн болуп калган 
«жаӊыча» же «кибер-көз каранды» кылмыштарды (Wall, 2007; Maras 2014; 
Maras, 2016) камтыйт.
•Ушул себептер боюнча көптөгөн өлкөлөр киберкылмыштуулук менен
күрөшүүгө атайын арналган мыйзамдарды иштеп чыгышты. Мисалы, 
Германия, Япония жана Кытай өздөрүнүн жазык кодекстерине
киберкылмыштуулук менен күрөшүү боюнча тиешелүү жоболорду түзөтүү
түрүндө киргизишти.



Киберкылмыштуулук
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖАЗЫК КОДЕКСИ

42-бөлүм. Маалыматтык коопсуздукка каршы кылмыштар

304-берене. Компьютердик маалыматка мыйзамсыз жетүү

1. Чоочун, корголгон компьютердик маалыматка аны жок кылуу, тосмолоо, модификациялоо же көчүрүү менен

байланышкан жана атайылап же байкабай олуттуу зыян келтирген мыйзамсыз жетүү…

305-берене. Зыяндуу компьютердик программаларды түзүү

1. Компьютердик маалыматка уруксатсыз жетүүгө, жок кылууга, тосмолоого, модификациялоого, көчүрүүгө же 

компьютердик маалыматтын коргоо каражаттарын нейтралдаштырууга, компьютердин же компьютердик

тармактын же электр байланыш тармагынын тутумунун иштөөсүн бузууга көзкөрүнөө арналган зыяндуу

компьютердик программаларды колдонуу же таратуу максатында компьютердик программаларды түзүү жана

мурдатан бар программаларга өзгөртүүлөрдү киргизүү…

306-берене. Компьютердик саботаж

1. Компьютердик саботаж, башкача айтканда компьютердик маалыматты же программаны буга укугу жок болуп

туруп атайылап өзгөртүү, жок кылуу, тосмолоо, жараксыз абалга келтирүү же компьютердик же 

телекоммуникациялык тутумдун иштөөсүнө жолтоо болуу ниети менен компьютердик тутумдун ишине

кийлигишүү, ошондой эле компьютердик жабдууну иштен чыгаруу же компьютердик тутумду же тармакты

талкалоо…



Киберкылмыштуулук

• Көптөгөн БАШКА караниет аракеттерди

жасоо (онлайн алдамчылык, 

идентификациялык маалыматтарды уурдоо

ж.б.) жазыктык куугунтукка алынбайбы?

• Санариптик далилдерди колдонуу менен

тергөө жүргүзүүнүн так процедураларын, 

коргоо чараларын жана принциптерин

аныктаган конкреттүү жоболор жок.

• Киберкылмыштарды тергөөдө милиция 

салттуу процедураларга гана таянабы?



Киберкылмыштуулук

Nullum crimen sine lege принциби (лат. «Мыйзамы 

жок кылмыш») – жорукту жасап жаткан учурда ага 

мыйзам тарабынан тыюу салынган эмес болсо, 

адам бул аракети үчүн жазаланбайт.



Адам укуктары жана кибер-коопсуздук

Санариптешүүнүн жана санариптик 
карым-катыштын жогорку деӊгээлдери 
дүйнөнү татаалыраак кылды. Тилекке 
каршы, бул татаал реалдуулукта 
киберкылмыштуулук да геометриялык 
прогрессия менен өстү.
Бул көйгөйдү чечүү үчүн кибер-коопсуздук 
жана киберкылмыштуулук маселелери 
боюнча ишенимдүүрөөк билимдин курч 
зарылдыгы бар. 



Киберкылмыштуулук
КРнын 2019-2023-жылдарга киберкоопсуздук стратегиясына жана аны ишке 
ашыруу боюнча иш-чаралардын планына ылайык:

компьютердик чабуул – маалымат тутумдарына, маалыматтык-
телекоммуникациялык тармактарга, байланыш каражаттарына жана
технологиялык процесстерди башкаруунун автоматташтырылган тутумдарына
алардын иштөөсүн бузуу жана (же) алар иштетип жаткан маалыматтын
коопсуздугун бузуу максатында программалык же программалык-аппараттык
каражаттар менен максаттуу таасир этүү;

компьютердик инцидент – маалыматтык инфратүзүмдүн объектисинин
иштөөсүн бузуу же токтотуу жана (же) мындай объект иштетип жаткан
маалыматтын коопсуздугун, анын ичинде компьютердик чабуулдун таасири
менен бузуу окуясы.
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Акыркы жылдардын тажрыйбасы көрсөткөндөй, киберкылмыштуулук айрым мамлекеттердин чек 

арасынан аттап өтүп, эл аралык кылмыштуулукка айланды.

