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КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
КОНСТИТУЦИЯЛЫК СОТУНУН СУДЬЯЛАР КОЛЛЕГИЯСЫНЫН 

АНЫКТАМАСЫ  

 

Табалдиева Клара Омуркуловнанын кызыкчылыгын көздөгөн 

Матсаков Кадырбек Мусаевичтин өтүнүчүн 

өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө 

 

2022-жылдын 8-сентябры                               Бишкек шаары 

 

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар 

коллегиясынын төмөнкү курамы: К.Дж. Кыдырбаев, М.Р. Бобукеева, М.Ш. 

Касымалиев сот отурумунун катчысы К.А. Аблакимовдун катышуусунда 

Табалдиева Клара Омуркуловнанын кызыкчылыгын көздөгөн Матсаков 

Кадырбек Мусаевичтин өтүнүчүн карап чыгып, төмөнкүлөрдү 

 

Т А П Т Ы: 

 

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотуна 2022-жылдын 18-

августунда К.О. Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн К.М. Матсаковдун 

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 403-

беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 23-

беренесинин 3, 5-бөлүктөрүнө, 58-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык келүүсүн 

текшерип берүү жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн. 

Өтүнүчтөн жана ага тиркелген материалдардан келип чыккандай, 

Жалал-Абад областынын Сузак райондук сотунун (мындан ары – Сузак 

райондук соту) 2021-жылдын 1-июнундагы өкүмү менен К.О. Табалдиева 

Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 204-беренесинин 1-бөлүгү 

менен күнөөлүү деп табылган. Ошол эле учурда, жазык куугунтуктоонун 

эскирүү мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу,  жазык иши Кыргыз 
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Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин жоболоруна ылайык 

кыскартылып, ал эми К.О. Табалдиева жазык жоопкерчилигинен бошотулган. 

Кайрылуу субъектиси аталган өкүм менен макул болбой, Сузак 

райондук сотуна апелляциялык даттануу менен бирге анын мөөнөтүн 

калыбына келтирүү жөнүндө өтүнүч менен кайрылган. Өтүнүчтү кароонун 

жыйынтыгында, Сузак райондук сотунун 2021-жылдын 12-ноябрындагы 

токтому менен ошол эле соттун 2021-жылдын 1-июнундагы өкүмүнө карата 

даттануу мөөнөтү калыбына келтирилген. 

Ал эми 2022-жылдын 29-мартында Жалал-Абад областтык сотунун 

жазык иштери жанан жоруктар жөнүндөгү иштер боюнча соттук 

коллегиясынын аныктамасы менен Сузак райондук сотунун 2021-жылдын 12-

ноябрындагы токтому жокко чыгарылган. 

Арыз берүүчү апелляциялык инстанциянын жогоруда белгиленген 

аныктамасына карата кассациялык даттануу келтирүү менен Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотуна кайрылган, анын натыйжасында 

кассациялык инстанциядагы сот 2022-жылдын 13-июнундагы токтому менен 

талашылып жаткан ченемге шилтеме жасап, кассациялык даттанууну кароосуз 

калтырган. 

Кайрылуу субъектисинин пикиринде, талашылып жаткан ченем 

Конституцияда белгиленген ар бир соттолгон адамдын өз ишин мыйзамга 

ылайык жогору турган сотто каратуу укугун бузат. Мындан тышкары, арыз 

берүүчү өлкөнүн негизги Мыйзамында белгиленген адамдын укуктары жана 

эркиндиктери эч кандай чектелүүгө жатпандыгын белгилейт. 

Жогоруда баяндалгандын негизинде, К.О. Табалдиеванын 

кызыкчылыгын көздөгөн К.М. Матсаков Кыргыз Республикасынын Кылмыш-

жаза процессуалдык кодексинин 403-беренесинин 4-бөлүгүн Кыргыз 

Республикасынын Конституциясына ылайык келүүсүн текшерип берүүнү 

суранат. 

Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун судьялар 

коллегиясы кайрылууну жана ага тиркелген материалдарды изилдеп чыгып, 
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“Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө” Кыргыз 

Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 30-беренесинин 2-

бөлүгүнүн негизинде текшерүү жүргүзгөн судья К.Дж. Кыдырбаевдин 

маалыматын угуп, төмөнкү тыянакка келди. 

“Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө” 

конституциялык Мыйзамдын 26-беренесине ылайык аталган конституциялык 

Мыйзамдын талаптарына жооп берген өтүнүч түрүндөгү кайрылуу 

Конституциялык сотто ишти кароого себеп болуп саналат. 

Судьялар коллегиясы келтирилген материалдардан Кыргыз 

Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 403-

беренесинин 4-бөлүгүнүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына 

ылайык келүүсү жөнүндөгү маселеде аныксыздыктын пайда болуусу байкалат 

жана бул ишти конституциялык сот өндүрүшүнүн алкагында кароого негиз 

бар деп эсептейт. 

К.О. Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн К.М. Матсаковдун 

өтүнүчү “Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө” 

конституциялык Мыйзамдын 19, 20, 26, 27, 28-беренелеринин талаптарына 

жооп берет. 

Жогоруда аталган тыянактын негизинде, “Кыргыз Республикасынын 

Конституциялык соту жөнүндө” конституциялык Мыйзамдын 30-

беренесинин 2, 5-бөлүктөрүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын 

Конституциялык сотунун судьялар коллегиясы 

 

А Н Ы К Т А Д Ы: 

 

1. К.О. Табалдиеванын кызыкчылыгын көздөгөн К.М. Матсаковдун 

Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексинин 403-

беренесинин 4-бөлүгүнүн конституциялуулугун текшерип берүү жөнүндө 

өтүнүчү ѳндүрүшкѳ кабыл алынсын. 
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2. Ушул аныктама тараптар жагынан үч айдын ичинде Конституциялык 

сотко даттанылышы мүмкүн. 

 

 

Судьялар коллегиясы:  К.Дж. Кыдырбаев 

 М.Р. Бобукеева 

 М.Ш. Касымалиев 
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