
Соттук – укуктук реформа 

 

 Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин 15-главасынын                       

3-эскертүүсүнө ылайык, 92-беренеде каралган бузуулар диний иштер 

чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган (Кыргыз Республикасынын Дин 
иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы) тарабынан каралат.  

 Тактап айтканда, Бузуулар кодексинин 92-беренесине ылайык, 

Диний бирикмелер жөнүндө мыйзамдарды бузуу, анын ичинде: 

 1) диний бирикменин жетекчисинин бирикмени мамлекеттик 

башкаруу органдарында каттатуудан качуусу; 

 2) диний чогулуштарды, жүрүштөрдү же башка диний табынуу 

аземдерин уюштуруунун жана өткөрүүнүн мыйзамдарда белгиленген 

эрежелерин бузуу; 
 3) диний кызматкер же диний бирикменин мүчөсү тарабынан 

атайын балдардын (уландардын) диний табынууну аткарууга тиешеси 

жок чогулуштарын, же болбосо эмгек, адабий же башка ийримдерди 

(топторду) уюштуруусу, же болбосо өткөрүүсү, - 

 4-категориядагы (жеке адамдар үчүн - 75 эсептик көрсөткүч, 

юридикалык жактар үчүн - 230 эсептик көрсөткүч) айып пул салууга 

алып келет. 
 Ошондой эле, диний уюмдар тарабынан диний иштер чөйрөсүндөгү 

ыйгарым укуктуу орган тарабынан талап кылган маалыматтарды, 

отчётторду өз учурунда бербөө же анык эмес маалыматтарды берүү, 

ыйгарым укуктуу органдын мыйзамдуу чечимдерин, аныктамаларын, 

тескемелерин же талаптарын аткарбай коюу же ойдогудай                             

аткарбоо - Бузуулар кодексинин 293, 294-беренелерине ылайык,                                          

2-категориядагы (жеке адамдар үчүн - 30 эсептик көрсөткүч, юридикалык 

жактар үчүн - 130 эсептик көрсөткүч)  айып пул салууга алып келет. 
 Жогоруда мыйзамдын талаптарын бузган адамдарга карата 

Бузуулар кодексинин 309-беренесинин негизинде тийиштүү протокол 

толтурурат. 

 

 Бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып 

жаткан адамдар төмөнкү укуктарга жана милдеттерге ээ: 

1. Бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып 

жаткан адам төмөнкүлөргө укуктуу: 

1) бузуулар жөнүндө өндүрүштүн тартиби, өзүнүн укуктарын жана 

милдеттерин ишке ашыруу жөнүндө ыйгарым укуктуу органдан 

түшүндүрмөлөрдү алууга; 

2) ушул Кодексте белгиленген тартипте бузуулар жөнүндө ишти 

кароонун датасы, убактысы жана орду тууралуу маалымат алууга; 



3) бузуулар жөнүндө ишти кароодо ушул Кодексте белгиленген 

тартипте өзү же өкүлү аркылуу катышууга; 

4) белгиленген тартипте бузуулар жөнүндө иштин материалдары 

менен таанышууга, маалыматтарды жазып алууга, документтерден 

көчүрмөлөрдү чыгарууга, жол-жобо аракеттери жана кабыл алынган 
чечимдер жөнүндө маалыматтарды алууга; 

5) далилдерди же көрсөтмөлөрдү жазуу, оозеки же башка түрдө 

берүүгө; 

6) бузуулар жөнүндө ишти кароодо башка катышуучулардын 

түшүндүрмөлөрүнө, жүйөлөрүнө жана өтүнмөлөрүнө каршы пикирин 

билдирүүгө; 

7) ыйгарым укуктуу органдын өкүлүн алмаштырууну билдирүүгө; 

8) бузуулар жөнүндө ишти кароого башка катышуучуларды тартуу 
тууралуу өтүнүч кылууга; 

9) документтерди же маалыматтарды талап кылууга; 

10) өзүнүн эсебинен экспертизаны даярдоо жөнүндө өтүнүч 

кылууга; 

11) ишти кароонун мөөнөттөрүн токтото туруу же кайра улантуу, 

ошондой эле узартуу жөнүндө өтүнүч кылууга; 

12) котормочулардын кызмат көрсөтүүлөрүн пайдаланууга; 
13) бузуулар жөнүндө иш боюнча чечим менен таанышууга, 

бузуулар жөнүндө иш боюнча токтомдун нускасын алууга; 

14) бузуулар жөнүндө иш боюнча токтомго даттануу берүүгө. 