Терроризм менен күрөшүү жөнүндө РФтин мыйзамдарынын топтому, 2016-жылы кабыл алынып, 

россиялык телекоммуникациялык жана Интернет-провайдерлер колдонуучулардын маалыматтарын алты 

ай бою, ал эми метамаалыматтарды – үч жыл бою сактоого тийиш экенин караган. Ошондой эле, 

провайдерлер бийлик менен кызматташууга жана дешифрлөө үчүн бардык маалыматтарды берүүгө 

милдеттүү.

Францияда киберкылмыштуулук көйгөйү менен Godfrain Мыйзамы (5-январь, 1988-жылдагы № 88-19 

Мыйзамы) кабыл алынган учурдан бери алектенип келишет. Француз мыйзам чыгаруучусунун юридикалык 

арсеналы өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт: 1. Операторлордун жана провайдерлердин маалыматтарды бир 

жылдан кем эмес сактоого милдети; 2. Маалыматка мыйзамсыз ээлик кылып жаткан каалаган ишкананы же 

уюмду жоопкерчиликке тартуу мүмкүнчүлүгү; 3. Маалыматты “купуя” грифи менен сактоо зарылдыгы 

жаралган учурда мамлекеттик түзүмдөрдүн жардамынан пайдалануу мүмкүнчүлүгү.

Кибермейкиндиктеги лидерлик АКШнын приоритеттеринин бири болуп саналат. АКШнын мурдагы 

президенти Б.Обама тарабынан, ал биринчи мөөнөткө шайланар замат маалыматтык коопсуздукту 

күчөтүүгө курс белгиленген.
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Бирок маалыматты коргоонун жана 

киберкоопсуздукту камсыз кылуунун 

эӊ натыйжалуу усулдары КЭРде 

колдонулат.
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Кытайда 2003-жылдан бери “Алтын калкан” долбоору иштейт, аны “Улуу Кытай фаерволу” деп да аташат, анткени 

анын милдеттеринин көпчүлүк бөлүгүн ишенимсиз сайттарды жана IP-даректерди тосмолоо түзөт.

Чет өлкөлүк сайттарга материктик Кытайдын ичинен кирүү Кытайдын өкмөтү тарабынан көзөмөлдөнөт. Веб-баракчалар

мамлекеттик коопсуздук менен байланышкан түйүндүү сөздөр боюнча, ошондой эле сайттардын даректеринин «кара 

тизмеси» боюнча чыпкаланат. «Алтын калкандын» ишинин шаймандарына IP-дареги боюнча тосмолоону, DNS, URL, TCP 

чыпкаларды, кошулуунун блокираторлорун, жасалма SSL кошулууларды түзүүнү киргизүүгө болот.

КЭРдин «Интернет аркылуу маалыматтык кызматтарды жөнгө салуу боюнча чаралар жөнүндө» 1-октябрь, 2000-

жылдагы Мыйзамына ылайык, провайдер өзүнүн сайты коркунуч туудурган маалыматты камтыганы жөнүндө билген

учурда бул жөнүндө ыйгарым укуктуу органдарга билдирүүгө тийиш (16-берене). Эгер ал муну аткарбаса, анын

лицензиясы алынышы, ишмердиги токтотулушу мүмкүн (20-берене).

КЭРдин «Киберкоопсуздук жөнүндө» 7-ноябрь, 2016-жылдагы Мыйзамы киберкоопсуздук тобокелдиктерин жыл сайын

баалоону жана бул баалоонун жыйынтыктары жана кырдаалды жакшыртуу боюнча чаралар жөнүндө отчётторду

бийликтин тиешелүү органдарына тапшырууну караган (38-берене).

Кытайдагы Интернетке көзөмөл жүргүзүүнүн максаты – жагымсыз маалыматтардын өлкөнүн ичине

киришине жана маалыматтардын чек арадан сырткары чыгышына маалыматтык ресурстарды жана

издөөчүлүк тутумдарды тосмолоо сыяктуу ыкмалар менен жол бербөө.

