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Расмий тилден мамлекеттик тилге которулган  

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 

судьялар коллегиясынын 2014-жылдын 25-сентябрындагы № 49-о 

аныктамасын жокко чыгаруу жөнүндө жаран Эрлан Султанович 

Урманаевдин даттануусун канаттандыруудан баш тартуу жөнүндө 

 

     ТОКТОМУ 

 

2014-жылдын 5-декабры                Бишкек шаары 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын төмөнкү курамы: төрагалык кылуучу - судья                              

М.Ш. Касымалиев, судьялар Ч.А. Айдарбекова, М.Р. Бобукеева,                         

Э.Т. Мамыров, А.О. Нарынбекова, Э.Ж. Осконбаев, Ч.О. Осмонова,                      

К.С. Сооронкулованын, соттук отурумдун катчысы М.Э. Төлөбалдиевдин 

катышуусунда «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык мыйзамынын 28-

беренесинин 5-бөлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 

«Жаран Джумабек Кадыралиевич Кадыралиевдин кайрылуусун өндүрүшкө 

кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө» 2014-жылдын 25-сентябрындагы № 49-

о аныктамасын жокко чыгаруу жөнүндө Эрлан Султанович Урманаевдин 

даттануусун соттук отурумда карап чыкты. 

Даттанууда жана иштин материалдарында жаран Э.С. Урманаевдин 

келтирилген жүйөлөрүн изилдеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасы 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫНЫН 
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ТАПТЫ: 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасына (андар ары – Конституциялык палата) 2014-жылдын 25-

августунда Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 34-

беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пункту конституциялуу эмес деп таануу жөнүндө 

жаран Э.С. Урманаевдин өтүнүчү келип түшкөн. 

Келтирилген материалдардан келип чыккандай, жактоочу -                          

А. Токталиев Э.С. Урманаевдин кызыкчылыгын көздөп, Бишкек шаарынын 

Биринчи май райондук сотуна даттануу менен кайрылган, даттануусунда 

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук боюнча Мамлекеттик 

комитетинин Тергөө башкармалыгынын тергөөчүсүнүн айрым адамдар 

туурасында № 17-96-565 жазык ишин токтотуу жөнүндө токтому мыйзамсыз 

деп жокко чыгарууну суранган. 

Бишкек шаарынын Биринчи май райондук 2013-жылдын 11-

ноябрындагы токтому менен А. Токталиевдин даттануусу канаттандыруусуз 

калтырылган. 

Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясынын 2013-жылдын 26-

декабрындагы аныктамасы менен, андан ары Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун соттук коллегиясынын токтому менен Бишкек шаарынын 

Биринчи май райондук сотунун 2013-жылдын 11-ноябрындагы токтому 

күчүндө калтырылган. 

Кайрылуучу тараптын пикири боюнча, Кыргыз Республикасынын 

УКМКнын Тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Кыргыз Республикасынын 

Башкы прокуратурасынын Тергөө башкармалыгынын начальниги                         

Ж. Салиевге карата жазык ишти токтотууга укугу жок болуучу, анткени 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 104-беренесинин 6-бөлүгүнө 

ылайык мамлекеттик органдардын кызмат адамдарын жазык куугунтугу 

прокуратура органдарына жүктөлөт. Ушуга байланыштуу, арыздануучу 

Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин 34-беренесинин 1-

бөлүгүнүн 1-пунктундагы «өзгөчө учурларда тергөөнүн караштуулугуна 

карабастан» деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобо Кыргыз 

Республикасынын Конституциясынын 104-беренесинин 6-пунктуна карама-

каршы келет деп эсептейт жана аны конституциялуу эмес деп таанууну 

суранат. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын Ч.А. Айдарбекова, М.Р. Бобукеева жана Ч.О. Осмонованын 

курамындагы судьялар коллегиясы 2014-жылдын 25-сентябрындагы 
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аныктамасында жаран Э.С. Урманаевдин кайрылуусун кийинкидей негиздер 

боюнча өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартат. 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык 

Мыйзамынын 28-беренесинин 3-бөлүгүнүн 5-пунктуна ылайык, эгер 

кайрылуудагы маселенин конституциялуулугу текшерилген болсо жана 

күчүндөгү акт бар болсо, коллегия кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан 

баш тартат. 

