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Кириш сөз
«Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө» 

Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттарынын уюмдаштыруучу Курултайы 2014-жылы 24-ноябрь айында болуп, 
Курултайда Кыргыз Республикасынын Адвокатурасын түзүү чечими, уставы, Кесиптик 
этика кодекси кабыл алынып, башкаруу органдарынын мүчөлөрү шайланылган, ал эми 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттарынын I Курултайы 2017-жылдын 
27-ноябрь айында болуп өткөн. Ал уюмдаштыруучу Курултайда Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасын башкаруу органдарынын мүчөлөрү гана шайланылган, ал эми сунушталган 
жаны редакциядагы Кесиптик этика кодекси кабыл алынбай четке кагылган. 

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттарынын I Курултайында 
адвокаттар Кеңешинин мүчөлөрү болуп 9 адвокат шайланышкан: Райымкулов Б.С., 
Арзыматов Ж.И., Афиджанов И.Б., Бабаев Ж.О., Бегилерова М.А., Ли Э.А., Ниязалиева 
А.Т., Темирбаева Ч.А., Шейшекеева Г.С.

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын этика боюнча Комиссиясынын мүчөлөрү 
болуп 9 адвокат тандалган (шайланган): Абышкаева И.О., Айткулов Д.О., Арналиева З.О., 
Бектуров А.О., Кыйгырова А.С., Кожомова Г.К., Курманалиев Т.О., Осмоналиева А.М., 
Султанов Т.С.

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Ревизия комиссиясынын мүчөлөрү болуп 
5 адвокат тандалган (шайланган): Азарова З.М., Джороев Ж.А., Усенбаев С.А., Эргешов Г.К., 
Эсенбаева Ж.А.

2017-жылдын 1-декабырь айында болгон Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин биринчи отурумунун жыйынтыгы менен адвокаттар Кеңешинин 
Төрагасы болуп Райымкулов Билим Сардалбекович шайланып, Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин Төрагасынын орун басары болуп Арзыматов 
Женишбек Нуретович шайланган. 

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын этика боюнча Комиссиясынын мүчөлөрү 
кезектеги биринчи отурумунда этика боюнча Комиссиясынын Төрагасы Айткулов Джаныбек 
Орозалиевичти, ал эми орун басары катары Осмоналиева Айнуру Мусаевнаны тандашкан. 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Ревизия комиссиясынын мүчөлөрү Ревизия 
комиссиясынын Төрагасы катары Усенбаев Саматбек Айтбаевичти, ал эми орун басары 
Эсенбаева Жылдыз Алтымышевнаны тандашкан.

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши биринчи иш күнүнөн 
тартып күчүн Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын мындан аркы институционналдык 
калыптанышына, уюштуруучулук өнүгүүсүнө жана башкарууга багыттаган. 

Отчеттук мезгил учурунда Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
катышуусунда, мамлекеттик органдар, эл аралык мамлекеттик жана мамлекеттик эмес 
уюмдар менен жарандардын жана адам укугун, эркиндигин коргоо жаатында алардын 
өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чегинде кызматташуу максатында 8 меморандумга кол коюууга 
жетишти. 

2017-жылдын декабрь айынын ичинде адвокаттар Кенешинин алты отурумун жүргүзгөнгө 
үлгүрдүк жана жыйынтыгында ар бир аптада отурум өткөзүү чечилди. Келеерки жылдын 
пландарын түзүп, киреше-чыгаша сметаларын түзүп чыктык. Төрага катары Б.С. Райымкулов 
баардык мүчөлөргө персоналдык кураторлук кылуучу багыттардын баарын дайындап, ар 
отчеттук мөөнттөрдү белгиледи. Эл аралык өнөктөштөр менен жолугушуу өткөзүп алдыга 
коюлган максаттарды бөлүшүп, көптөгөн чогулуштарды, жыйындарды өткөздүк.