Бузууларды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылып жаткан 

адам бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүш учурунда ошондой эле 

мыйзамда каралган башка укуктарын ишке ашырат. 

 

2. Бузууларды жасагандыгы үчүн тартылып жаткан адам 

төмөнкүлөргө милдеттүү: 

1) ыйгарым укуктуу органга өзүнүн ким экендигин тастыктоого 

жана өзүнүн жашаган жери жөнүндө маалымат берүүгө; 

2) ыйгарым укуктуу органга өз учурунда өзүнүн байланышуучу 

дарек маалыматтарынын жана жашаган жеринин өзгөрүлгөндүгү 

тууралуу кабарлоого; 

3) себебин көрсөтүү менен ыйгарым укуктуу органдын чакыруусу 

боюнча келе албай тургандыгы жөнүндө ага өз учурунда билдирүүгө. 
 

 

 

 

 

 



Судебно – правовая реформа 

 

 Согласно примечанию 3 главы 15 Кодекса Кыргызской Республики 

о нарушениях, дела о нарушениях, предусмотренных статьей 92 

рассматриваются уполномоченным органом в сфере по делам религии 
(Государственная комиссия по делам религий Кыргызской Республики). 

 В частности, в соответствии со статьей 92 Кодекса о нарушениях, 

нарушения закона о религиозных объединениях, в том числе: 

 1) уклонение руководителя религиозного объединения от 

регистрации объединения в органах государственного управления; 

 2) нарушение установленных законодательством правил 

организации и проведения религиозных собраний, шествий или других 

церемоний культа; 
 3) организация либо проведение служителем культа или членом 

религиозного объединения специальных детских (юношеских) собраний 

либо трудовых, литературных или других кружков (групп), не имеющих 

отношения к отправлению культа, - 

 влечет наложение штрафа 4 категории (для физических лиц - 75 

расчетных показателей, для юридических лиц - 230 расчетных 

показателей).  
 Кроме того, в соответствии со ст.ст. 293, 294 Кодекса о нарушениях, 

непредоставление религиозными организациями несвоевременное или 

представление недостоверной информации, сведений, отчета, 

невыполнение или ненадлежащее выполнение законного решения, 

предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа в 

сфере по делам религии - влечет наложение штрафа 2 категории                       

(для физических лиц - 30 расчетных показателей, для юридических лиц - 

130 расчетных показателей).  
 В отношении лиц, нарушивших требования вышеуказанного 

закона, заполняется соответствующий протокол на основании статьи 309 

Кодекса о нарушениях. 

 

 Права и обязанности лица, привлекаемого к ответственности за 

совершение нарушения: 

1. Лицо, привлекаемое к ответственности за совершение 

нарушения, имеет право: 

1) получать от уполномоченного органа разъяснения о порядке 

производства о нарушении, реализации своих прав и обязанностей; 

2) быть проинформированным о дате, времени и месте 

рассмотрения дела о нарушении в порядке, установленном настоящим 

Кодексом; 



3) принимать участие в рассмотрении дела о нарушении лично или 

через представителя в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

4) знакомиться в установленном порядке с материалами дела о 

нарушении, выписывать сведения, снимать копии с документов, 

получать информацию о процедурных действиях и принятых решениях; 
5) представлять доказательства либо показания в письменной, 

устной или другой форме; 

6) возражать против объяснений, доводов и ходатайств других 

участников в рассмотрении дела о нарушении; 

7) заявлять отводы представителю уполномоченного органа; 

8) ходатайствовать о привлечении в рассмотрении дела о 

нарушении других участников; 

9) истребовать документы или сведения; 
10) ходатайствовать о назначении экспертизы за свой счет; 

11) ходатайствовать о приостановлении или возобновлении, а 

также продлении сроков рассмотрения дела; 

12) пользоваться услугами переводчика; 

13) знакомиться с решением по делу о нарушении, получать 

экземпляр постановления по делу о нарушении; 

14) подавать жалобу на постановление по делу о нарушении. 
Лицо, привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, 

во время производства по делу о нарушении реализует также другие 

права, предусмотренные законом. 

 

2. Лицо, привлекаемое за совершение нарушения, обязано: 

1) подтвердить уполномоченному органу свою личность и 

предоставить сведения о месте своего проживания; 

2) своевременно сообщать уполномоченному органу об изменении 
своих контактных данных и места жительства; 

3) своевременно сообщать уполномоченному органу о 

невозможности прибытия по его приглашению с указанием причины. 


