
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
ЖОГОРКУ СОТУНУН 
КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ



«Белгилеп кетүү керек, Конституциялык пала-
танын ишмерлигинин негизги багыты консти-
туциялык сот адилеттиги аркылуу адамдын 
жана жарандын укуктары менен эркиндикте-
рин коргоо болуп саналат, бул багыт келечекте 
да артыкчылыкка ээ болот.»
 
Эркинбек Мамыров, 
Кыргыз Республикасынын 
Жогорку сотунун 
Конституциялык палатасынын Тѳрагасы 

Адамдын кадыр-баркын жана демократиялык мамлекеттин негизги принциптерин коргоочу ѳлкѳнүн
негизги мыйзамы – бул Конституция.

Конституциялык сот адилеттик азыркы заманда чыныгы демократиялык табылгалардын бири.

Азыркы учурда конституциялык юриспруденция тарыхта болуп кѳрбѳгѳндѳй жигердүү иштеп жатат.
Ал конституционализмдин жаңы салтын калыптандырууда.

Конституциялык палата конституциялык түзүлүштү коргойт жана адамдардын негизги укуктарына ке-
пилдик берет.

Конституциялык палата баарынын мыйзам алдында теңдештигин камсыз кылат жана алсыздардын
да үнүн угат. Башка соттордон айырмаланып, Конституциялык палатанын чечимдери процесстин түздѳн-
түз катышуучуларына гана таасир кылбастан, жалпы коом үчүн мааниге ээ.

Конституциялык палата – бул саясатты укукка, саясий акциялар менен чечимдерди конституциялык-у-
куктук талаптарга жана формаларга  баш ийдирүү милдетине ээ болгон мамлекеттик бийликтин жалгыз 
органы болуп саналат.

Бүгүнкү күнү Конституциялык палата элдин ишенимин актоого жана мыйзам үстѳмдүгүн бекемдѳѳгѳ
ѳз салымын кошууга умтулат.



Касымалиев 
Мукамбет Шадыканович
Судья

Мамыров 
Эркинбек Тобокелович
Тѳрага 

Айдарбекова 
Чинара Аскарбековна
Судья

Абдиев 
Курмантай Абдиевич
Судья

Бобукеева 
Меергуль Рыскулбековна
Судья-катчы

Осмонова 
Чолпон Омоковна
Судья

Саалаев 
Жедигер Ибраимович
Судья

Киргизбаев 
Куанбек Манаевич
Тѳраганын орун басары

Нарынбекова 
Айсалкын Омуралиевна
Судья

Осконбаев 
Эмиль Жолдошевич
Судья

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 11 судьядан турат.
Азыркы убакта 10 судья шайланган:



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ

720040, Кыргыз Республикасы,
Бишкек ш., Эркиндик проспекти 39
Жалпы бѳлүм: mail@constpalata.kg

Эл аралык бѳлүм:
int.dep@constpalata.k

Конституциялык
палатанын Тѳрагасынын
кабылдамасы
(+996 312) 62-16-11

Жалпы бѳлүм
(+996 312) 62-20-40
Факс (+996 312) 62-20-40

Дүйшѳмбү - жума
09.00 - 18.00

Тыныгуу 12.30 - 13.30

Конституциялык палатанын
Тѳрагасы
шейшемби 14.00 - 16.00

Тѳраганын орун басары
бейшемби 14.00 - 16.00

Жалпы бѳлүм - ар күнү
9.00 - 18.00

Дареги Телефондор Иш графиги Жарандарды кабыл алуу
графиги:

Басылма Европа биримдигинин “Кыргыз Республикасында укук үстѳмдүгүн бекемдѳѳгѳ колдоо 
кѳрсѳтүү” долбоорунун жардамы менен жарыяланды. Долбоор Европа биримдиги тарабынын 
каржыланып, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Эл аралык 
Кызматташтык боюнча Германия Коому) тарабынан ишке ашырылууда.

Бул басылмадагы пикирлер Европа биримдигинин, GIZ, алардын прогорамма/долбоорлорунун же 
ѳкмѳт-тѳрдүн кѳз-караштарын кескин түрдѳ чагылдырууга тийиш эмес. Колдонулган белгилѳѳлѳр 
кандайдыр бир ѳлкѳнүн, территориянын же аймактын, же алардын чек араларынын укуктук 
статусуна тиешелүү кѳз-караштарды чагылдырбайт.

Басууга 25.01.2017-ж. берилди. Форматы 180x180
Нускасы 200 даана. «V.R.S. Company» жоопкерчилиги чектелген коомунун басмаканасы.

КонсТИТуцИялыК палаТанын ИмараТы Тууралуу 

Конституциялык палатанын имараты 1941-жылы, Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында архитектор  
В.В. Верюжскийдин долбоору боюнча курулган. Фронтондун фризиндеги «Эмгек Кыргызстан» чоң скульптура-
лык барельеф 1940-1942-жылдары СССРдин Эл сүрөтчүсү Ольга Мануйлова тараптан аткарылган. Фронтондун 
фризи Кыргызстанда имараттардын сырткы кооздосунда барельефти колдонуунун биринчи тажрыйбасы болуп 
эсептелген. Фризде жумушчулардан, дыйкандардан, аскерлерден, балдардан турган адамдардын тобунун ка-
дамдуу кыймылы жайылган.

1941-1991-жылдары имаратта Кыргыз ССРнин прокуратурасы, кийин Бишкек шаарынын прокуратурасы жай-
гашкан. 1991-жылы имарат СССРдин Тышкы экономикалык банкынын Кыргыз бөлүмүнүн балансына өткөрүлүп 
берилген, ал эми 1994-жылы имарат Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун балансына өткөн.

Имарат, ошондой эле «Эмгек Кыргызстан» фронтонунун фризи 1981-жылы архитектуранын жана искусствонун 
эстелиги болуп таанылган, 1988-жылы имарат маданият жана искусство тарыхынын эстеликтери категориясына 
киргизилген жана мамлекеттик коргоонун астында турат.

Долбоор Европа Биримдиги 
тарабынан каржыланат