Отчеттук мезгил ичинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин 92 отуруму өткөрүлүп, отурумдун негизинде 839 маселе каралды:

- 2017-жылдын декабырь айында адвокаттар Кеңешинин 6 отуруму өтүп, 56 маселе;
- 2018-жылы адвокаттар Кеңешинин 32 отуруму өтүп, 372 маселе;
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- 2019-жылы адвокаттар Кеңешинин 27 отуруму өтүп, 219 маселе;
- 2020-жылы адвокаттар Кеңешинин 9 отуруму өтүп, 85 маселе;
- 2021-жылы адвокаттар Кеңешинин 18 отуруму өтүп, 107 маселе каралган.
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши тарабынан 

жарандардын адвокаттык лицензия алуусу жана алардын Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын Кеңешине мүчө болуп кирүүсү боюнча дагы маселелерге көңүл бурулду. 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы 7 адамдан турган 
Адвокаттык ишмердүүлүктүн маселелери боюнча Квалификациялык комиссиянын 
курамында төртөөсү КРнын Адвокатурасынын өкүлдөрү болуп саналат. 

Азыркы учурда, адвокаттык ишмердүүлүк жүргүзүү укугуна лицензия алуу үчүн 
тапшырылган квалификациялык экзамендин кабыл алуучу квалификациялык комиссиянын 
курамында Кыргыз Республикасынын Адвокатуранын өкүлдөрү болуп Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин Төрагасы Б.С. Райымкулов, адвокаттар 
Кеңешинин төрагасынын орун басары Ж. О. Бабаев, адвокаттар Якубахунова К.О. жана 
Карабаев Т.Э. (Но Дмитрий чыкканына байлануштуу) болуп келишет. 

Отчеттук мезгил ичинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин отурумдарында адвокаттарга болгон арыздар каралды жана Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасына мүчө катары: 

- 2018 жылы 61 адам;
- 2019 жылы 57 адам;
- 2020 жылы 97 адам;
- 2021 жылы 61 адам кабыл алынды.
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1. 2018-жыл
1.1. КРнын Адвокатурасынын ички жана 

тышкы байланыштары 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 

адвокаттар Кеңеши биринчи иш күнүнөн тарта 
бүт көңүлүн аймактык адвокаттарды уюштуруучу-
лук жактан чыңдоо жана өнүктүрүүгө багыттады. 

Адвокаттар Кеңешинин 2017-жылдын 
21-декабрындагы чечими менен, №5 протокол, 
иш сапарынын бекитилген графигине ылайык, 

Адвокаттар кеңешинин мүчөлөрү жана Адвокаттарды окутуу борборунун кызматкерлери 
Аймактык адвокатураларга жөнөтөлүшкөн жана иш-чаранын жүрүшүндө Адвокатуранын 
мыйзамынын, Уставынын жана Адвокаттардын кесиптик этика жөнүндө кодексинин 
жаңы редакция долбоорлору, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
каржылык туруктуулугу жана башка маселелер талкууланды. Жергиликтүү бийликтердин 
Губернаторлору жана Мэрия администрацияларынын жетекчилери, областык соттор, 
шаардык соттордун жетекчилери жана коллективи менен жолугушууларда алардын 
аймактык адвокаттар менен өз ара аракеттенүү маселелери каралды. 

Ошентип, 2018-жылдын 9-январында Баткен облусунда, 2018-жылдын 11-январын-
да Жалал-Абад облусунда, 2018-жылдын 12-январында Кыргыз Республикасынын Адвока-
турасынын адвокаттар

Кеңешинин төрагасы Б.С.Райымкулов, адвокаттар Кеңешинин мүчөлөрү, жана Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттарды окутуу борборунун төрайымынын орун 
басары Ош шаарында иш сапары менен болушту. КРнын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин төрагасы Б.С.Райымкулов, адвокаттар Кеңешинин төрагасынын орунбасары 
Ж.О.Бабаев, Кеңешинин мүчөлөрү жана башка адвокаттар 2018-жылдын 19-январында 
Талас облусунда, 2018-жылы 15-январда Нарын облусунда, 2018-жылдын 16-январы Ысык-

Көл облусунда дагы бир иш сапары менен болушуп, 
жыйынтыгында кээ бир аймактык Адвокатуралар 
кеңселер менен камсыздандырылды. 

