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2020-ЖЫЛ ҮЧҮН КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ДИН ТУТУУ 
ЭРКИНДИГИ ЖӨНҮНДӨ ЭЛ АРАЛЫК ОТЧЕТ   

 

Кыскача баяндама 

Конституция абийир жана дин тутуу эркиндигин кепилдейт, ошондой эле 
диний топторго диний жек көрүүчүлүктү козуткан иш-аракеттерди жасоого 
тыюу салат. Анда дин мамлекеттен бөлүнгөндүгү белгиленген жана диний 
бирикмелердин саясий максаттарды көздөшүнө тыюу салынган. Мыйзам 
бардык диний топтор мамлекеттик органдарда каттоого алынышын талап 
кылат жана катталбаган диний топтордун ишмердигине тыюу салат. Бийлик 
экстремисттик деп эсептеген 21 "диний багыттагы" топко тыюу салган. 
Иегова күбөлөрү, Тенгризмдин жактоочулары жана Ахмадия мусулмандар 
жамааты расмий диний топтор катары катталууда кыйынчылыктарга дуушар 
болушкан. Жыл аягына карата Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы 
(ДИМК) тарабынан 2019-жылы “Дин тутуу эркиндиги жөнүндө” мыйзамга 
сунушталган, үймө-үй кыдыруу түрүндөгү прозелитизмге тыюу салган 
түзөтүүлөрдү парламент кабыл алган жок. 2019-жылы БУУнун Адам 
укуктары боюнча комитети диний топтор жаңы сыйынуу жайларын түзүү 
үчүн жергиликтүү кеңештерге каттоодон өтүшү керек деген мыйзам талабы 
Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пакт (ЖСУЭП) жана 
конституция бузулган деп эсептесе дагы жана Жогорку соттун буга чейин 
кабыл алган бул тажрыйба Баш мыйзамга каршы келет деген чечимине 
карабастан, ДИМК өлкөнүн түштүгүндөгү жергиликтүү Иегова күбөлөрүнүн 
жыйналыштарын каттоодон баш тарткан. Бейөкмөт уюмдарынын (БӨУ) 
маалыматы боюнча, бийлик тыюу салынган диний топтор менен байланышта 
болгондугу үчүн соттолгон адамдарга диний материалдарды берип турган 
эмес. 

Христиан активисттеринин айтымында, мусулман эмес диний азчылыктар 
маркумдарды коомдук көрүстөндөргө коюуда кыйынчылыктарга дуушар 
болушкан. Коомдук көрүстөндөрдү динге бөлүп, бардык ишеним топтору 
көмүлө турган жайга ээ боло турган ДИМК сунуштаган чечим жыл аягына 
чейин күтүлүүдө. Христиан азчылыгына карата зомбулук жана башка 
куугунтуктоо, анын ичинде протестанттык ишениминен улам коңшулары кол 
салган Элдос Саттар уулунун иши боюнча үй-бүлө мүчөлөрүнө карата 
коркутуулар жөнүндө билдирүүлөр уланып жатат. 
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COVID-19 чектөөлөрүнөн улам, АКШ Элчиси жана элчиликтин башка 
кызматкерлери, негизинен, мамлекеттик кызматкерлер менен диний 
азчылыктардын топторунун ишмердигине байланышкан чектөөлөрдү, 
ошондой эле “Дин тутуу эркиндиги жөнүндө” мыйзамга сунушталган 
түзөтүүлөрдү талкуулоо үчүн виртуалдык жолугушууларды өткөрүшкөн. 
Элчиликтин өкүлдөрү диний лидерлер, анын ичинде муфтияттын 
бөлүмдөрүнүн мүдүрлөрү, бейөкмөт уюмдарынын өкүлдөрү менен 
толеранттуулук жана диний топторго сый-урмат менен мамиле кылуу, 
терроризм жана экстремизм жөнүндө мыйзамды, көзкарандысыз диний 
топтордун каттоодон өтүү мүмкүнчүлүгүн жана диний азчылыктардын 
укуктарын талкуулоо максатында дайыма виртуалдуу жолугуп турушкан. 

