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Расмий тилден мамлекеттик тилге которулган 

 

 «Конституциялык саясат институту» коомдук бирикмесинин 

башкармалыгынын төрагасы Нурлан Берикович Садыковдун Кыргыз 

Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар 

коллегиясынын 2020-жылдын 28-декабрындагы  

аныктамасына даттануусун кароо жөнүндө 

ТОКТОМУ 

 

2021-жылдын 26-январы                                     Бишкек шаары  

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы: 

төрагалык кылуучу К.А. Дуйшеев, судьялар М.Р. Бобукеева, Л.П. Жумабаев, 

М.Ш. Касымалиев, К.Дж. Кыдырбаев, Э.Ж. Осконбаев, Ж.И. Саалаев, Ж.А. 

Шаршеналиевдин курамында, катчы С.А. Джолгокпаеванын катышуусунда 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 

жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 28-беренесинин 5-бөлүгүн 

жетекчиликке алып, «Конституциялык саясат институту» коомдук 

бирикмесинин башкармалыгынын төрагасы Нурлан Берикович Садыковдун 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын 

судьялар коллегиясынын 2020-жылдын 28-декабрындагы аныктамасына 

даттануусун сот отурумунда карап чыкты. 

Даттанууда баяндалган жүйөлөрдү жана Н.Б. Садыковдун өтүнүчү 

боюнча материалдарды изилдеп чыгып, Кыргыз Республикасынын Жогорку 

                 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН 

                     КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫНЫН  
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сотунун Конституциялык палатасы  

 

Т А П Т Ы: 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасына 2020-жылдын 17-декабрында «Конституциялык саясат институту» 

коомдук бирикмесинин башкармалыгынын төрагасы Нурлан Берикович 

Садыковдун «Башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумду (бүткүл 

элдик добуш берүүнү) дайындоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 

Мыйзамынын Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 3-беренесинин 

3-пунктуна, 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1 жана 3-пунктуна, 80-беренесинин 

3-бөлүгүнө ылайык келүүсүн текшерүү жѳнүндѳ ѳтүнүчү келип түшкѳн. 

Арыздануучу талашылып жаткан Мыйзам ыйгарым укуктарынын 

мөөнөтү аяктаган мыйзам чыгаруу органынын чектелүү мыйзамдуулугу 

шарттарында кабыл алынган деп эсептеген. Венециялык комиссиянын 

корутундусуна жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасынын 2020-жылдын 2-декабрындагы чечимине 

шилтеме жасап, ал парламент ишмердигин улантуу мезгилинде акылга 

сыярлык сабырдуулук принциптерине таянуусу керек, демек, парламент 

конституциялык реформаны өткөрүү сыяктуу пайдубал чечимдерди кабыл ала 

албайт деп белгилеген. 

Кайрылуу субъектисинин пикири боюнча талашылып жаткан Мыйзам 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө» жана 

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген мыйзамдарды кабыл 

алуунун тартибин одоно бузуулар менен кабыл алынган, натыйжада 

башкасынан тышкары, жарандардын республикалык жана жергиликтүү 

маанидеги мыйзамдарды жана чечимдерди талкууга жана кабыл алууга 

катышуу укуктары чектелген. 
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Кыргызстандын эли эгемендүүлүктү алып жүрүүчү жана Кыргыз 

Республикасындагы мамлекеттик бийликтин жалгыз булагы болуп саналат, 

бул кайрылуу субъектиси болжогондой, жарандардын мыйзамдарды талкууга 

жана аларды кабыл алууга катышуу мүмкүндүгүн камсыз кылууга чакырган 

бардык процедуралык талаптарды  кыйшаюсуз сактоону билдирет. 

Арыздануучу каралып жаткан өңүттө жарандардын эрки жана көз карашы 

бүткүл элдик добуш берүүдө түздөн-түз билдирилиши мүмкүн деген мыйзам 

чыгаруучунун аргументи негизсиз, анткени жарандардын мыйзамдарды 

талкууга жана кабыл алууга катышуу конституциялык принциби ченемдик 

укуктук актынын өзүн кабыл алуу процедурасына тийиштүү деп эсептейт. 