Ошол эле учурда КЭРдин маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу чөйрөсүндөгү тажрыйбасы көп учурда сынга алынат

жана эӊ радикалдуу болуп саналат.
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2012-жылдан бери КЭРдин айрым региондору тармактардын колдонуучуларын
Интернет тармагына өзүнүн чыныгы аты менен гана чыгууга милдеттендирген. Ал 
эми 2016-жылдан баштап бул норма КЭРдин «Киберкоопсуздук жөнүндө» 
мыйзамына киргизилген.
Ошентип, Пекиндин бийликтери 16-март, 2012-жылдан баштап социалдык
тармактардын шаардык колдонуучуларынын бардыгы, каттоо формаларында өзүнүн
чыныгы атын жана фамилиясын көрсөтмөйүнчө блогдордо пост жарыялаганга
мүмкүндүк алышпайт. Пекинден тышкары бул жоболор КЭРдин башка бир катар 
шаарларында – Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнде ж.б. кабыл алынган.
КЭРдин «Интернет аркылуу маалыматтык кызматтарды жөнгө салуу боюнча чаралар
жөнүндө» мыйзамы провайдерлерге анын жазылуучулары Internetке чыгуу үчүн
алган убакыт, жазылуучулардын эсептеринин номурлары, даректери же веб-сайттын
домендеринин аталыштары жана 60 күн ичинде колдонуп жаткан негизги телефон 
номурлары сыяктуу маалыматтарды сактоого милдеттендирет (14-берене).
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«Казакстандын киберкалканы»



Адам укуктары жана кибер-коопсуздук

Казакстан Республикасынын Президенти Н.А.Назарбаевдин Казакстан элине 31-
январь, 2017-жылдагы кайрылуусунда Улуттук коопсуздук комитетине жана
Өкмөткө «Казакстандын киберкалканы» тутумун түзүүнү тапшырган.

Мамлекеттик жөнгө салууну талап кылган көйгөйлүү маселелердин бир
катары:

- көбү жеке менчикте болгон телекоммуникация тармактарына көзөмөл жүргүзүү
маселелери;

- купуя маалыматтарды, ошондой эле Казакстандын жарандарынын жеке
маалыматтарын коргоо маселеси;

- маалыматтык ресурстарды коргоонун атамекендик тутумдарындагы алсыз
жерлер.
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Казакстан жакынкы беш жыл ичинде интернет
чөйрөсүндө эӊ коопсуз болгон жыйырма өлкөнүн
катарына кирүүгө ниеттенүүдө.
Казакстан азыртан эле бул багыттагы өз позицияларын
олуттуу жакшыртты: акыркы жылдарда
Киберкоопсуздуктун дүйнөлүк рейтингинде ал 100-
орундан 40-орунга көтөрүлдү.
Өлкөдө 2017-жылы «Казакстандын киберкалканы»
концепциясы бекитилген, ал киберчабуулдардан
коргоонун заманбап тутумун түзүүну мерчемдейт.
Концепция 2022-жылга чейин ишке ашырылууга тийиш.
Акыркы жыл ичинде SSL протоколдорунун (алар
байланыштын көбүрөөк коопсуздугу үчүн мыкты
кодификациялоону камсыз кылышат) саны эки эсе
көбөйгөн, ал эми вирус жуктурулган ресурстардын саны 4
эсе кыскарган.
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РК санариптик экономиканын жана санариптик өкмөттүн стандарттарына өтүү
аркылуу өз жарандарынын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган «Санариптик
Казакстан» программасын ишке киргизген, санариптик Жибек жолу стратегиясы –
өлкөнүн бардык райондорунда интернетке туруктуу кошулуу үчүн шарттардын
түзүлүшү ишке ашырылууда жана инновациялык экотутумдун үстүндө иш
жүргүзүлүүдө.
Мындай өркүндөтүүлөр заманбап технологияларды жарандар үчүн жеткиликтүүрөөк
кылат. Төлөмдүк карталарды колдонгон казакстандыктардын үлүшү геометриялык
прогрессия менен өсүүдө – KASPI.
Мындан тышкары, бардык мамлекеттик кызматтар идентификациялоо үчүн
санариптик колтамгаларды колдонууга мүмкүндүк берүүчү опцияны кошкондуктан, 
жаӊы бизнести каттоо үчүн зарыл болгон убакыт он мүнөткө чейин кыскартылган.
Тилекке каршы, чет өлкөлүк хакердик топтордун Казакстанды приоритеттүү максат
катары карай башташы мындай санариптешүүгө тез өтүүнүн кесепети болуп калды.
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Бүгүнкү күндө бир катар мамлекеттер маалыматтык коопсуздукту
бекемдөө саясатын ийгиликтүү жүргүзүп жатышат. Эл аралык
тажрыйбада Интернет тармагында маалымат таратууну
укуктук жөнгө салуунун үч негизги моделин бөлүүгө болот:
1) Биринчи модель мамлекеттин Интернет тармагына толук
көзөмөл орнотушун мерчемдейт.
Бул моделди, мисалы, Кытай карманат, анда дээрлик бүткүл Интернет 
мамлекеттик толук көзөмөл алдында турат. Кытай тажрыйбасынын
айрым элементтери азыркы мезгилде Россия Федерациясына
киргизилүүдө.
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• Интернет тармагында маалымат таратууну укуктук жөнгө салуунун үч

негизги модели:

• 2) Экинчи модель колдонуучунун бардык аракеттери үчүн провайдердин

жоопкерчилиги мерчемделет. 