I бөлүк. Диний демография 

АКШ өкмөтүнүн маалыматына караганда, калктын жалпы саны 6,0 миллион 
адамды түзөт (2020-жылдын орто чениндеги маалыматка ылайык). Өкмөттүн 
божомол эсеби боюнча калктын 90 пайызы мусулман, алардын басымдуу 
көпчүлүгү – сүннөттөр. Өкмөттүн маалыматы боюнча, азчылыктагы 
шейиттер мусулман калкынын 1 пайызын түзөт. Ошондой эле Эл аралык 
уюмдун маалыматына ылайык чакан Ахмадия мусулмандары жамааты бар, 
алардын саны 1000ге жакын жана өкмөттүн маалыматтарында 
чагылдырылган эмес. Өкмөттүн божомол эсеби боюнча, калктын болжол 
менен 7 пайызы христиан динин тутунушат, анын ичинде болжол менен 40 
пайызы – православдык христиандар. Иудейлер, буддачылар, бахаилер жана 
өз алдынча топтор болжол менен калктын 3 пайызын түзөт. Жергиликтүү дин 
болгон Тенгризмдин жактоочулары, өлкөдө 50,000 адамды түзөт. 

Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 2019-жылы (акыркы 
маалыматтар бар) этникалык кыргыздар калктын болжол менен 73 пайызын, 
этникалык өзбектер болжол менен 15 пайызды, этникалык орустар болжол 
менен 6 пайызды түзөт. Этникалык кыргыздар менен этникалык өзбектер 
негизинен мусулмандар болуп саналышат. Этникалык орустардын басымдуу 
көпчүлүгү орус православдык чиркөөсүнүн же протестанттык конфессиянын 
биринин жактоочулары болуп эсептелинет. Орус православдык чиркөөсүнүн 
жана башка мусулман эмес диний топтордун мүчөлөрү, негизинен, ири 
шаарларда жашашат. 
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II бөлүк. Өкмөттүн дин тутуу эркиндигине сый-урматынын абалы 

Ченемдик-укуктук база 

Конституция абийир жана дин тутуу эркиндигин, жеке өзү же башкалар 
менен бирдикте каалагандай динди тутууга же дин тутпоого болгон 
эркиндикти, ошондой эле өз диний же башка ынанымдарын билдирүүдөн 
баш тартууга болгон укукту кепилдейт. Конституция диний жек 
көрүүчүлүктү козуткан иш-аракеттерге тыюу салат. 

Конституция дин мамлекеттен бөлүнгөндүгүн белгилейт. Анда динге 
негизделген саясий партияларды түзүүгө жана диний бирикмелердин саясий 
максаттарды көздөшүнө тыюу салынган. Конституция кайсы бир динди 
мамлекеттик же милдеттүү катары дайындоого тыюу салат. 

Мыйзам бардык диндер жана диний топтор үчүн бирдей укуктарды 
белгилейт. Ал “башкаларды көшөрүп, өз динине киргизүүгө багытталган иш-
аракеттерге” жана ДИМКте катталбаган топтордун миссионердик ишмердиги 
катары аныкталган “каалагандай мыйзамсыз миссионердик ишмердикке” 
тыюу салат. Мыйзам ошондой эле жашы жете электерди уюшкан мүнөздөгү, 
прозелиттик ишмердик жүргүзгөн диний топторго ата-энесинин жазуу 
түрүндөгү макулдугу болмойунча тартууга тыюу салат. 

Мыйзам бардык диний уюмдар, анын ичинде диний мектептер ДИМКте 
каттоодон өтүшүн талап кылат. Мыйзам катталбаган диний топтордун 
ишмердигине тыюу салат. Каттоого туруу үчүн кайрылган топтор арыз 
жазып, диний уюмдун уставын, уюштуруу жыйынынын протоколун жана 
уюштуруучулардын тизмесин бериши керек. Диний уюмдун ар бир жамааты 
өзүнчө катталышы керек жана 200дөн кем эмес резидент-катышуучусу 
болушу зарыл. Чет элдик диний уюмдар ДИМКтеги каттоосун жылына 
бекемдеп турууга тийиш. Мыйзам ошондой эле 2016-жылы Жогорку соттун 
мыйзамдын ушул бөлүгүн жокко чыгарган чечимине карабастан, диний 
топтор жаңы сыйынуу жайларын ачуу үчүн жергиликтүү кеңештерге 
каттоодон өтүшүн талап кылат. 

Диний уюмдун ишмердиги мыйзамдын талаптарына шайкеш келбеген 
учурда же мамлекеттин улуттук коопсуздугуна, социалдык туруктуулукка, 
этностор аралык же конфессиялар аралык гармонияга, ден-соолукка же адеп-
ахлакка коркунуч туудурганда, ошондой эле ДИМК белгилүү бир диний 
топтун пландалган ишмердиги диний мүнөздө эмес деп эсептесе, аны 
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каттоодон баш тартып же каттоого алууну кийинкиге жылдырып коюуга 
укугу бар. Каттабай койгон учурда арыз берүүчүлөр кайрадан арыз менен 
кайрылууга же сотко апелляция менен кайрылууга укугу бар. Мыйзам 
катталбаган диний уюмдарга имараттарды ижарага алууга жана диний 
кызматтарды жүргүзүүгө тыюу салат. Бул талапты бузгандыгы үчүн 500 сом 
өлчөмүндө (6 АКШ доллары) административдик айып салынат. 