Башка сөздөр менен айтканда, көрсөтүлгөн принцип Мыйзам долбоорун 

талкуу стадиясында эле жарандар ага өзүнүн көз карашын билдирүү үчүн 

мыйзам менен караштырылган мүмкүндүктөрдү өзүнө камтышы керек эле. 

Н.Б. Садыковдун пикири боюнча Конституцияда бекитилген 

демократиялык жана укуктук мамлекеттин принциптери, анын ичинде 

жарандардын кайсы бир маселелер боюнча өзүнүн көз карашын билдирүү 

механизмдеринин болуусун болжогон мамлекеттик органдарынын 

иштешинин ачык жана айкын процедурасында чагылдырылат. 

Демократиянын жана укуктук мамлекеттин принциптери мыйзам чыгарууда 

коомдук талкууга байланыштуу стадиялар түрүндө чагылдырылган, ал 

белгилүү мөөнөткө өтүшү керек, ал эми аны кыскартуу жарандардын 

конституциялык укуктарынын тарышына тике алып келет. 

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө» 

Мыйзамдын 55-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык көрсөтүлгөн Регламенттин 

55-беренесинин 10-бөлүгүндө каралган учурларды кошпогондо, мыйзам 

долбоору боюнча ор бир окуунун ортосундагы убакыттын аралыгы 10 

жумушчу күндөн кем болбошу жана 30 жумушчу күндөн ашык болушу 

мүмкүн эмес. Өтүнүчтүн автору талашылып жаткан Мыйзамды экинчи жана 

үчүнчү окууну бир мезгилге кабыл алууга  негиздер болгон эмес, натыйжада, 
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Жогорку Кеңеш  тарабынан аталган Регламенттин 55-беренесинин 10-

бөлүгүнүн талаптарын бузууга алып келгендигин жүйөлөгөн. 

Талашылып жаткан Мыйзамда эгемендүүлүктү алып жүрүүчү жана 

Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин жалгыз булагы болуп 

саналган Кыргызстан элинин эркин эбилдирүү максатында кабыл алынат деп 

көрсөтүлгөн. Бирок, арыздануучу болжогондой, мындай түшүндүрмө мыйзам 

менен белгиленген мыйзам чыгаруу процессинин бардык стадияларынан 

ашып, мыйзамды кабыл алуу үчүн негиз болушу мүмкүн эмес. 

Конституциянын 52-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык 

жарандар республикалык жана жергиликтүү маанидеги мыйзамдарды жана 

чечимдерди талкуулоодо дана кабыл алууда катышууга укуктуу.  «Кыргыз 

Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамдын 22-

беренесинин 1-бөлүгү жарандардын жана юридикалык жактардын 

кызыкчылыктарына тикелей тиешеси болгон ченемдик укуктук актылардын 

долбоорлору ченем жаратуучу органдын сайтында жайгаштыруу аркылуу 

коомдук талкуулоого жатат деп белгилейт. Андан тышкары, «Кыргыз 

Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө» Мыйзамдын 51-

беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык фракциялар, комитеттер, депутаттар, Өкмөт, 

жарандык коомдун өкүлдөрү мыйзам долбоору боюнча сын-пикирлерди жана 

сунуштарды жазуу жүзүндө, ал Жогорку Кеңештин расмий сайтында 

жайгаштырылган күндөн тартып 2 жуманын ичинде жооптуу комитетке 

жиберүүгө укуктуу. 

Бирок көрсөтүлгөн субъектилер мыйзам долбоорун талкууда катышуу 

мүмкүндүгүнөн ажыратылган, арыздануучу жүйөлөгөндөй, ал тууралуу 

депутаттар тиешелүү таанышуу жана талкуусуз эле мыйзам долбоорун кабыл 

алганы Жогорку Кеңештин отурумунан алынган видеожазуулардагы 

маалыматтар ырастайт. 

Ушуга байланыштуу, Н.Б. Садыков талашылып жаткан Мыйзам 

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз 

Республикасынын Мыйзамынын 7-беренеси менен белгиленген талаптарга 
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жооп бербейт, ага ылайык ченемдик укуктук актылардын мыйзамдуулугун 

камсыз кылуу ыкмаларынын бири болуп ченемдик укуктук актыны 

белгиленген тартипте кабыл алынуусу саналат деп эсептейт. 