• Мисалы, Францияда провайдерлер сайттардын авторлору жөнүндө
маалыматтарды каалаган кызыкдар үчүнчү жактарга кабарлоого милдеттүү. 
Андан тышкары, Францияда 1978-жылдан бери эле информатиканын адам
укуктарын жана эркиндиктерин бузбашына көзөмөл жүргүзүүгө милдеттүү
болгон атайын орган (Информатиканын жана эркиндиктердин Улуттук
комиссиясы) иштеп келет. 
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Интернет тармагында маалымат таратууну укуктук жөнгө
салуунун үч негизги модели:

3) Интернет-мейкиндик тармагындагы коопсуздукту жөнгө салуунун үчүнчү 
модели кызматтарды сунуштоонун жана маалымат алмашуунун субъектилери
менен карым-катыштын мүнөзү менен байланышкан белгилүү бир шарттарды
аткарган учурда провайдерди жоопкерчиликтен бошотууну мерчемдейт.

Мисалы, Германияда провайдердин тармагындагы Интернет-ресурстарда
легалсыз контентти жайгаштырылганы үчүн жоопкерчиликти провайдер эгер ал 
маалыматтын ээси өзү болсо, же маалыматты атайылап башка булактарга
шилтеме менен таратса гана жоопкерчилик тартат. Бул модель Японияда да 
активдүү колдонулат.
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Адам укуктарынын эл аралык укугу жана киберкылмыштуулук
Киберкылмыштуулукту көзөмөлдөө менен адам укуктарын урматтоонун
ортосунда баланс болушу зарыл.
Киберкылмыштуулук жөнүндө айрым мыйзамдардын негизги жоболору, айрыкча
интернет-контент, мисалы, бийликке урматсыз мамиле, мамлекет башчысын
кемсинтүү же башкача дискредитациялоо, уятсыз же порнографиялык
материалдар менен байланышкан жоболор белгилүү бир адам укуктарын ишке
ашырууну ашыкча чектеши мүмкүн.
Киберкылмыштуулук жөнүндө мыйзамдардын киберкылмыштарды тергөө
учурунда билдирүүлөрдү тосуп калууга жана электрондук байкоого көмөктөшүүчү
шаймандарды жана тактиканы колдонууга уруксат берүүчү процедуралык
жоболору да купуялуулук сыяктуу адам укуктарын ишке ашырууну негизсиз
чектеши мүмкүн.
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Адам укуктарынын эл аралык укугу белгилүү

бир жагдайларда мыйзамдуу түрдө чектелиши

мүмкүн болгон айрым адам укуктарын чектөөгө

жол берет. Бул чектөөлөргө алар учурдагы

мыйзамдарга ылайык мыйзамдуу максатка

багытталса, ошондой эле зарыл болуп, аларды

колдонууну актаган коркунучка өлчөмдөш

болгон учурда уруксат берилет. 

(караӊыз: Адам укуктары боюнча комитет, № 34 

(2011) Жалпы тартиптеги эскертүү)



Адам укуктары жана кибер-коопсуздук

Такталбаган «улуттук коопсуздукка», «экстремизмге» же «терроризмге» шилтемелер

сыяктуу так эмес жана ашыкча кеӊири актоолор жетишерлик так мыйзам катары 

квалификацияланышпайт. «Зарыл» дегенибиз чектөө «пайдалуу», «акылга сыярлык» 

же «кааланган» дегенден жогорураак болууга тийиш (АУЕК, «Санди Таймс менен

Бириккен Королдук» иши, 26-апрель, 1979-жылдагы токтом, 59-п.). Муну менен бирге, 

мамлекет көздөгөн мыйзамдуу максат менен бул мыйзамдуу максатка жетүү үчүн

жасалуучу мамлекеттин аракеттеринин ортосундагы тиешелүү карым-катыш болууга

тийиш. Башкача айтканда, аракеттер корголуп жаткан кызыкчылыкка өлчөмдөш

болууга тийиш.

Бул жагдай чектөө көздөгөн натыйжага жетиши мүмкүн болгон шаймандардын

ичинде эӊ аз колдонулуучу шайман болуп саналарын билдирет. Мамлекеттер өз

милдеттенмелерин адам укуктарынын эл аралык укугуна ылайык аткаруу учурунда

аракеттердин айрым бир эркиндигине (ыктыярдын эркиндиги) ээ болушат.  