ДИМКтен катталууга уруксат алгандан кийин диний уюм Юстиция 
министрлигинде юридикалык жактын макамына ээ болуу үчүн каттоодон 
өтүшү керек. Бул ага мүлккө ээ болууга, банктык эсептерди ачууга, ошондой 
эле башка ишмердикти жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Уюм министрликке 
административдик түзүмү, коллегиянын жана уюштуруучу мүчөлөрүнүн 
тизмеси менен топтун уставын камтыган арыз бериши керек. Эгер диний топ 
соода иши менен алектенсе, анда салык төлөөгө милдеттүү. Уюм Юстиция 
министрлигине арыз жана уюмдун уставы менен кайрылып, анда 
административдик түзүм, башкармалыктын мүчөлөрүнүн жана 
уюштуруучулардын тизмеси көрсөтүлүшү керек. Эгер диний уюм 
коммерциялык ишмердик менен алектенсе, салык төлөшү керек болот. 
Мыйзамга ылайык, диний уюмдарга диний ишмердик жүргүзүү үчүн салык 
төлөөдөн бошотулган бейөкмөт уюмдардын макамы берилет. 

Мыйзамда, диний уюм мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирди деп соттор 
макул болгон учурларда; конституциялык түзүмдүн негиздерин күч менен 
өзгөртүүгө багытталган иш-аракеттерди жасашканда; куралдуу күчтөрдү 
түзгөндө же болбосо согушту же терроризмди үгүттөгөндө; жарандардын 
укуктарын бузуу же балдарды милдеттүү түрдө окутууга тоскоолдук 
кылганда; мүчөлөрдүн мүлктөрүн диний топко өткөрүп берүүгө 
мажбурлаганда; же жарандарды жарандык милдеттенмелерин аткаруудан 
баш тартууга жана мыйзамдарды бузууга үндөгөндө ДИМКке диний уюмга 
тыюу салуу боюнча ыйгарым укугу берилет. Уюм бул чечимге каршы болсо, 
сотко кайрылса болот. 

Конституция диний топторго “социалдык, расалык, улуттар аралык, этностор 
аралык жана диний кастыкты козутууга багытталган уюшкан ишмердикке 
катышууга” тыюу салат. Улуттук, расалык же диний кастыкты козуткандыгы 
үчүн айыптоочу өкүм үч жылдан сегиз жылга чейин түрмөгө камоону, ал эми 
ишмердиги этникалык, расалык же диний кастыкты козутууга багытталган 
уюмду түзгөндүгү үчүн өкүм беш жылдан он жылга чейин түрмөгө камоону 
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камтыйт. Улуттук, расалык же диний жек көрүүнүн негизинде адам өлтүрүү 
үчүн өмүр бою түрмөгө камалуу жазасы каралган. 

Мыйзамда террорчулук жана экстремизм үчүн соттолгон камактагыларга 
өзүнчө түрмө каралган. Ошондой эле мыйзам өлкөдөн тышкары жактарда 
террорчулук жана экстремисттик мүнөздөгү кылмыштарды жасоо 
көндүмдөрүнө ээ болуу боюнча атайын даярдыктан өткөнү аныкталган 
учурда Кыргызстандын каалаган жаранын жарандыктан ажыратуу 
мүмкүнчүлүгүн белгилейт. Мыйзамда «экстремисттик ишмердик» 
конституциялык түзүлүштү күч менен кулатууга; өлкөнүн коопсуздугун 
бузууга; зомбулукка же расалык, улуттук, диний себептер боюнча 
зомбулукка шыкак берүүгө; экстремисттик уюмдардын символдору менен 
атрибуттарын жайылтууга; идеологиялык, саясий, улуттук же диний жек 
көрүүчүлүктүн же кастыктын негизинде массалык баш-аламандык 
уюштурууга же вандализм актыларын жасоого; каалагандай социалдык топко 
карата зомбулук же кастык кылууга чакырык жасоолорго багытталган иш-
аракет катары аныктайт. 

