
Закон 138-р (О профилактике экстремистской деятельности) 

 
 

 

ГIАЛГIАЙ РЕСПУБЛИКА  

ЗАКОН 

 

 ГIалгIай Республике экстремистски  къахьегама  

профилактика  хьакъехьа 

 

ТIаийцад 

ГIалгIай Республика 

Халкъа Гуллама                                               2018  шера 27 декабре  
 

 

Статья 1. Укх Законо дIа-хьа нийсду предмет 

 

Укх  Законо  «Экстремистски  къахьегама духьале ярах долча» 2002 

шера 25 июлерча №114-ФЗ йолча Федеральни законо (дIахо 

«экстремистски  къахьегама духьале ярах дола» Федеральни закон) дIа-хьа 

нийсду предмет да экстремистски  къахьегама профилактика яра керттера 

декхараш, цун наькъаш а кепаш а, ГIалгIай Республика  паччахьалкхен  

Iаьдала органий полномочеш. 

 

Статья 2. Укх Законе пайда эца керттера кхетамаш  

 

Укх Закона декхарашта пайда эц Iобелгалдаьча кхетамах: 

1) экстремистски  къахьегама профилактика яр – социальни, 

кхетам балара я кхыча оамале а бокъонаш толхаяра профилактика яра 

субъекташа, экстремистски къахьегам хилара бахьанаши хьалаши 

дIадахара тIаерзаяь;  

2) экстремистски къахьегама профилактика яра субъекташ – 

экстремистски къахьегама профилактика яра полномочеш кхоачашью, 

ГIалгIай Республика паччахьалкхен органаш, ГIалгIай Республика 

муниципальни образованей моттигерча шедоалдара органаша (дIахо-

моттигера шедоалдара органаш);  

3) кхыдола кхетамаш «Экстремистски  къахьегама духьале ярах 

долча» Федеральни законаца нийса. 
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 Статья 3. Экстремистски къахьегама профилактика яра 

декхараш 

 

1) ГIалгIай Республике экстремистски къахьегам дIабахьар ца 

хилийтара  кхоачо яр,  моллагIча а кепе мара из ца хиларах;  

2) ГIалгIай Республика экстремистски къахьегам кхоачашбара 

аьттонаши хьалаши дохадар;  

3) гражданий политически а бокъон а культура Iалашъяри лакхъяри, 

цар конституционни бокъонаш, моаршонаш, законни лоIамаш лархIара 

кIийлен тIа.  

 

 Статья 4. Экстремистски къахьегама профилактика яра 

субъекташ 

 

1. Экстремистски къахьегама профилактика яра субъекташа  

экстремистски къахьегама профилактика яра керттера наькъаш 

кхоачашдара могаду коллегиальни кхетачен а координационни органаш. 

2. ГIалгIай Республика  доазон тIа  экстремистски къахьегама  

профилактика яр дIадахьа могаду гражданашца, юкъара объединенешца а 

кхыйолча коммерчески йоацача организацешца цхьана а царца цхьана къа 

а хьегаш.  

 

 Статья 5. Экстремистски къахьегама  профилактика яра керттера 

наькъаш  

 

ГIалгIай Республика  экстремистски къахьегама  профилактика ю 

Iобелгалдаьча керттерча наькъех: 

1) экстремистски къахьегам бара гIо ду бахьанаши хьалаши 

гучадахар а дIадахар а кхоачашдара  профилактика яра эшараш тIаэцар; 

2) ГIалгIай Республика  къамашта юкъера а конфессешта юкъера а 

юкъ-моттигаш тоаеш хозъяра декхарашта юкъара объединенешца, дина 

организацешца, дуккханешка хоам бара средствашца а гражданашца а 

цхьана къахьегар; 

3) юкъарлене къамашта юкъера вIаши гIулакх-къамаьл лорадар, 

социальни лоархIаме дола дешаш къовсаме хьалаш дашхар а царех хинна 

зе дIадаккхар а;  

4) ГIалгIай Республика  доазон тIа экстремистски къахьегам 

гучабаккхара вIаштIехьдаккхареи рузкъан Iалашо ярцеи бувзам бола 

дешаш тахкар. 

 

 Статья 6.  Экстремистски  къахьегама  профилактика яра даькъе 

ГIалгIай Республика  Мехкдаь полномочеш 

 

 ГIалгIай Республика Мехкдас: 
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ГIалгIай Республика кхоачашдара Iаьдала экстремистски къахьегама 

профилактика яра даькъе йолча органий къахьегама координаци ю;   

1) ГIалгIай Республика Мехкда волча экстремистски къахьегама 

профилактика яра вIашагIъехкача консультативни а кхетачен а органий 

болх вIаштIехьбоаккх;    

2) кхоачашъю законодательствос белгалъяь кхыйола полномочеш.  

         

Статья 7. Экстремистски  къахьегама  профилактика яра 

ГIалгIай Республика Халкъа  Гуллама полномочеш  

 

ГIалгIай Республика Халкъа Гулламо: 

1)  законодательни дIа-хьа нийсо яра Iалашо ю; 

2) ГIалгIай Республика законаш ларадара а кхоачашдара а  тIахьожам 

лоаттабу; 

3) кхоачашъю  законодательствос белгалъяь кхыйола  полномочеш. 