Ошону менен бирге, кайрылуу субъектиси талашылып жаткан Мыйзам 

Конституциянын 3-беренесинин 3-пункту менен белгиленген мамлекеттик 

органдар элдин кызыкчылыгында өзүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырат 

жана эл алдында ачыктык жана жоопкерчилик принцибин бузат деп айткан. 

Андан ары ал, талашылып жаткан Мыйзам Конституция жана мыйзамдар 

менен белгиленген процедураларды бузуу менен бир депутат тарабынан 

демилгеленген, коомдук талкуу өткөрбөстөн, депутаттар тийиштүү деңгээлде 

таанышпастан жана түшүнбөстөн, негизсиз кыска мөөнөттө кабыл алынган 

деп белгилеген. Анын пикири боюнча көрсөтүлгөн божомол мамлекет, анын 

органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын 

кызмат адамдары Конституцияда жана мыйзамдарда белгиленген ыйгарым 

укуктар алкагынан чыга алышпайт деп караштырган Конституциянын 5-

беренесинин 3-бөлүгүнүн бузулушуна алып келген.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 9-декабрындагы № 

600 токтому менен жактырылган Корутундуда, башкалардан тышкары, 

талашылып жаткан Мыйзам долбоорунун 2-беренесин «Кыргыз 

Республикасынын референдуму жөнүндө» конституциялык Мыйзамдын 7-

беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык келтирүү зарылдыгы белгиленген, ага 

ылайык референдумдун маселеси көптөгөн чечмелөө мүмкүнчүлүгүнө жол 

берилбегендей жана бир беткей гана жооп бергендей түзүлүүгө тийиш. 

Н.Б. Садыков парламент Конституциянын 3-беренесинин 3-пунктуна 

каршы жана Өкмөттүн жогоруда көрсөтүлгөн эскертүүсүн жойбостон, 

референдумга теориялык жактан дагы, практикалык жактан дагы кыйла татаал 

маселени жоопкерчиликсиз алып чыккан деп эсептейт. 

Андан тышкары, арыздануучу белгилегендей талашылып жаткан 

Мыйзам Конституциянын 80-беренесинин 3-бөлүгүнүн талабын бузуу менен 

кабыл алынган, ага ылайык мамлекеттик бюджеттин эсебинен жабылуучу 
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чыгымдардын көбөйүүсүн караштырган мыйзамдардын долбоорлору Өкмөт 

каржылоо булактарын аныктагандан кийин Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл 

алынышы мүмкүн. Өкмөт өзүнүн жогоруда белгиленген Корутундусунда 

Мыйзам долбоорунда 2020-жылдын 25-ноябрында кабыл алынган «Кыргыз 

Республикасынын 2021-жылга карата республикалык бюджети жана 2022-

2023-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 

долбоорун даярдоодо Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо 

комиссиясы үчүн кошумча чыгымдардын суммасы каралбагандыгын жана 

«Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» 

Мыйзамынын 26-беренесине ылайык жүзөгө ашырылуусу мамлекеттик 

бюджеттен каржылоону талап кылган ченемдик укуктук актылардын 

каржылоо булагы аныкталмайынча кабыл алынууга жатпай тургандыгын 

көрсөткөн. 

Кайрылуу субъектисинин пикири боюнча маселенин текстинде мамлекет 

башкаруунун формаларынын айырмачылыктарын ар бир шайлоочуга баалоого 

мүмкүндүк берген зарыл маалымат камтылышы керек. Андан тышкары, 

шайлоочу тарабынан башкаруу формаларынын көптөгөн чечмелөөсүн алып 

салуу зарыл. Демек, башкаруу формасын тандоо боюнча добуш берүү үчүн 

бюллетенде башкарунун ар бир формасы боюнча минималдуу маалымат 

(негизги белгилери) көрсөтүлүш керек. Бирок талашылып жаткан Мыйзамда 

мындай маалымат каралган эмес, бул жагдай шайлоочунун аң-сезимдүү жана 

бир беткей жооп берүүсүнө жол бербейт. 