Мыйзамга ылайык катталган диний уюмдардын кызыкчылыктарын көздөгөн 
адамдар гана миссионердик ишмердик жүргүзүүгө укугу бар. Эгер чет элдик 
миссионер ДИМК колдогон уюмдун өкүлү болсо, ал виза алуу үчүн Тышкы 
иштер министрлигине кайрылышы керек. Визалар бир жылдык мөөнөткө 
жарактуу болуп саналат жана миссионерлерге өлкөдө үч жыл катары менен 
иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Бардык чет элдик топтор, анын ичинде 
миссионерлер, ушул чектөөлөрдүн алкагында иш алпарып, жылына кайра 
каттоодон өтүп турушу зарыл. Мыйзамдын жоболорун сактабаган диний 
топтордун өкүлдөрүнө айып салынып, депортация кылынат. Мыйзамды 
бузуу 1000 сом өлчөмүндө (12 АКШ доллары) айып салууга, ал эми чет элдик 
миссионерлер тарабынан мыйзам бузулса депортация кылууга алып келет. 

Мыйзамда диний уюмдардын белгиленген жол-жоболорго ылайык диний 
адабият менен материалдарды өндүрүүгө, сатып алууга, ташып чыгууга, 
ташып кирүүгө жана жайылтууга болгон укугу каралган, бул жол-жоболордо 
мамлекеттик эксперттердин күчү менен экспертиза жасалышы мүмкүн 
экендиги белгиленген. Мыйзамда диний материалдарды (адабият жана башка 
басылмалар, аудио- же видеоматериалдар) мамлекеттик экспертизадан 
өткөрүү талабы жок, ошондой эле диний эксперттер жетекчиликке ала турган 
критерийлер аныкталган эмес. Мыйзам диний адабият менен материалдарды 
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коомдук жайларда, үйлөрдү кыдырганда, мектептерде жана башка 
мекемелерде болгондо жайылтууга тыюу салат. Мыйзамда бузуулардын 
мүнөзүнө жараша айып салуулар каралган. Мыйзамга ылайык, укук коргоо 
органдарынын кызматкерлери экстремисттик материалдарды жайылтууда 
шектүүнү камакка алышы керек. 

Мыйзам мамлекеттик светтик мектептерге диний курстарды уюштурууга 
уруксат берет. Ал курстарда диндердин тарыхы жана мүнөзү талкууланат, 
жана ошондой эле диний доктрина же кандайдыр бир конкреттүү бир динди 
колдоого алуу мындай курстардын предмети болуп калбашы керек. Жеке 
диний мектептер ишмердигин жүргүзүү үчүн ДИМКте катталууга тийиш. 

Мыйзамга ылайык, дин тутуу аскерде кызмат өтөөдөн же абийир 
себептеринен улам кызмат өтөөдөн бошотуу үчүн негиз болуп саналат. 
Абийир себептеринен улам кызмат өтөөдөн баш тартуу үчүн 18 000 сом (220 
АКШ доллары) өлчөмүндө төлөм алынат. Аскерге чакырылуучу эркек балдар 
27 жашка чыкканга чейин ушундай төлөмдү төлөп коюшу зарыл. Ушул 
курактык чектөөгө чейин төлөнбөсө 108 сааттык коомдук иштерге тартууга 
же 25 000 сом (300 АКШ доллары) өлчөмүндөгү айып салынууга алып келет. 
Эгерде эркектер үй-бүлөлүк шартка байланыштуу кызмат кыла алышпаса 
жана жаш курагы боюнча төлөбөсө, анда алар 18 000 сом (220 АКШ 
доллары) төлөшү керек. Аскердик милдетин өтөөдөн качкандарга жана 
аскердик кызматка чакыруу жөнүндө мыйзамдын жоболоруна дал келбеген 
аскерге чакырылган жарандарга айып салынат же эки жылга чейинки 
мөөнөткө түрмөгө камалат. Мыйзамда коомдук жумуштун альтернативдүү 
түрлөрү каралганына карабастан 12 ай аскердик милдетти өтөө милдеттүү. 
Диний топтор бул мыйзамдан бошотулбайт жана мүчөлөр аскердик 
кызматтан баш тартуу үчүн акча төлөшү керек. 

Өлкө “Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактыга” мүчө-
мамлекет болуп саналат. 

