Расмий тилден мамлекеттик тилге которулган

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН
КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫНЫН

Жаран Азизбек Джунусович Ашуровдун кайрылуусуна байланыштуу
«Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын
Мыйзамынын 23-беренесинин 2, 3-пункттарынын жана 26-беренесинин
конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча өндүрүштүн
токтотулушу жөнүндө
АНЫКТАМАСЫ

Бишкек шаары

2017-жылдын 16-марты
Кыргыз

Республикасынын

Жогорку

сотунун

Конституциялык

палатасы: төрагалык кылуучу – судья Э.Т. Мамыров, судьялар: К. Абдиев,
Ч.А. Айдарбекова, М.Р.

Бобукеева, М.Ш. Касымалиев, К.М. Киргизбаев,

Э.Ж. Осконбаев, А.О. Нарынбекова, Ч.О. Осмонова, Ж.И. Саалаевдердин
курамында, сот жыйналышынын катчысы С. А. Джолгокпаванын катышуусу
менен жаран Азизбек Джунусович Ашуровдун талаптарынан баш тартуусуна
байланыштуу конституциялык сот өндүрүшүн токтотуу жөнүндө өтүнүчүн
соттук отурумда карап чыгып, “Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун
Конституциялык палатасы жөнүндө” конституциялык Мыйзамдын 41беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктун жетекчиликке алып,
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ТАПТЫ:
2016-жылдын 21-октябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку
сотунун Конституциялык палатасына жаран А. Дж. Ашуровдун «Кыргыз
Республикасынын

жарандыгы

жөнүндө»

Кыргыз

Республикасынын

Мыйзамынын 23-беренесинин 2, 3-пункттарын жана 26-беренесин Кыргыз
Республикасынын Конституциясынын 50-беренесинин 2-бөлүгүнө карамакаршы келет деп таануу жөнүндө өтүнүчү келип түшкөн.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 50-беренесинин 2бөлүгү

Кыргыз

Республикасынын

жарандары

өзүнүн

жарандыгынан

ажыратылышы мүмкүн эмес, бирок мындай тыюу салуудан чегинүүнүн эч
кандай шилтемелери жок экендиги өтүнүчтө келтирилүүдө. «Кыргыз
Республикасынын

жарандыгы

жөнүндө»

Кыргыз

Республикасынын

Мыйзамынын 23-беренесинин 2, 3-пункттарында жана 26-беренесинде
Кыргыз

Республикасынын

жарандыгынан

чыкканда;

Кыргыз

Республикасынын жарандыгын жоготкондо; ушул Мыйзамда, Кыргыз
Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда каралган тартипте
күчүнө кирген эл аралык келишимдерде каралган башка негиздерде
жарандыктын токтотулуу мүмкүндүгү каралган.
Арыздануучунун пикиринде, эгер жарандыктан чыгуу учуру жарандын
ыктыярдуу түрдө жарандыкты өзгөртүүгө конституциялык укугунун жүзөгө
ашырылуусу болсо, калган учурлары, экиничиси менен үчүнчүсү, анын
эркине каршы, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамында көрсөтүлгөн негиздердин бир катары болуп,
мамлекеттин демилгеси менен күчүнө кирет. Ошентип, А. Дж. Ашуров
жарандыкты жоготуу аркылуу, эл аралык келишимдердин дагы башка
негиздеринде жарандыкты токтотуу мүмкнүдүгүн караган талашылып
жаткан ченемдер Кыргыз Республикасынын Конституциясынын ченемдери
алкагынан чыгып кетүүдө жана ага тике карама-каршы келүүдө деп эсептейт.
2

Жогоруда

баяндалгандын

Республикасынын

жарандыгы

негизинде,
жөнүндө»

арыздануучу

Кыргыз

«Кыргыз

Республикасынын

Мыйзамынын 23-беренесинин 2, 3-пункттарын жана 26-беренесин Кыргыз
Республикасынын Конституциясынын 50-беренесинин 2-бөлүгүнө карамакаршы келет деп таанууну суранган.
Кыргыз
палатасынын

Республикасынын
судьялар

Жогорку

коллегиясынын

сотунун

Конституциялык

2016-жылдын

2-декабрындагы

аныктамасы менен арыздануучунун өтүнүчү өндүрүшкө кабыл алынган.
2017-жылдын 14-мартында А. Дж. Ашуров мурда арызданган
талаптарынан баш тартуу жөнүндө өтүнүч менен кайрылган жана бул иш
боюнча конституциялык сот өндүрүшүн токтотууну суранган.
«Кыргыз
палатасы

Республикасынын

жөнүндө»

Жогорку

конституциялык

сотунун

Мыйзамдын

Конституциялык

41-беренесинин

1-

бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун
Конституциялык палатасы арыздануучу талаптарынан баш тарткан учурда,
мааниси боюнча чечим кабыл алынганга чейин тарап ыктыярдуу түрдө
маселени алып салган учурда иш боюнча өдүрүштү токтотот.
Жогоруда баяндалгандын негизинде жана “Кыргыз Республикасынын
Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жѳнүндѳ” конституциялык
Мыйзамдын 41-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1-пунктун, 2-бөлүгүн, 46, 47, 48,
51-беренелерин жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Жогорку
сотунун Конституциялык палатасы
АНЫКТАДЫ:

1.

Жаран

Азизбек

Джунусович

Ашуровдун

кайрылуусуна

байланыштуу «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө» Кыргыз
Республикасынын Мыйзамынын 23-беренесинин 2, 3-пункттарынын жана 26беренесинин конституциялуулугун текшерүү жөнүндө иш боюнча өндүрүш
токтотулсун.
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2.

Өтүнүч

жана

ага

тиркелген

материалдар

арыздануучуга

кайтарылып берилсин.
3.

Конституциялык палатанын иш боюнча ѳндүрүштү токтотуу

жѳнүндѳ аныктамасы тараптарды Конституциялык палатага ошол эле талап
жана ошол эле негиздер боюнча кайтадан кайрылуу мүмкүнчүлүгүнѳн
ажыратат.
4.

Бул аныктама акыркы, даттанууга жатпайт жана кол коюлган

учурдан тарта күчүнө кирет.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ СОТУНУН
КОНСТИТУЦИЯЛЫК ПАЛАТАСЫ
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