Адам укуктары

Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук Мыйзамы:
7-берене. Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу учурунда адамдын жана жарандын
укуктарын жана эркиндиктерин сактоо
Улуттук коопсуздукту камсыз кылуу учурунда адамдын жана жарандын укуктарын жана
эркиндиктерин чектөөгө, Конституцияда, ушул Мыйзамда жана Кыргыз 
Республикасынын башка мыйзамдарында, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти
коргоо, калктын ден соолугун жана адебин сактоо, башка адамдардын укуктарын жана
эркиндиктерин коргоо максатында каралган учурлардан тышкары, жол берилбейт. 
Киргизилүүчү чектөөлөр көрсөтүлгөн максаттарга өлчөмдөш болууга тийиш. Мыйзамда
укуктарга жана эркиндиктерге чектөөлөр Кыргыз Республикасынын Конституциясында
каралгандан башка максаттарда жана көбүрөөк даражада орнотулушу мүмкүн эмес. 
Жарандар, коомдук жана башка уюмдар жана бирикмелер улуттук коопсуздукту
камсыз кылуучу органдардан өздөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин чектөөгө
байланыштуу түшүндүрмө алууга укуктуу. Алардын талабы боюнча мындай
түшүндүрмөлөр жазуу түрүндө, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган
мөөнөттөрдө берилет. 



Мамлекеттин аракеттери!

Киберкоопсуздук: 1-багыт
Абалдын анализи

5 параметр:
1-параметр.
Киберкоопсуздук аймагындагы саясат жана стратегия
2-параметр. 
Маданият жана коом киберкоопсуздуктун көз карашынан.
3-параметр.
Киберкоопсуздук аймагындагы билим берүү, окутуу жана көндүмдөр.
4-параметр.
Мыйзамдык жана жөнгө салуучулук база
5-параметр.
Стандарттар, уюмдар жана технологиялар



Мамлекеттин аракеттери

Киберкоопсуздук: 2-
багыт
SOC, CIRT Cyber Lab
түзүү (схема)

КОРГОО
Даярдоо
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Бүгүнкү күндө технологиялар ушунчалык тез темп менен өнүгүп, улам батыраак өзгөрүүлөрдү жана
прогрессти камсыз кылып, өзгөруүлөрдүн ылдамдыгынын тездешин, акыр аягында өзгөрүүлөр
экспоненциалдуу болуп калганга чейин алып келип жатышат. Бирок технологиялык тенденциялар жана
алдыӊкы технологиялар гана өнүгүп жатышкан жок, COVID-19дун күчөшүнөн улам башка да көптөгөн
нерселер өзгөрүлдү, бул АйТи-адистерди алардын контактсыз дүйнөдөгү эртеӊки ролу мурунку бойдон
калбай турганын түшүнүүгө мажбур кылды. Ошондуктан АйТи-адистер 2020-2021-жылдарда тынымсыз окуу,
үйрөнүү жана кайра үйрөнүү менен алек болот (эгер каалоо боюнча эмес болсо, анда зарылчылыктан улам).
Бул Сиз үчүн эмнени билдирет? Бул жаӊы технологиялык тенденциялар жөнүндө кабардар болуп турууну
билдирет. Ал болсо эртеӊ коопсуз жумушка кириш үчүн сизге кандай көндүмдөр керек болорун билүү үчүн
келечекти караш керек, атүгүл келечекке кандай жетүүгө болорун билүүгө аракеттениш керек.
Дүйнөлүк АйТи-калктын көпчүлүк үйдө иштеп отурушат. Ошондуктан эгер сиз өзүӊүздүн үйдөгү
убактыӊызды максималдуу колдонгуӊуз келсе, анда сиз 2021-жылы акмалап турууга жана ишке ашырууга
жана, балким, бул жаӊы технологиялык тенденциялар аркылуу түзүлө турган жумуш орундарынын бирин
камсыз кылууга аракеттенүүгө тийиш болгон 9 башкы жаӊы технологиялык тенденциялар мына.
9 жаӊы жана келечектүү технологиялардын тизмеси мына:
Жасалма интеллект жана машиналык окутуу
Процесстерди роботтошкон автоматташтыруу
Перифериялык эсептөөлөр
Кванттык эсептөөлөр
Виртуалдык реалдуулук жана толукталган реалдуулук
Блокчейн
Буюмдардын интернети
5G
Киберкоопсуздук



«Санариптик Кыргызстан 2019-2023» санариптик
трансформациянын Концепциясы

КР Президентинин «2019-жылды Региондорду өнүктүрүү жана
өлкөнү санариптештирүү жөнүндө» Жарлыгы

4-күн: Адам укуктары жана Жаңы технологиялар
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• «Коопсуз шаар» долбоору

Бишкек шаарынын ИИББнын
санариптешкен командалык борбору (СКБ)