 

Бийликтин иш-аракеттери 

Өкмөт өзү “экстремисттик” деп эсептеген 21 “диний багыттагы” топтун, 
анын ичинде Аль-Каида, Талибан, Чыгыш Түркстандын Ислам кыймылы, 
Күрддөрдүн элдик конгресси, Чыгыш Түркстан боштондук уюму, Хизб ут-
Тахрир, Ислам жихады биримдиги, Түркстандын Ислам партиясы, Биригүү 
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Чиркөөсү (Мун Сон Мен), Ат Такфир Валь-Хиджра, Жайшуль Махди, 
Джундь-аль Халифат, Ансаруллох, Ат-Такфир валь Хиджра, Акромия, 
ИЛИМ, Джебхат ан-Нусра, Катибат аль-Имам аль-Бухари, Жаннат 
Ошиклари, Джамаат ат-Таухид валь-Джихад жана Якын инкар сыяктуу 
уюмдардын ишмердигине тыюу салууну күчүндө калтырды. Мамлекеттик 
органдар чечен ислам согушчандарынын лидери А.Тихомировдун (Саид 
Бурятский) бардык материалдарына жана ишмердүүлүгүнө тыюу салуу 
саясатын улантты, анын ишмердиги менен материалдарын Бишкек райондук 
соту 2014-жылы экстремисттик деп тааныган. 

Бир жыл ичинде өкмөт панисламдык Хизбут-Тахрир уюмунун мүчөлөрүн 
экстремизмге айыптап камакка алууну уланткан. Жергиликтүү басма сөздүн 
билдиргенине караганда, өкмөт жылдын алты айында Хизб-ут-Тахрирдин 
мүчөсү делген 13 адамды камакка алган. Көпчүлүк учурларда, кармалгандар 
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) зомбулуктуу 
экстремисттер жайгашкан тергөө абагына камалган. 

Укук коргоочу бейөкмөт уюмдардын айтымында 2019-жылы экстремизм 
боюнча мыйзамдарга өзгөртүү киргизилгенден кийин диний экстремизмге 
байланыштуу камакка алуулар бир топ азайган. Анда экстремисттик деп 
табылган материалдарды сактагандар үчүн камакка алууга жол берилген 
жоболор алынып салынган. Муну тастыктаган өкмөттүн расмий 
статистикасы болгон эмес. Ушул иштерди караган укук коргоочу бейөкмөт 
уюмдун айтымында, жыл ичинде экстремизмге айыпталып камакка алынган 
12 адамдын сегизинде соттор кайра каралып чыккан мыйзамга ылайык 
далилдер жетишсиз деп тапкандан кийин айыптоолор токтотулган. 
Экстремисттик окуялар деп тыюу салынган "диний багыттагы" уюмга мүчө 
болуу, тыюу салынган уюм менен байланышкан адабияттарды жайылтуу 
жана тыюу салынган уюмдун атынан же каржылоону аныкташкан. 
Экстремизм боюнча мыйзамдардын өзгөрүшүнө карабастан, бейөкмөт 
уюмдар өкмөт экстремисттик деп эсептеген санарип контентти, физикалык 
маалымат каражаттары үчүн камакка алуудан алыс болгон, айрыкча тыюу 
салынган топтор менен байланышкан диний адабияттарды бөлүшкөн же 
жактырган социалдык медиа колдонуучуларын камакка алышкандыгын 
билдиришкен. Бейөкмөт уюмдар камакка алуулар түштүктөгү этникалык 
өзбек жамааттарды камтыгандыгын белгилешкен. 
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Иегованын (Жахабанын) күбөлөрүнүн жетекчилиги билдиргендей, 3-
сентябрда ДИМКтин жетекчилиги тарабынан орус православдык 
чиркөөсүнүн мүчөлөрү жана жергиликтүү мусулман диниятчысы катышкан 
жергиликтүү телекөрсөтүү уюштурулуп, анда ДИМКтин катышуучусу 
Иегованын күбөлөрү экстремист деп бир нече жолу айткан. 

Этникалык өзбектер адатта тыюу салынган диний адабияттарды сактоого же 
тыюу салынган уюмдардын колдоосуна байланыштуу аларды милиция 
бутага алып, жалган көрсөтмөлөргө же жасалма далилдерге негизделип 
куугунтуктоону улантууда деп билдиришкен. 2019-жылдан айырмаланып, 
христиандардын чиркөөлөрүнө барып, алардын каржылык эсеп-кысабын 
көрүүнү талап кылган мамлекеттик кызматкерлердин отчеттору болгон эмес. 

Милиция жана прокуратура кызматкерлери Элдос Саттар уулунун үй-бүлө 
мүчөлөрүн зордук-зомбулук же камакка алуу менен коркутуп-үркүтүүнү 
улантышкандыгы жөнүндө кабарлар бар. Протестант Саттар уулу 
ишениминен улам коркутуп-үркүтүүдөн улам 2018-жылы качып кетип, бир 
жыл ичинде өлкөгө кайтып келген. 