Ошентип, 2014-жылдын 13-январында Конституциялык палата жаран 

М. Абдыкалыков ушул өңдүү талабын карап чыккан, кароонун жыйынтыгы 

боюнча Жазык-процесстик кодексинин 34-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 

пунктунда «өзгөчө учурларда тергөөнүн караштуулугуна карабастан» деген 

сөздөр менен берилген ченемдик жобо, бул жобо менен прокурорго, 

критерийлери ушул Чечимдин жүйөлүү бөлүмүндө аныкталган мамлекеттик 

органдардын кызмат адамдары тарабынан жасалган кылмыштар жөнүндө 

кылмыш иштердин иликтөөсүн башка тергөө органдарына тапшырууга, 

өткөрүп берүүгө жол берген бөлүгүндө Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 104-беренесинин 6-пунктуна ылайык келбейт деп 

таанылган. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын судьялар коллегиясынын 2014-жылдын 25-сентябрындагы               

№49-о аныктамасы менен макул болбой, Э.С. Урманаев 2014-жылдын 3-

ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасына даттануу менен кайрылган. 

Э.С. Урманаевдин 2014-жылдын 25-сентябрындагы №49-о 

кайрылуусун өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар 

коллегиясынын аныктамасына түшүндүрмө берүү жөнүндө өтүнүч менен             

Э.С. Урманаев Конституциялык палатага кайрылгандыгы жөнүндө өзүнүн 

2014-жылдын 13-октябрында даттануусунда көрсөтүүдө, ал эми 2014-

жылдын 25-октябрында (2014-жылдын 23-октябрындагы чыгыш. №04-

3/1016) кат түрүндө жооп алып, анда мыйзамдар жана башка ченемдик 

укуктук актылар ченемдеринде негизделген жана конституциялуу эмес деп 

таанылган соттук актылар ушул актыны кабыл алган сот тарабынан 

укуктарына жана эркиндиктерине шек келтирилген болсо, жарандардын 

даттануусу боюнча ар бир конкреттүү учурда каралышы керек деп 

айтылууда. 

Ошону менен бирге, Кыргыз Республикасынын Жогорку соту 2014-

жылдын 23-октябрында соттук актыны кайра кароо жөнүндө арызына 
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Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 96-беренесине шилтеме 

жасап, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун актылары акыркы жана 

даттанууга жатпайт деген (2014-жылдын 23-октябрындагы чыгыш. №Т-0-

1108) каты менен жооп берген. 

Арыздануучунун пикири боюнча, ал тиешелүү соттук коргоого жетише 

албай калган үчүн Конституциялык палатага кайра кайрылууда жана Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар 

коллегиясынын 2014-жылдын 25-сентябрындагы №49-о аныктамасын жокко 

чыгарууну, Жазык-процесстик кодексинин 34-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-

пунктундагы «өзгөчө учурларда тергөөнүн караштуулугуна карабастан» 

деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобо Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 104-беренесинин 6-пунктуна карама-каршы келет деп 

таануу жөнүндө суранууда. 

Конституциялык палата, арыздануучунун жүйөлөрүн жана кайрылууну 

өндүрүшкө кабыл алуудан судьялар коллегиясынын баш тартуунун 

негиздерин талкуулап, кийинкидей тыянактарга келүүдө. 

Конституциялык палата 2014-жылдын 13-январында                             

М. Абдыкалыковдун кайрылуусу боюнча Кыргыз Республикасынын Жазык-

процесстик кодексинин 34-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктунун ченемдик 

жоболорунун конституциялуулугун текшерүү жөнүндө ишти карап чыгып, 

бул ченемдик жобону Кыргыз Республикасынын Конституциясына карама-

каршы келет деп таануу жөнүндө чечим кабыл алган (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2014-

жылдын 13-январындагы №01-Р чечими). 

Конституциялык палата 2014-жылдын 30-январында кайрылуу боюнча 

бул чечимди түшүндүрүү жөнүндө токтом кабыл алган (Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 2014-

жылдын 30-январындагы № 06-П токтому). 

Ушуга байланыштуу, Конституциялык палатанын судьялар коллегиясы 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 

жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 3-бөлүгүнүн 5-

пунктунун негизинде жаран Э.С. Урманаевдин кайрылуусун өндүрүшкө 

кабыл алуудан баш тартуусу укук ченемдүү. 

Жогоруда баяндалгандын негизинде, «Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 24-беренесин, 28-

беренесинин 5-бөлүгүн, 47-беренесин, 51-беренесинин 1-бөлүгүн 

жетекчиликке алып, Конституциялык палата 
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ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 

1. Жаран Э.С. Урманаевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын  2014-

жылдын 25-сентябрындагы № 49-о аныктамасын жокко чыгаруу жөнүндө 

даттануусу канаттандыруусуз калтырылсын. 

2. Конституциялык палатанын ушул токтому акыркы, даттанууга 

жатпайт. 

3. Ушул токтом кол коюлган учурдан тарта күчүнө кирет. 

 

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

 КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ 

 

 