• «Коопсуз кичирайон» долбоору, Бишкек 
шаарынын 6 кичирайонунда

• «Акылдуу шаар» долбоору

• «Милициянын кайгуул кызматы» 
долбоору
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Адам укуктары жана / же коомдук коопсуздук

• Кылмыштардын жана жазыктардын бирдиктүү реестри
(КЖБР) жана Бузуулардын бирдиктүү реестри (ББР)

• КР ИИБнын мамлекеттик кызматтарын көрсөтүү үчүн
«Бирдиктүү терезе» долбоору
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Адам укуктары жана / же коомдук коопсуздук

Бишкек шаарынын ИИББнын Санариптешкен командалык борбору (СКБ) (“Коопсуз 

шаар” долбоору)

•Бишкек шаары боюнча 60 видеокамера орнотулган.

•Алардын ичинде: бетти таанууга жөндөмдүү 20 камера,

•20 – кадимки видеокамералар

•20 – шарчалуу видеокамералар.

2019-жылдын мартында Кыргызстандын Ички иштер министрлиги CEIEC –

электрониканы экспорттоочу жана импорттоочу кытайлык улуттук корпорация менен 

келишим түзгөн.

*CEIEC согуштук жабдууларды жана коомдук коопсуздук тутумдарын чет өлкөлөргө 

сунуштайт. Кыргызстанга бул компания техникалык жана программалык камсыздоону, 

бул үчүн ал беш миллион доллардан ашык каражат жумшаса да,  акысыз берген.

* CEIECтин технологиялары Синьцзянда – мусулмандар жашаган Кытай 

провинциясында коомдук көзөмөлдү орнотууда колдонулган.



4-күн: Адам укуктары жана Жаңы технологиялар

Адам укуктары жана / же коомдук коопсуздук

Бет таануу кандайча иштейт?
•Бет таануу технологиясы фотодогу же видеодогу 
биометрикалык маалыматтарды салыштыруу учүн 
жасалма интеллектти пайдаланат. Процесс эки этаптан 
турат – бетти таануу жана аны идентификациялоо.
•Башында алгоритм камерадан алынган видеоагымды 
бир адамды башкалардан айырмалай турган беттин 
мүнөздөмөлөрүн детекциялоо үчүн талдайт. Бул 
техникалык жактан татаал процесс, анда оромдуу 
нейрондук тармактар колдонулат. 
•Андан кийин иштин аз бөлүгү калат – бул бет таандык 
болгон адамды идентификациялоо. Бул үчүн анын 
бетин беттердин фотосүрөттөрү менен аларга 
байланган анкеталарды чогуу камтыган база менен 
салыштыруу зарыл. Дал келген учурда сиздин өздүгүӊүз 
таанылат.
•Негиз катары мамкаттоодогу, атайын кызматтардагы, 
ТИМдеги, жаза аткаруу мамкызматындагы, ошондой 
эле соцтармактардагы базаларды алууга болот. 
Мамлекеттик мекемелердин базасына түшпөй коюу 
кыйын, анткени бул үчүн, эӊ аз дегенде, каттоодон жана 
паспорттон баш тартууга туура келет.
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Адам укуктары жана / же коомдук коопсуздук

• Кытай байкоо жана бетти таануу камераларынын жардамы менен адамдарды 

аӊдуу технологияларын киргизүүнүн башкы локомотиви болуп калды. Анда 

2020-жылга чейин 600 миллион видеокамера орнотуу мерчемделген. 

Бишкектеги 60 камера мунун фонунда статистикалык каталык болуп көрүнөт, 

бирок кыргыз укук коргоочулары жана активисттери азыртан эле коӊгуроо кага 

башташты.



4-күн: Адам укуктары жана Жаңы технологиялар

Электрондук форматта, “Бирдиктүү терезе” принциби 
менен мамлекеттик кызматтарды сунуштоо боюнча 
республикада 7 борбор жана 16 райондук пункт бар:
•соттуулугу жөнүндө маалымкат берүү
•курал алып жүрүүгө, сактоого уруксаттарды жана 
Кыргыз Республикасынын ИИБи тарабынан берилүүчү 
лицензияларды берүү 
•кооптуу жана жарылгыч жүктөрдү атайын автоунаалар 
менен коштоого уруксаттарды берүү.
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Адам укуктары жана таануу тутумдары: мүчүлүштүктөр!

• - Мындай технологияларды массалык түрдө киргизүүнүн алдында долбоор – айрыкча 
анын жеке маалыматтарды, анын ичинде биометрикалык жеке маалыматтарды 
макулдашпастан иштетүүгө байланышкан маселелери юристтер жана эксперттер менен 
талкууланууга тийиш болчу. БУЛ АТКАРЫЛГАН ЭМЕС!