Парламент 2019-жылы ДИМК тарабынан тапшырылган Дин тутуу жөнүндө 
мыйзамга киргизилген түзөтүүлөрдүн долбоорун кароону улантты, бирок 
жыл аягына чейин чара көргөн жок. Түзөтүүлөр үймө-үй кыдыруу түрүндөгү 
прозелитизмге тыюу салат, чет өлкөдө диний билим алуудан мурун өкмөткө 
билдирүүнү талап кылат жана диний уюм катары каттоонун 200 мүчөсүнүн 
минимумун сактайт, бул катталган уюмдардын өлкө боюнча филиалдардын 
кичи филиалдарын түзүүсүн чектейт. 

Сентябрь айында, Иегованын күбөлөрү диний топтордун жаңы сыйынуу 
жайларын түзүү үчүн жергиликтүү кеңештерге каттоосун талап кылган 
мыйзам жобосунун негизинде, ДИМК жергиликтүү сыйынуу үйлөрүн 
каттоодон баш тартууну улантууда деп билдиришкен. Бул талап БУУнун 
Адам укуктары боюнча комитети 2019-жылы ЖСУЭПтин 18-беренесин жана 
конституцияны бузгандыгы жөнүндө аныктамасына жана Жогорку соттун 
2016-жылы чыгарган талабы конституцияга каршы келет деген чечимине 
карабастан күчүндө калган. 

Иегова күбөлөрүнүн өкүлдөрү, ДИМК жана башка өкмөттүк уюмдар жаңы 
жыйналыштарды уюштурууга жол бербөө үчүн мыйзамдын жалган 
колдонмолорун колдонууну улантышты деп билдиришкен. 20-январда 
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Иегова күбөлөрүнүн жамааты жергиликтүү сыйынуу үйлөрүн каттоодон 
өткөрүү үчүн кайрадан кайрылышкан. Алардын 2019-жылдагы өтүнүчү 
ДИМК тарабынан четке кагылган. ДИМК январь айындагы арызды "коомдук 
туруктуулукка, конфессиялар аралык ынтымакка жана коомдук тартипке 
коркунуч келтирбөө үчүн" четке каккан. 28-майда Иегова күбөлөрү 
ДИМКтин конституциялык эмес деп табылган мыйзам жобосун колдонууну 
талап кылып, Бишкек административдик сотуна доо арыз менен 
кайрылышкан. 24-июнда сот ДИМКтин Иегова күбөлөрү административдик 
даттануу жараянын бүтө элек деген жүйөсүн кабыл алып, арызды кароосуз 
кайтарып берген. 14-июлда жамаат алгачкы чечим боюнча апелляциялык 
арызды ДИМКке тапшырган. ДИМК бул кайрылууну өз убагында 
берилбегендигин билдирип, аны четке каккан. 24-июлда Иегова күбөлөрү 
Бишкек административдик сотуна ДИМКке каршы экинчи доо арыз менен 
кайрылышкан, андан кийин ДИМК сот ишине байланыштуу Иегова 
күбөлөрүнүн жыйналыштарын каттоону кароону токтотуп жаткандыгын 
жарыялаган. 12-ноябрда Жогорку сот Бишкек шаарынын сотунун чечимин 
күчүндө калтырган жана Иегова күбөлөрү административдик процессти 
аягына чейин чыгарган жок, ошондуктан сотко ДИМКтин чечимине даттана 
албайт деген чечимин кабыл алган. Соттун чечими менен, ДИМК Иегова 
күбөлөрүнүн арызын четке каккан. 

Диний топтор ДИМКтин каттоо процесси оор болгонун, ийгиликтүү болсо 
дагы, бир айдан бир нече жылга чейин созулгандыгын билдиришкен. Бир топ 
беш жылдан берки аракеттерден кийин ДИМК аны каттоодон өткөрө элек 
деп билдирген. Айрым каттоодон өтпөгөн топтор мамлекеттин 
кийлигишүүсүз диний иш-чараларды өткөрө алышкандыгын, айрыкча мурда 
каттоодон өткөн жана жыл сайын кайра каттоодон өтүүгө чет элдик диний 
уюмдардын берген арызы күтүлүүдө деп үзгүлтүксүз билдиришкен. ДИМК 
октябрь айына чейин 112 мечитти, 11 христиан чиркөөсүн (конфессиялар 
боюнча маалымат берилген жок), 38 диний окуу жайларын жана 28 диний 
уюмдарды каттагандыгын билдирген. Ошондой эле, ДИМК республикада 
2662 мечит, эки катталган ислам университети, 141 медресе жана 77 ислам 
фонду катталгандыгын билдирген. 