 

Статья 8. Экстремистски  къахьегама  профилактика яра 

ГIалгIай Республика Правительства  полномочеш 

 

ГIалгIай Республика Правительствос: 

1) кхоачашдара  Iаьдала  федеральни   органий доазон  органашца  

цхьана дIахьу ГIалгIай Республикерча социально-экономически,  

миграционни хьалашта анализ елга а прогноз оттаяр а,  экстремистски 

къахьегам  дIабахьара  гIо ду, экстремистски уйла-нигат могадеш е  

кхайкадеш дола  бахьанаши хьалаши  гучадахара; 

2) кхоачо ю ГIалгIай Республика доазон тIа  экстремизма  

профилактика яра, иштта Iалашо ю, из хьакъ долча  боараме ГIалгIай 

Республика  кхоачашдара Iаьдала  органаша кхоачашъяра тIахьожам  

лоаттабара; 

3) законодательстваца белгалъйоах,  экстремистски  къахьегама 

профилактика яра даькъе хоам  гулбараи  анализ яраи хоам бара-

аналитически къахьегам дIабахьара  уполномоченни йола, ГIалгIай 

Республика кхоачашдара Iаьдала  органаш; 

4)  ший полномочей боараме Iалашо ю  ГIалгIай Республика  доазон 

тIа экстремистски къахьегама профилактика яра, ГIалгIай Республика  

кхоачашдара Iаьдала  органий  къахьегама овсарле  лакхъяра; 

5) ГIалгIай Республика  экстремизмана  профилактика яра а из ца  

хилийтара а йола  паччахьалкхен программаш дIа а  чIоагIъю, уж  

кхоачашъяра тIахьожам а  лоаттабу;  

6)  законодательствос оттаяьча полномочей  боараме,  белгалйоаккх  

дешара  къахьегам дIахьоча  организацеша законодательство  лорадара 

учет еш а тIахьожам  беш а йола ГIалгIай Республика  кхоачашдара  

Iаьдала орган; 
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7)  экстремизма духьале яра  субъекташа   кхоачашдераш,  

дуккханешка хоам бара  средствашка гIолла довзийташ уполномоченни 

йола ГIалгIай Республика  кхоачашдара Iаьдала  органаш  белгалъю; 

8) законодательствос  белгалъяь кхыйола  полномочеш  кхоачашъю. 

 

Статья 9. Экстремистски къахьегама профилактика еча 

моттигерча шедоалдара  органаша дакъа  лацар  

 

1. Законодательствос оттадаьча  борамашца нийса,  моттигерча 

шедоалдара органаша  дакъа  лоац, экстремистски  къахьегама а  кхыйола  

бокъонаш толхаяра  а  профилактика еча: 

1) ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала лоIам болча  

органашца цхьана, ГIалгIай Республика муниципальни образованей  

доазонаш тIа анализ  елга  кхоачашду, миграционни хьала оттамах;  

2)  экстремистски  къахьегама  профилактика яра  дешаех ГIалгIай 

Республика  муниципальни образованей  бахархошка хоам бара а  

консультировани яра а  Iалашо ю; 

3) ГIалгIай Республика муниципальни образованей доазонаш тIа,  

экстремистски  къахьегама  профилактика  яра  программаш  дIачIоагIъю;  

4) экстремистски идеологи яржара новкъостал ду  бахьанаши  

хьалаши  гучадоахаш а  дIадоахаш а  къахег,  кхоачо ю экстремистски  

идеологена агитации  пропагандеи ца  хилийтара, дIахьош йолча  

мероприятешта дуккханешка хоам бара средствашка гIолла  хоам беш  

довзийтар Iалашду. 

2.  Моттигерча шедоалдара  органаша тIаэц  экстремистски  

къахьегама профилактика  яра  даькъе кхоачо ю  боарама бокъон акташ. 

 

Статья 10. Экстремистски къахьегама хоам барца духьале яр 

 

1. ГIалгIай Республика паччахьалкхен Iаьдала органаша 

экстремистски къахьегама, хоам барца духьале ю. 

Хоам барца экстремистски  къахьегама духьале ярца да: экстремизма  

кхерамах  дола сведеней анализ яр а мах  хоадабар а,  иштта  

кхоачашдаьчох  бахархошка хоам бар.  

2. ГIалгIай Республика  паччахьалкхен Iаьдала  уполномоченни 

органашка,  экстремистски  къахьегама хоам барца духьале еш  кхоачашду 

Iобелгалдаьраш: 

1) экстремистски  дараш  даржара дух а хьал а  белгалдар, оттадар а  

тахкар а; 

2) экстремистски  къахьегама профилактика яра субъекташа дича 

бакъахьа  дараш  белгалдар; 

3) экстремистски  къахьегама духьале яра  къаман а  дуненхалкъашта  

юкъера  поалхама  мониторинг а анализ а яр; 
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4) экстремизма,  терроризма духьале еш  дIайихьача мероприятей 

чаккхенаш йовзийтар,  экстремизма зуламе  дух  бахархошта дуккханешка 

хоам бара средствашка гIолла  довзийтар, цу  даькъе  телевидене гIолла а. 

 

Статья 11. Экстремистски  къахьегама  профилактика яра  

кепаш 

 

ГIалгIай Республика экстремистски къахьегама  профилактика ю, 

экстремистски  къахьегама профилактика яра  субъекташа, укх кепара: 

1)  гражданашта бокъон а хоама а  сердало ялар; 

2) профилактически  къамаьлаш дар; 

3) социальни  адаптаци   яр; 

4) бокъон, социально-психологически новкъостал дар; 

5) дувцача дешах ГIалгIай Республика паччахьалкхен 

(муниципальни)  программаш вIашагIйохкари кхоачашъяри. 

 

Статья 11. Ер  Закон низаца чIоагIдалар 

 

Ер Закон низаца чIоагIденна болх бе долалу, ер официально  

кепатеха итт ди  чаккхдаьннача дийнахьа денз. 

 

 

 

ГIалгIай Республика 

Мехкда                                                    Евкурнаькъан Б.Ю. 

                    

          г. Магас                                             

2018 шера «_29_»__12__       

№__51-РЗ__     
  