• - Жеке маалымат болуп конкреттүү адам жөнүндө аны идентификациялоого мүмкүндүк 
берүүчү ар кандай маалымат саналат (“Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” жана 
“Биометрикалык каттоо жөнүндө” мыйзамдар).

• - Жарандардын биометриясын алардын макулдугусуз иштетүү […] мыйзамдарды жана 
жеке жашоого укукту бузат. Беттерди тандабастан таануу колдонулган учурда!!!

• - Мыйзамдарга ылайык, жеке маалыматтарды чогултуу үчүн алардын ээсинин макулдугу 
гана эмес, алдын ала аныкталган, жарыяланган жана мыйзамдуу максаттар да болууга 
тийиш.

• - Өздүктү аныктоо, башкача айтканда жеке маалыматтарды иштетүү үчүн жасалма 
интеллект өткөн адамдардын беттерин карап чыгат жана аларды колдо турган 
маалыматтык база менен салыштырат.
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Адам укуктары жана таануу тутумдары: мүчүлүштүктөр!

Ошентсе да…

- Бишкек ИИББсында бул тутум “жеке анкеталык маалыматтарга 

ээ эмес жана жеке мүнөздөгү маалыматтарды камтыган 

Мамлекеттик автоматташтырылган тутум менен 

интеграцияланган эмес” деп ишендиришет. Бирок милициянын 

өкүлдөрү кайсы альтернативдик базанын негизинде тутум 

беттердин дал келүүсүн тааныйт деген суроого жооп беришкен 

жок.

- Бул суроонун жообусуз камералардын көзү түшкөн адамдардын 

кайсынысы кийинчерээк иштетүүгө дуушар болорун так айтууга 

болбойт: издөөдө жүргөн адамдар элеби, же бүт баарыбы?
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Адам укуктары жана таануу тутумдары: мүчүлүштүктөр!

Мамлекет сиз жөнүндө баарын билет...

• Жеке маалыматтарды чогултуу

• Жеке маалыматтарды иштетүү/талдоо

• Маалыматты колдонуу

• Маалымат алмашуу

• Маалыматты коргоо
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Адам укуктары жана Коопсуз Шаар: 
Таануу тутумдары: мүчүлүштүктөр! 

Маалыматтарды мыйзамсыз таратуу
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Адам укуктары: мүчүлүштүктөр!

Адам укуктарын бузуунун түрлөрү

• жеке маалыматтарды уруксатсыз алуу

• жеке маалыматтарды уруксатсыз пайдалануу

• жеке маалыматтарды уруксатсыз таратуу

• маалыматтарды уруксатсыз алмашуу

• жеке маалыматтарды коргоону бузуу



2019-жылы Кыргызстандын киберкоопсуздугунун 2019-2023-жылдарга Стратегиясы жана 

аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планы бекитилген. Тиешелүү чечимге премьер-

министр Мухаммедкалый Абылгазиев кол койгонун өкмөттүн аппаратынын маалыматтык 

камсыздоо бөлүмү кабарлаган. 

 

Бөлүмдүн маалыматы боюнча, стратегия Коопсуздук кеӊешинин чечимине ылайык 

иштелип чыккан. Ал төмөнкү маселелерди чечүү боюнча ыкмаларды жана көрүүнү 

аныктайт: 

- банктык, телекоммуникациялык жана башка сервистик инфратүзүмдүн 

киберкоопсуздугун камсыздоо үчүн компьютердик чатактарга жооп кайтаруу топтору, 

киберкоркунучтарды мониторлоо жана жооп берүү борборлору сыяктуу өз ара так 

ажырымдалган уюмдук түзүлүштөрдү түзүү; 

- компьютердик кылмыштарга каршы аракет кылуу үчүн укуктук жана усулдук негизди 

калыптандыруу; 

- маалыматты коргоонун улуттук тутумун, анын ичинде криптографиялык коопсуздук 

тутумун калыптандыруу; 

- КРнын критикалык маалыматтык инфратүзүмүнүн коопсуздугун, мамлекеттик 

түзүмдөрдүн жана мамлекеттик эмес сектордун уюмдарынын киберкоопсуздугун камсыз 

кылуунун тутумун калыптандыруу; 

- техникалык стандартташтыруу жана киберкоопсуздукту камсыз кылуу аймагындагы эл 

аралык кызматташтык; 

- киберкоопсуздукту камсыз кылуу аймагындагы адамдык потенциалды өстүрүү жана 

чыӊдоо. 

 

2019-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтү КРнын киберкоопсуздугунун 2019-2023-

жылдарга Стратегиясын жана аны ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын планын бекиткен.  