Өкмөт Ахмадия мусулмандар жамаатын азырынча тыюу салынган 
уюмдардын катарына киргизбегени менен бул жамааттын өкүлү алар дагы 
эле каттоодон өтө электигин бекемдеген. Адегенде уюм 2002-жылы 
каттоодон өткөн, бирок ДИМК 2012-жылдан тартып, анын ичинде 2020-
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жылы да, анын жылына кайра каттоодон өтүүсүн убактылуу токтотуп 
койгон. Ошондой эле, ДИМК 2013-жылдан бери теңиризмди дин катары 
каттоодон баш тартып, мамлекеттик теологтор теңиризм дин эмес, 
философиялык агым деп билдиришкен. 

Мыйзам бардык диний адабияттарды жана материалдарды экспертизадан 
өткөрүүнү талап кылбаса дагы, диний топтор, анын ичинде Иегова күбөлөрү, 
ДИМК өлкөгө алынып келген диний материалдардын 100 пайызын кароого 
берүүсүн талап кылышкан. Иегова күбөлөрүнүн өкүлдөрүнүн айтымында, 
ДИМК эксперттер катары ДИМК тарабынан дайындалган адамдар диний 
уюмдар тапшырган өлкөгө алынып келген диний материалдарды карап 
чыгууга экспертизадан өткөрүү тажрыйбасын уланткан, бирок мыйзам 
мындай кароону талап кылган эмес. Топтор өз сыйынуу жайларында 
жайылтууну каалаган диний адабияттарды изилдеген эксперттерди жалдоо 
же аларга баа берүү боюнча атайын жол-жоболор жок. Динди изилдеген 
окумуштуулардын пикири боюнча ДИМК өзүнүн кызматкерлерин же 
агенттик эксперт катары кызмат кылууга келишим түзгөн дин таануучуларды 
тандап алуусун улантууда. Диний топтордун жактоочулары ДИМК тандап 
алган эксперттер калыс эмес экендигин жана прокурорлордун 
кызыкчылыктарын коргоого ыктай тургандыгын, Жазык-процесстик 
кодекске ылайык расмий эксперт болуп саналбай тургандыгын айтышууда. 
Мамлекеттик соттук-эксперттик кызматы дин иштери боюнча ДИМКтин 
колдоосу менен веб-сайттардын, басмакананын жана башка маалымат 
каражаттарынын мазмунун экстремисттик маанайда чагылдырган. 

Түрмөлөрдү реформалоо жана зомбулуктуу экстремизмине каршы күрөшүү 
жаатында иштеген бейөкмөт уюмдар терроризм жана экстремизм үчүн 
соттолгон туткундар үчүн өзүнчө жайларды милдеттендирген мыйзамдар көп 
учурда начар аткарылгандыгын билдирип келишкен. Бейөкмөт уюмдар 
зомбулуктуу экстремисттер анча-мынча кылмыштары үчүн түрмөдө отурган 
адамдардан бөлүнбөйт, анын ичинде экстремисттик материалдарды жөнөкөй 
сактоо түрмөлөрдөгү башка калктын радикалдашуусуна алып келиши 
мүмкүн деп билдиришен. Өкмөт мындай материалдарды сактагандыгы үчүн 
мурда соттолгондорду кайра карай тургандыгын жарыялаган, бирок аны 
чындыгында жасагандыгы тууралуу билдирүүлөр болгон эмес. Бейөкмөт 
уюмдар түрмө жетекчилиги Куран же хадистен башка диний адабияттарды 
(Мухаммед пайгамбардын каада-салттарынын же сөздөрүнүн жазуусу) 
муфтият тарабынан бекитилишин талап кылышкандыгын билдиришкен. 
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Диний топтордун өкүлдөрүнүн сөзүнө караганда, аскерий кызматты өтөөдөн, 
же аскерде кызмат өтөөдөн баш тартуу үчүн төлөнө турган акыны төлөөдөн 
баш тартуу мурдагыдай эле бул милдеттен абийир себептеринен улам баш 
тарткан адамдарга кыйынчылыктарды туудурууда, анткени аскерде кызмат 
өтөө алардын мамлекеттик органдарга жана көптөгөн жеке иш берүүчүлөрдө 
ишке орношуусунун милдеттүү шарты болуп саналат. 

Христиан активисттеринин айтымында, мусулман эмес диний азчылыктар 
маркумдарды коомдук көрүстөндөргө коюуда кыйынчылыктарга дуушар 
болушкан. Бул көйгөйдү чечүү үчүн 2017-жылы жарыяланган өкмөттүн 
саясаты, көрүстөндөрдү динге бөлүп, бардык диний топтордун сөөгү коюла 
турган жай жыл аягына чейин ишке ашпай калган. ДИМКтин маалыматы 
боюнча, саясаттын долбоору тийиштүү мамлекеттик органдар тарабынан 
жактырылган жана ишке ашырыла электе кайра кароодон өтүп жаткан. 

