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«Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасы жөнүндө» конституциялык Мыйзамга ылайык жеке 

же юридикалык жактардын Кыргыз Республикасынын Жогорку 

сотунун Конституциялык палатасына кайрылуусунун 

(өтүнүчүнүн) 

 

 БОЛЖО ЛДУУ ҮЛГҮСҮ  
 

Кыргыз Республикасынын 

Жогорку сотунун 

Конституциялык палатасы 

 

 
Кайрылуучу тарап: Ф.А.А. (толугу менен)  

 Дареги:   

 

Телефон:___________________ 
 

Кайрылуучу тараптын ѳкүлү: Ф.А.А. (толугу менен)________ 

ишеним кат №  
 Дареги:   

 Телефон:__________________ 
 

Жоопкер-тарап: Ченемдик укуктук актыга кол 

койгон же аны чыгарган 

мамлекеттик органдын, 

кызмат адамынын аталышы 

Дареги:___________________ 
 

мыйзамдын же башка ченемдик укуктук актынын  

(так аталышы, айрым жоболору талашылган учурда-  

абзацы, пунктчасы, пункту, бөлүгү, беренеси милдеттүү көрсөтүлөт) Кыргыз 

Республикасынын Конституциясын (абзацын, пунктчасын, пунктун, 

бөлүгүн, беренесин) конституциялуу эмес жана карама-каршы келет деп 

таануу жѳнүндѳ 

 

Ѳ Т Ү Н Ү Ч 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык 

палатасына бул өтүнүч менен кайрылуунун негизи болуп, Кыргыз 

Республикасынын Конституциясына (абзацы, пунктчасы, пункту, беренеси 

көрсөтүлөт) мыйзам жана  башка  ченемдик  укуктук  акт  толуг у  

 менен ,  же  мыйзамдын же башка ченемдик  укуктук  актынын  ченеминин 
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(ченемдеринин)  айрым  бөлүгүнүн  ылайык  келүүсү  жөнүндөгү  маселеде 

күмөндүүлүктүн пайда болуусу эсептелет. 

 
Кайрылуунун предмети болуп (талашылып жаткан ченемдик 

актынын так аталышы, номери, кабыл алынган күнү, жарыяланган булагы 

жана башка реквизиттери) саналат. 

 
Бул күмөндүүлүктүн пайда болуусу төмөнкү жагдайлардын 

натыйжасында келип чыкты (фактыларды, аларды тастыктоочу далилдерге 

милдеттүү шилтеме келтирүү менен кеңири чагылдыруу). 
 

Арыз берүүчүнүн көз карашы жана Конституциянын тиешелүү 

ченемдерине шилтеме келтирүү менен анын укуктук негиздемеси 
(келтирилген жагдайлардын Конституция тарабынан таанылган адамдын 

жана жарандын укугун жана эркиндигин бузуу менен байланышын, 

талашылып жаткан ченемдик укуктук актынын Конституциянын 

конкреттүү ченемдерине каршы келүүсүн кѳрсѳтүү). 

 

Арыз берүүчүнүн талабы (мыйзамдын жана башка ченемдик укуктук 

актынын (так аталышы, айрым жоболору талашылган учурда - абзацы, 

пунктчасы, пункту, бөлүгү, беренеси милдеттүү көрсөтүлөт) Кыргыз 

Республикасынын Конституциясына (абзацына, пунктчасына, пунктуна, 

бөлүгүнө, беренесине) конституциялуу эместигин же карама-каршы 

келгендигин таануу жөнүндө). 
 

Жогорудагылардын негизинде, Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 97-беренесинин 7-бөлүгү, «Кыргыз 
Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жѳнүндѳ» 

конституциялык Мыйзамдын 20-беренесинин 1-бѳлүгүнүн 1-пунктун, 21- 

беренесин жетекчиликке алып, 

 

Ѳ т ү н ѳ м: 

 

Кыргыз Республикасынын Конституциясына (абзацына, 

пунктчасына, пунктуна, бөлүгүнө, беренесине) мыйзамдын жана башка 

ченемдик укуктук актынын (айрым жоболорду талашып жаткан учурда- 

абзацын, пунктчасын, пунктун, бөлүгүн, беренесин) же мыйзам же башка 

ченемдик укуктук акт (акт толугу менен талашылган учурда) келгендигин 

конституциялуу эмес жана карама-каршы д е п  т а а н ы л с ы н .  
 

Тиркеме: 
1. 2 нускада   

 
баракта өтүнүч; 

2. толугу менен же айрым бөлүгү талашылып жаткан ченемдик 

укуктук актынын текстинин көчүрмөсү; 
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3. ѳкүлдүн  ыйгарым  укуктарын  ырастаган  ишеним  кат  же  башка 

документ (Кыргыз Республикасынын Жогорку с от унун  

 Конст ит уциялык палат асын да кызыкчылыгын кор гоону милдет т үү  
 көр сөт үү менен); 
4. тарап келтирген фактыларды ырастаган тиешелүү документтер жана 

материалдар; 

5. зарыл  болгон  учурда  Конституциялык  палатанын  отурумунда 

чакырылуучу адамдардын тизмеси, даректи көрсөтүү менен. 

 

Күнү 

 

Арыз берүүчү 

(Ишеним кат боюнча  өкүл) колу Аты.Фамилиясы 