Өтүнүчтүн автору парламенттик жана президенттик башкаруу 

формалары менен бирге алардын аралашкан формаларынын бир катары бар, 

демек, референдумга чыгарылып жаткан маселелер шайлоочунун толук 

кандуу тандоосу үчүн башкаруу формаларынын эки эмес, үч-беш формасын 

камтышы керек деп белгилеген. Башкаруу формаларынын түрлөрү боюнча 

чектелүү маалымат шайлоочулардын укуктарын чектөөгө алып келет, 

«Кыргыз Республикасынын референдуму жөнүндө» конституциялык мыйзам 
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талап кылгандай аң-сезимдүү шайлоого жана бир беткей жооп берүүгө жардам 

бербейт. 

Н.Б. Садыков Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин VI 

чакырылышы бийликтин вакуумун болтурбоо үчүн гана иштөөгө мажбур 

жана пророгация мезгилинде конституциялык реформаны өткөрүү сыяктуу 

пайдубал чаралар үчүн өзүнүн ыйгарым укуктарын пайдаланууга укуктуу эмес 

деп баса белгилеген. 

Кайрылуу субъектисинин пикири боюнча баяндалгандын негизинде 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши талашылып жаткан Мыйзамды 

кабыл алууда кабыл алуу, жарыялоо жана ишке киргизүү тартибин бузган 

жана Конституцияга карама-каршы келет деп таанууну суранган. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын судьялар коллегиясынын 2020-жылдын 28-декабрындагы 

аныктамасы менен «Конституциялык саясат институту» коомдук 

бирикмесинин башкармалыгынын төрагасы Н.Б. Садыковдун өтүнүчү 

өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартылган. 

Судьялар коллегиясы мыйзамды тездетип кабыл алууга байланыштуу 

маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын кароо предмети болгонун көрсөткөн. Алсак, 2020-жылдын 2-

декабрындагы Чечимде мыйзам долбоорлорун өзгөчө учурларда мыйзам 

долбоорлорун тездетилген тартипте кабыл алуу мүмкүн болгондуктан, 

мыйзам чыгаруу процессинин курамдык бөлүгү болгон коомдук талкуу дагы 

мыйзам чыгаруу бийлигинин ыкчам көрүнүшүнө тоскоол кылышы мүмкүн 

эмес. Мындай учурларда ченем жаратуучу ишмердиктин мындай формасынын 

мыйзамдуулугунда шайлоочулардын макулдугу мыйзам чыгаруу бийлиги өзү 

мезгилдүү, эркин жана демократиялык шайлоолордо түздөн-түз шайлануучу 

өкүлдөрү аркылуу жүргүзүлгөндүгү менен чагылдырылат. Башка сөз менен 

айтканда, ар бир аракет шайлоочулар тарабынан жактырылышын талап кыла 

бербейт, анткени демократиялык өлкөлөрдө алардын макулдугу көбүнчө анын 

өкүлчүлүгү аркылуу чагылдырылат.  
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Н.Б. Садыковдун жүйөлөрү туурасында талашылып жаткан Мыйзам эл 

алдында мамлекеттик органдардын жоопкерчилик маселелерин, өкмөт 

каржылоо булактарын аныктагандан кийин мамлекеттин эсебинен 

чыгымдардын көбөйүүсүн караштыруучу мыйзам долбоорлорун кабыл алууну 

регламенттөөчү Конституциянын 3-беренесинин 3-пункту жана 80-

беренесинин 3-пунктуна карам-каршы келет деп аныктамада кийинкидей 

болуп белгиленген. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясы конституциялык сот 

адилеттигинин жогорку деңгээлде жеткиликтүүлүгүн камсыз кылганы менен 

мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын 

конституциялуулугу жөнүндө конституциялык контролдоо органына 

кайрылууга укуктуу айрым субъектилер үчүн шарттарды аныктап, чектерди 

белгилейт. Бул Кыргыз Республикасынын Конституциясынын экинчи бөлүмү 

менен караштырылган адамдын, жарандын укуктары менен эркиндиктери 

бузулган же бузулушу мүмкүн болгон учурларда гана жеке жана юридикалык 

жактар Конституциялык палатага кайрылууга укугу пайда болот дегенди 

билдирет. 