Стратегиянын ишке ашырылышы «Санариптик Кыргызстан 2019-2023» санариптик 

трансформация Концепциясын ишке ашыруу боюнча «жол картасынын» иш-чараларынын 

комплекси менен байланышта жүргүзүлүүгө тийиш.  

КРнын киберкоопсуздугунун 2019-2023-жылдарга Стратегиясына жана аны ишке ашыруу 

боюнча иш-чаралардын планына ылайык: 

кибермейкиндик - маалымат мейкиндигиндеги иштин чөйрөсү, ал маалыматтык-

телекоммуникациялык тармактардын (Интернет глобалдык маалыматтык-

телекоммуникациялык тармагын кошо алганда) жана маалыматтык инфратүзүмдүн башка 

түрү аркылуу ишке ашырылуучу адамдардын, программалык камсыздоонун жана 

сервистердин бирге аракеттенүүсүнүн ар кандай формаларынын эсебинен түзүлөт; 

киберкоопсуздук – коопсуздукту камсыздоо каражаттарынын, стратегияларынын, 

принциптеринин, коопсуздук кепилдигин, тобокелдерди жана камсыздандырууну 

башкаруу ыкмаларын, кесиптик даярдыктын, практикалык тажрыйбанын жана 

технологиялардын жыйындысын колдонуунун эсебинен камсыздалуучу маалыматтык 



инфратүзүмдүн объектилериндеги маалыматтын бүтүндүгү (бул аутенттүүлүктү жана 

бузууга чыдамдуулукту камтышы мүмкүн), жеткиликтүүлүгү жана купуялыгы касиеттерин 

сактоо; 

компьютердик чабуул – маалымат тутумдарына, маалыматтык-телекоммуникациялык 

тармактарга, байланыш каражаттарына жана технологиялык процесстерди башкаруунун 

автоматташтырылган тутумдарына алардын иштөөсүн бузуу жана (же) алар иштетип 

жаткан маалыматтын коопсуздугун бузуу максатында программалык же программалык-

аппараттык каражаттар менен максаттуу таасир этүү; 

компьютердик инцидент – маалыматтык инфратүзүмдүн объектисинин иштөөсүн бузуу же 

токтотуу жана (же) мындай объект иштетип жаткан маалыматтын коопсуздугун, анын 

ичинде компьютердик чабуулдун таасири менен бузуу окуясы. 

 

КЫРГЫЗСТАНДАГЫ УКУКТУК ЖӨНГӨ САЛУУ: 

Киберкоопсуздук жана киберкылмыштар маселелерин толук жөнгө салуучу мыйзамдык 

базанын өнүгүшү Кыргызстанда али башталгыч стадияда турат. Бир катар мыйзамдар 

киберкоопсуздуктун айрым аспектилерин (жекече маалыматтарды коргоо же мамлекеттик 

органдардын карамагындагы маалыматтан пайдалануу) караса, башка негизги аспектилер 

(балдардын укуктарын онлайн коргоо ж.б.) мыйзамдык деӊгээлде али чагылдырыла элек. 

Тиешелүү жоболорду төмөнкү ченемдик-укуктук актылардан табууга болот: 

• Кыргыз Республикасынын 2010-жылдагы Конституциясы; 

• Кыргыз Республикасынын 1997-жылдагы Жазык кодекси; 

• Кыргыз Республикасынын 1992-жылдагы «Массалык маалымат каражаттары жөнүндө» 

Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 1997-жылдагы «Маалыматка жетүүнүн кепилдиктери жана 

эркиндиги жөнүӊдө» Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 1998-жылдагы «Электр жана почта байланышы жөнүндө» 

Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 1998-жылдагы «Электрондук эсептөөчү машиналар жана 

маалыматтык базалар үчүн программаларды укуктук коргоо жөнүндө» Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 1998-жылдагы «Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүӊдө» 

Мыйзамы»; 

• Кыргыз Республикасынын 1999-жылдагы «Маалыматташтыруу жана электрондук 

башкаруу жөнүндө» Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 2003-жылдагы «Улуттук коопсуздук жөнүндө» Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 2004-жылдагы «Электрондук документ жана электрондук 

санариптик колтамга жөнүндө» Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 2006-жылдагы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы 

маалыматка жетүү жөнүндө» Мыйзамы; 



• Кыргыз Республикасынын 2008-жылдагы «Жекече мүнөздөгү маалымат жөнүӊдө» 

Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 2009-жылдагы «Электрондук документ жана электрондук 

санариптик колтамга жөнүндө» Мыйзамы; 

• Кыргыз Республикасынын 2014-жылдагы «Кыргыз Республикасынын жарандарын 

биометрикалык каттоо жөнүӊдө» Мыйзамы. 

 