Январь айында ДИМК диндер аралык диалог форумун өткөргөн, бирок 
COVID-19 чектөөлөрү жыл ичинде кийинки форумдарды өткөрүүгө тоскоол 
болгон. Иш-чарага мусулман, орус православ, католик, протестант жана 
бахаилер катышуучулары, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү, 
жергиликтүү бийлик, Ички иштер министрлигинин жана УКМКнын 
кызматкерлери катышты. Мурунку жылдардагыдай эле, форумда диний 
жамааттардын өкүлдөрүнүн, ошондой эле мамлекет менен диний уюмдардын 
ортосундагы диний толеранттуулукка, кызматташтыкка жана өз ара 
түшүнүшүүгө, анын ичинде борбор шаардан тышкары жерлерде диний 
жамааттарга өзгөчө көңүл бурулду. 

III бөлүм. Коомдун дин тутуу эркиндигине болгон сый-урматынын 
абалы 

Жарандык активисттердин айтымында, көпчүлүк кыргыздар жашаган чакан 
шаарларда жана айылдарда азчылык диний топторду куугунтуктоо окуялары 
боло берген. Январь айында протестанттык ишенимине каршы кол 
салуулардан улам 2018-жылы Украинага качып кеткен Элдос Саттар уулу 
өлкөгө кайтып келген, бирок өзүнүн Тамчы айылына эмес. Себеби 
коомчулуктун мүчөлөрүнүн куугунтуктоосунан коркуп, ага каршы 
чабуулдардан кийин маалымат каражаттары баруу чечимине байланыштуу. 
Саттар уулу кол салгандар менен анын үй-бүлөсүнүн ортосунда түзүлгөн 
макулдашуудан кийин кайтып келип, анын үй-бүлөсүнүн коопсуздугу үчүн 
кол салгандарды жоопко тартпоого макул болгон. Аймактан келген 
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байкоочулардын айтымында, отурукташуу Саттар уулунун ата-энесине 
карата коркутуулардын уланып жатканынан улам келип чыккан. 

18-мартта муфтият COVID-19га байланыштуу жума намаздарды жана ислам 
дининин дааваттарын токтоткон. Муфтий Максатбек ажы Токтомушев 
мусулмандарды үйдө намаз окууга жана социалдык аралыкты сактоого 
үндөгөн. 26-августта муфтият ал чектөөлөрдү мечиттер COVID-19га каршы 
протоколдорду сактаган шартта алып салган. 

IV бөлүм. АКШ өкмөтүнүн саясаты жана катышуусу 

Пандемиялык чектөөлөр киргизилгенге чейин АКШ элчиси жана элчиликтин 
башка кызматкерлери өкмөттүн өкүлдөрү, анын ичинде ДИМКтин 
башчысынын орун басары жана муфтияттын жогорку кызматтагы 
чиновниктери менен жолугушуп, азчылык диний топторго чектөөлөрдү 
киргизүү, Дин тутуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана диний 
азчылыктарга күч колдонуу маселелерин талкуулашкан. Ноябрь айында 
элчиликтин кызматкери ДИМКтин кызматкерлери менен жолугушуп, 2021-
жылы мыйзам чыгаруу пландарын, анын ичинде Дин тутуу жөнүндө 
мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөрдү, ошондой эле жаңы өкмөттүн көптөн 
бери чечилбей келе жаткан маселелерге, анын ичинде диний сабырсыздыкка 
кандайча мамиле жасоону пландаштырганын талкуулаган. 

Элчиликтин кызматкерлери муфтияттын өкүлдөрү, диний азчылыктар 
топторунун лидерлери, БӨУ жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен 
террорчулук жана экстремизм жөнүндө мыйзамды, көз карандысыз диний 
топторду каттоо мүмкүнчүлүгү жана диний азчылыктардын укуктары 
маселелерин талкуулоо боюнча иштешүүсүн улантышты. Жыл бою 
пандемияга байланыштуу бул өз ара аракеттенүүлөр бир кыйла кыскарган, 
бирок элчиликтин кызматкерлери байланыштар менен иш алып барууну 
виртуалдуу түрдө улантышкан. Ошондой эле АКШ элчиси иш жүзүндө 
диний жамааттардын мүчөлөрү, анын ичинде Иегова күбөлөрүнүн жана 
Кыргызстандагы баптисттик жана евангелисттик биримдиктин өкүлдөрү 
менен жолугушуп, диний каттоолор, диндер аралык мамилелер жана диний 
экстремизм маселелерин талкуулаган. 