Ушуга байланыштуу, арыздануучу адамдын, жарандын укуктары менен 

эркиндиктеринин бузулушун көрсөтпөстөн жогоруда келтирилген пайдубал 

конституциялык жоболорго талашылып жаткан Мыйзамдын 

конституциялуулугу жөнүндө маселени коюу укугуна ээ эмес болуучу, демек, 

өтүнүчтө баяндалган талаптардын алкагында кайрылуу субъектиси болушу 

мүмкүн эмес. 

Н.Б. Садыков судьялар коллегиясынын аныктамасы менен макул 

болбостон, 2021-жылдын 4-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасына даттануу менен кайрылган. 

Кайрылуу субъектиси өзүнүн даттануусунда судьялар коллегиясынын 

жогоруда белгиленген аныктамасында баяндалган тыянактары менен макул 

эместигин билдирет, тактап айтканда, өтүнүчтү өндүрүшкө кабыл алуудан 
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баш тартканы менен жол берүү принцибинин бузулушу эмнеде экендигин 

чечмелеп берген эмес деп эсептейт. 

Даттануунун автору судьялар коллегиясы анын жүйөлөрүнүн 

кудуретсиздигин аргументтөө менен «... өзгөчө учурларда мыйзам 

долбоорлорун тездетилген тартипте кабыл алуу мүмкүн болгондуктан, 

мыйзам чыгаруу процессинин курамдык бөлүгү болгон коомдук талкуу дагы 

мыйзам чыгаруу бийлигинин ыкчам көрүнүшүнө тоскоол кылышы мүмкүн 

эмес» деп көрсөткөнүн ырастаган. 

Арыздануучу судьялар коллегиясынын бул тыянагы негизсиз деп 

эсептейт, анткени, анын пикири боюнча мындай чечмелөөгө жана коомдук 

талкууну өткөрүү боюнча парламенттин конституциялык эмес аракетсиздигин 

негиздөөгө мүмкүндүк берүүчү мыйзамга аныктамада шилтеме көрсөтүлгөн 

эмес. Судьялар коллегиясы бул тыянакка жоопкерлердин жүйөлөрүн укпастан 

келди, т.а. мыйзам долбоорлорун өзгөчө учурларда тездетилген тартипте 

кабыл алуу мүмкүн деп аныктады. 

Андан тышкары, даттануунун автору мыйзам чыгаруу бийлигинин 

ыкчам көрүнүшүнө коомдук талкуу тоскоол болушу мүмкүн эмес жана ал өзү 

мыйзам чыгаруу бийлигинин ыкчам көрүнүшүнө ээ деп судьялар коллегиясы 

мыйзамдын кайсы ченемин жетекчиликке алган деген суроо коѐт. Н.Б. 

Садыковдун пикири боюнча мыйзам чыгаруу бийлигинин көрүнүшү 

жарандардын «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти 

жөнүндө» Мыйзам жана Конституциянын 52-беренеси менен каралган 

коомдук угууларга жеткиликтүү болушунда билинет. 

Даттануунун автору белгилегендей судьялар коллегиясы укуктун 

ченемин эмес, саясий максатка ылайыктуулук принцибин жетекчиликке алган, 

аны менен укуктук аныктык принцибин бузган. 

Ушуга байланыштуу, Н.Б. Садыков анын даттануусу жана мурда 

тапшырылган өтүнүчү референдум өткөрүлгөнгө чейин каралуусу керек, 

болбосо, анын талаш маселе боюнча Конституциялык палатага кайрылууга 

болгон конституциялык укугу жүзөгө ашырылбай калат жана коом аны 
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бийлик институтунун конституциялык эмес аракетсиздиги катары баалашы 

мүмкүн деп эсептейт. 

Баяндалгандын негизинде, «Конституциялык саясат институту» коомдук 

бирикмесинин башкармалыгынын төрагасы Н.Б. Садыков судьялар 

коллегиясынын 2020-жылдын 28-декабрындагы аныктамасын жокко чыгарып, 

анын өтүнүчүн өндүрүшкө кабыл алып, дайындалган референдум 

өткөрүлгөнгө чейин карап берүүнү суранат. 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы 

арыздануунун жүйөлөрүн жана судьялар коллегиясынын кайрылууну 

өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуунун негиздерин талкуулап, кийинкидей 

тыянактарга келет. 

