
Расмий тилден мамлекеттик тилге которулган  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 

судьялар коллегиясынын 2014-жылдын 9-октябрындагы № 59а аныктамасына 

жаран Нурбек Акбарович Токтакуновдун даттануусун канааттандыруу жөнүндө 

 

ТОКТОМУ 

 

2014-жылдын 3-ноябры      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. Сооронкулова, соттук отурумдун катчысы Н.А. Илиязованын 

катышуусунда «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 5-бөлүгүн 

жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасынын судьялар коллегиясынын 2014-жылдын 9-

октябрындагы № 59а аныктамасына жаран Нурбек Акбарович Токтакуновдун 

даттануусун карап чыкты.  

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН АТЫНАН 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫНЫН 

 



Даттануу боюнча соттук отурумду даярдаган судья Э.Т. Мамыровдун 

билдирүүсүн угуп, келтирилген материалдарды изилдеп чыгып, Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 

 

ТАПТЫ: 

 

 Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасына 

2014-жылдын 28-августунда жаран Н.А. Токтакуновдун «Кыргыз 

Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 1-пунктун, 5-беренесинин 1-

бөлүгүн, 6-беренесинин 1-бөлүгүн, 7-беренесинин 2-бөлүгүн конституциялуу 

эмес жана Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 1-

бөлүгүнө, 29-беренесинин 1, 3 жана 4-бөлүктөрүнө карам-каршы келүүсүн 

таануу жөнүндө өтүнүч келип түшкөн. 

 Э.Т. Мамыровдун, М.Р. Бобукееванын жана К.С. Сооронкулованын 

курамындагы Конституциялык палатанын судьялар коллегиясы жаран 

Н.А.Токтакуновдун кайрылуусун карап чыгып, «Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 24-беренесин, 28-беренесинин 

3-бөлүгүнүн 1-пунктун жетекчиликке алып, 2014-жылдын 9-октябрында 

добуштун көпчүлүгү менен кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу 

жөнүндө аныктама кабыл алышкан. 

 Н.А. Токтакунов Конституциялык палатанын судьялар коллегиясынын 

2014-жылдын 9-октябрындагы № 59а аныктамасы менен макул болбостон, 2014-

жылдын 13-октябрында Конституциялык палатага даттануу менен кайрылган. 

 А.Н. Токтакунов өзүнүн даттанусунда судьялар коллегиясы кайрылууну 

өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө маселе чечилип жаткан учурда, конституциялык 

сот өндүрүшүнүн биринчи стадиясында талашылып жаткан ченемдердин 

конституциялуулугу тууралуу чечимди чыгарып, Кыргыз Республикасынын 



Конституциясынын 40-беренесинин 1-бөлүгүндө кепилденген адилет сотко 

жетишүү укугун бузушкан деп көрсөтүүдө. 

 Конституциялык палата арыздануучунун даттануусун жана Н.А 

Токтакуновдун кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуунун 

негиздерин изилдеп чыгып, төмөнкүдөй тыянактарга келүүдө. 

 Конституциялык палатанын коллегиясы Н.А. Токтакуновдун 

кайрылуусунан баш тартууда талашылып жаткан ченемдердин Конституцияга 

ылайык келүүсү маселесинде күмөндүүлүк жок деп негиздеп берген. Судьялар 

коллегиясы аныктоо боюнча биометриялык маалыматтар жеке мүнөздөгү 

маалыматтар болуп саналат, анткени анын бир же бир нече ага гана тиешелүү 

биологиялык же физиологиялык маалыматтарына таянып ким экендигин 

билүүгө мүмкүндүк берет. Демек, мыйзам чыгаруучу Кыргыз Республикасынын 

жарандарына биометриялык каттоодон милдеттүү өтүүсүн орнотуу менен 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 29-беренесинин 3-бөлүгүнө 

ылайык укуктук жөнгө салууну жүзөгө ашырган. 

 Мында, судьялар коллегиясы кайрылуунун мүмкүндүгү маселесин чечип 

жатып, «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометриялык каттоо жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талашылып жаткан ченемдик 

жоболорунун конституциялуулугуна баа берген эмес, ал эми ушул мыйзамдын 

маанисине жана мазмунуна карай жарандардын биометриялык маалыматтары 

жеке мүнөзгө жана жашыруун мүнөзгө ээ болот деп көрсөткөн. 

Ошону менен бирге, Конституциялык палата А.Н. Токтакуновдун «Кыргыз 

Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 1-пунктун, 5-беренесинин 1-

бөлүгүн, 6-беренесинин 1-бөлүгүн, 7-беренесинин 2-бөлүгүн конституциялуу 

эмес деп таануу жөнүндө өтүнүчү «Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 25-

беренесинде коюлган туунду талаптарга ылайык келет жана өндүрүшкө кабыл 

алууга жатат деп эсептейт. 



Жогоруда баяндалгандын негизинде, «Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

конституциялык Мыйзамынын 28-беренесинин 5-бөлүгүн, 47-беренесин, 51-

беренесинин 1-бөлүгүн жетекчиликке алып, Конституциялык палата 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 

 1. «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын айрым ченемдик жоболорун 

текшерүү жөнүндө жаран А.Н. Токтакуновдун кайрылуусун өндүрүшкө кабыл 

алуудан баш тартуу жөнүндө Конституциялык палатанын судьялар 

коллегиясынын 2014-жылдын 9-октябрындагы № 59а аныктамасына А.Н. 

Токтакуновдун даттануусу канааттандырылсын. 

 2. «Кыргыз Республикасынын жарандарын биометрикалык каттоо 

жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесинин 1-пунктун, 5-

беренесинин 1-бөлүгүн, 6-беренесинин 1-бөлүгүн, 7-беренесинин 2-бөлүгүн 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 1-бөлүгүнө, 29-

беренесинин 1-, 3- жана 4-бөлүктөрүнө карама-каршы келүүсү жөнүндө А.Н. 

Токтакуновдун өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынсын. 

 3. Ушул токтом акыркы жана даттанууга жатпайт. 

 4. Ушул токтом кол коюлгандан тартып күчүнө кирет. 

 

 

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

 КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ 

 


