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Расмий тилден мамлекеттик тилге которулган 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫНЫН 

 

«Альфа Телеком» жабык акционердик коомунун кайрылуусуна 

байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-

февралындагы № 83 токтому менен бекитилген Мамлекет жөнгө салуучу 

чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат 

көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө 

Жобонун 20 жана 24-пункттарынын конституциялуулугун текшерүү 

тууралуу иш боюнча ѳндүрүштү токтотуу жѳнүндѳ  

 

АНЫКТАМАСЫ 

 

2019-жылдын 14-марты        Бишкек шаары 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасы: төрагалык  кылуучу - судья Э.Т. Мамыров, судьялар:                       

К. Абдиев, Ч.А. Айдарбекова, М.Р.  Бобукеева, М.Ш. Касымалиев, 

К.М. Киргизбаев, А.О. Нарынбекова, Э.Ж. Осконбаев, Ч.О. Осмонова, 

Ж.И. Саалаевдин курамында, сот отурумунун катчысы                               

Н.А. Кененсариеванын катышуусу менен, «Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» 

конституциялык Мыйзамдын 41-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктун 
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жетекчиликке алып, «Альфа Телеком» жабык акционердик коомунун 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы 

№ 83 токтому менен бекитилген Мамлекет жөнгө салуучу чарбакер 

субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) 

бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө Жобонун 20 

жана 24-пункттарынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 

5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 12-беренесине жана 90-беренесинин 1-

бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө 2018-жылдын 4-

октябрындагы өтүнүчүндө коюлган талаптарынан баш тартуу жөнүндө 

ѳтүнүчүн соттук отурумда карап чыгып, 

 

Т А П Т Ы:  

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасына 2018-жылдын 4-октябрында «Альфа Телеком» жабык 

акционердик коомунун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 

18-февралындагы № 83 токтому менен бекитилген Мамлекет жөнгө салуучу 

чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат 

көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө 

Жобонун 20 жана 24-пункттарынын Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 12-беренесине жана 90-

беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү 

келип түшкөн. 

Арызданучунун пикири боюнча, талашылып жаткан ченемдер 

административдик ведомствонун чечими жана Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн ченемдик укуктук актысынын негизинде гана ишкердиктин 

натыйжасында табылган кирешенин алынып коюлушуна жол берет, бул 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдерине ылайык 

келбейт.         

 Арыздануучу өзүнүн талаптарын негиздөө катары Кыргыз 

Республикасынын Конституциясынын 12-беренесинин 2-бөлүгүнүн 
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жоболорун келтирүүдө жана менчик ээсинин эркинен тышкары мүлктү ар 

кандай алып коюуга соттун чечими менен гана жана мыйзамда белгиленген 

учурларда гана жол берилет деп белгилейт.    

 Андан тышкары, арыздануучу Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнүн, 88-беренесинин 1-

бөлүгүнүн жана 90-беренесинин 1-бөлүгүнүн жоболорун келтирүүдө, 

аларда мамлекет, анын органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу 

органдары жана алардын кызмат адамдары Конституцияда жана 

мыйзамдарда аныкталган ыйгарым укуктардын алкагынан чыга алышпайт 

деп белгиленген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Конституциянын жана 

мыйзамдардын аткарылышын камсыздоодо токтомдорду жана тескемелерди 

чыгарат.Арыздануучу, талашылып жаткан ченемдер, ыйгарым укуктуу 

органдын пикири боюнча монополияга каршы мыйзамдарды бузуу жолу 

менен, чарбакер субъекттердин кирешесин алууга административдик 

ведомствого укук берүү менен менчиктин кол тийбестиги тууралуу 

конституциялык ченемдерди бузууда деп болжол кылууда.    

 Ушуга байланыштуу, арыздануучу Кыргыз Республикасынын 

Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 83 токтому менен 

бекитилген Мамлекет жөнгө салуучу чарбакер субъекттердин товарларына 

(жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) 

аныктоонун тартиби жөнүндө Жобонун 20 жана 24-пункттарын Кыргыз 

Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 12-

беренесине жана 90-беренесинин 1-бөлүгүнө карама-каршы келет деп 

таанууну суранган.        

 Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын судьялар коллегиясынын 2019-жылдын 12-ноябрындагы 

аныктамасы менен «Альфа Телеком» жабык акционердик коомунун өтүнүчү 

өндүрүшкө кабыл алынган.        

 2018-жылдын 24-декабрында арыздануучудан талашылып жаткан 

ченемдерди Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 40-беренесине, 

42-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө ылайык келүүсүн текшерүү жөнүндө 
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өтүнүчкө толуктоо келип түшкөн.    

Судья-баяндамачынын 2019-жылдын 6-февралындагы аныктамасы 

менен ишти кароо 2019-жылдын 27-мартында дайындалган.   

 Бирок, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын отурумунда ишти кароого чейин, 2019-жылдын 12-мартында 

арыздануучунун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-

февралындагы № 83 токтому менен бекитилген Мамлекет жөнгө салуучу 

чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат 

көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө 

Жобонун 20 жана 24-пункттарын Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 12-беренесине, 40-

беренесине, 42-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө, 90-беренесинин 1-бөлүгүнө 

карама-каршы келет деп таануу жөнүндө талаптарынан баш тартуу жөнүндө 

өтүнүчү келип түшкөн. 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 32-беренесинин 4-

бөлүгүнүн төртүнчү абзацына ылайык кайрылуучу тарап конституциялык 

сот өндүрүшүнүн ар кайсы стадиясында өзүнүн талаптарынан баш тартууга 

укуктуу. Жогоруда көрсөтүлгөн конституциялык Мыйзамдын 41-

беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун Конституциялык палатасы маңызы боюнча чечим кабыл 

алынганга чейин тарап маселени ѳз ыктыяры менен алып салган учурда иш 

боюнча өндүрүштү токтотот. 

Жогоруда баяндалгандын негизинде жана «Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык 

Мыйзамдын 32-беренесинин 4-бөлүгүнүн төртүнчү абзацын, 41-

беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктун жана 2-бөлүгүн, 46, 47, 51-беренелерин 

жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасы         

     

А Н Ы К Т А Д Ы: 
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1. «Альфа Телеком» жабык акционердик коомунун кайрылуусуна 

байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-

февралындагы № 83 токтому менен бекитилген Мамлекет  жөнгө 

салуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат 

көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө 

Жобонун 20 жана 24-пункттарынын конституциялуулугун текшерүү 

жөнүндө иш боюнча өндүрүш токтотулсун.  

2. Иш боюнча өндүрүштү токтотуу арыздануучуну Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына ошол 

эле талап жана ошол эле негиздер боюнча кайталап кайрылуу 

мүмкүндүгүнөн ажыратат. 

3. Ушул токтом акыркы, даттанууга жатпайт, кол коюлгандан 

учурдан тартып күчүнө кирет. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН  

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ 

 