Биринчиден, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасы өзүнүн конституциялык ыйгарым укуктарын 

жүзөгө ашырып жатып, судьялар коллегиясынын аныктамасына даттануулар 

кайрылуулар сыяктуу мыйзамда белгиленген тартипке ылайык мүмкүн 

болушунча кыска мөөнөттөрдө каралат деген көз карашты карманат. 

Экинчиден, конституциялык контролдоо органы кабыл алып жаткан ар 

бир чечимдин өзгөчөлүүлүгүн жана салмактык маанилүүлүгүн эске алып, 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы анын 

кароосуна киргизилген суроолордун саясий жана социалдык контексттерин, 

ошондой эле кабыл алынып жаткан актылардын мүмкүн болуучу кесепеттерин 

эске албай койо албайт. Ченемдик укуктук актыларды баалоо мамилесинин 

негизинде жаткан конституциялуулуктун презумпциясы  кайрылуучу тарап 

кайсы бир актынын конституциялуулугунда шек саноолор пайда болуу үчүн 

салмактуу жана олуттуу негиздерди берүүгө тийиш деп болжойт. 

Референдумдун табиятын эске алып, жарандардын мыйзамдарды 

талкууга жана аларды кабыл алууга катышуусу жөнүндө конституциялык 

кепилдиктин (Конституциянын 52-беренеси) негизинде референдумдун 

дайындалышы жөнүндө мыйзамды талашып, анткени референдумдун өзү 

түздөн-түз демократиянын маанилүү институту катары элдин эркин түздөн-
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түз чагылдырылышы болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасы арыздануучунун кайрылуусун өндүрүшкө 

кабыл алуу жана кароо үчүн аны конституциялык сот өндүрүшү алкагында 

аргументтер жетишсиз деп эсептейт. 

Үчүнчүдөн, талашылып жаткан Мыйзам коомдук мамилелердин жөнгө 

салуучу эмес жана жүрүм-турумдун жалпыга милдеттүү эрежелерди 

камтыбайт, ал жалпы мамлекеттик маанидеги өзгөчө орчундуу саясий маселе 

боюнча Кыргыз Республикасынын жарандарын сурамжылоону өткөрүүчү акт 

болуп саналат. Мыйзам 2021-жылдын 10-январына референдумду (жалпы 

добуш берүүнү) өткөрүү күнүн дайындап жатып, өзүнүн күчү токтотулуучу 

күндү алдын ала аныктаган. Башка сөз менен айтканда, «Башкаруу формасын 

аныктоо боюнча референдумду (жалпы добуш берүү) дайындоо жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын юридикалык күчү мезгил алкагы 

менен чектелген жана максатына жеткен учурдан тартып күчүн жоготкон. 

Референдумдун жыйынтыктары расмий жарыяланган күндөн тартып, 

референдумда кабыл алынган чечим күчүнө кирген жана кошумча бекитүүнү 

талап кылбаган жалпыга милдеттүү жана акыркы мүнөзгө ээ болот. 

Баяндалганды эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасы судьялар коллегиясынын 2020-жылдын 28-

декабрындагы аныктамасын жокко чыгаруу үчүн негиздерди тапкан жок. 

Жогоруда баяндалгандын негизинде, «Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө» конституциялык 

Мыйзамдын 28-беренесинин 4 жана 5-бөлүктөрүн, 46, 47, 48, 51-беренесинин 

1-бөлүгүн жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасы 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ: 

 

1. «Конституциялык саясат институту» коомдук бирикмесинин 

башкармалыгынын төрагасы Нурлан Берикович Садыковдун Кыргыз 
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Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялар 

коллегиясынын 2020-жылдын 28-декабрындагы аныктамасына даттануусу 

канааттандыруусуз калтырылсын. 

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасынын ушул токтому акыркы, даттанууга жатпайт жана кол коюлган 

учурдан тартып күчүнө кирет. 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН  

КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ  

 