Мисалы: Ош облусунун Араван районунун 
сотунун тушундагы имараттан башпаана алынды, 
Нарын шаарынын аймактык Адвокатурасы дагы бир 
бөлмөлүү болду, Баткен облусунун Лейлек шаарында 
дагы соттук териштирүүлөрдүн негизинде башпаана 
алганга жетиштик.

1. 2018-жылдын 11-апрелинде, Ош шаарынын «Классик» мейманканасында “Мамле-
кет кепилдеген юридикалык жардам: практикалык маселелер» деген темада семинар бо-
луп өтүп, иш-чараны Кыргыз Республикасынын Адвокатурсынын адвокаттар Кеңешинин 
төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович жана Калбеков Акжол мамлекет кепилдеген 
юридикалык жардамынын координациялык борборунун директору ачышты. 

Семинардын жүрүшүндө Кыргыз Республикасы-
нын «Кепилденген мамлекеттик юридикалык жардам 
жөнүндө» Мыйзамынын жаңы жоболору, Кепилден-
ген мамлекеттик юридикалык жардамынын тутумун 
уюштуруу жана түзүү талкууланды. Адвокаттарга ква-
лификациялуу юридикалык жардам көрсөтүүнүн тар-
тиби (ГГЮП тутумуна катышкан адвокаттарды тандоо 
критерийлери, квалификациялык юридикалык жардам 
көрсөтүү келишими жөнүндө кылмыш иштери боюнча 
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стандарттар) жөнүндө кеңири айтып беришти. Ош шаары жана Ош облусунда «Жарандык 
жана административдик иштер боюнча мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көр-
сөтүүнүн тартиби жөнүндө» Убактылуу жобонун долбоору, ошондой эле жарандык жана 
административдик иштер боюнча квалификациялуу юридикалык жардам көрсөткөн адво-
каттардын ишинин сапатынын стандарттарынын долбоору ушул жылы адвокаттар арасын-
да кеңири талкууланды.

2. 2018-жылдын 13-апрелинде Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасы «Мамлекет 
кепилдеген юридикалык жардам: практикалык 
суроолор» аттуу темасынын алкагында Баткен 
облусунун адвокаттары үчүн семинар өткөздү. 

Иш чаранын ачылышын Кыргыз Республикасы-
нын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төра-
гасы Райымкулов Б.С. жана Мамлекет кепилдеген 
юридикалык жардамдын координациялык директору 
Акжол Калбеков өткөзүштү, андан кийин

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Райымкулов Билим Сардалбекович жана Баткен аймактык Адвокатурасынын төрайымы 
Т.Р. Муратова Баткен облустук сотунун төрагасы С.Т. Мусаев жана Баткен облусунун 
прокурору А.Ж.Ормошев менен жолугушту. Жолугушууда сот жыйынынын аймактык 
катышуучулары менен болгон байланыш маселелери талкууланды.

3. 2018-жылдын 18-апрелинде Кыргыз Рес- 
публикасынын Адвокатурасы Кыргыз Республика-
сынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мам-
лекет кепилдеген юридикалык жардамдын координа-
циялоо борбору менен биргеликте «Мамлекет кепил-
деген юридикалык жардам: практикалык суроолор» 
темасынын алкагында Каракол шаарында «Грин 
Ярд» мейманканасында семинар өткөзүлдү. 

Иш чаранын ачылышын Кыргыз Республикасы-
нын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төра-

гасы Билим Райымкулов жана Мамлекет кепилдеген 
юридикалык жардамдын координациялык директору 
Акжол Калбеков өткөзүштү. 

4. 2018-жылдын 19-апрелинде Нарын шаарында 
Нарын облустук юстиция башкармалыгында акысыз 
юридикалык жардам көрсөтүү борборунун салтанаттуу 
ачылышы болуп, ошол эле күнү экинчи Борбор 
Кочкор айылында Кочкор райондук мамлекеттик 
администрациясынын имаратында ачылды. 

5. 2018-жылдын 20-апрелинде Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасы Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы 
Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын коорди-
нациялоо борбору менен биргеликте «Мамлекет кепил-
деген юридикалык жардам: практикалык суроолор» те-
масынын алкагында Нарын шаарында «Хан Теиңири» 
мейманканасында семинар өткөздү.

Иш-чаранын ачылышын Кыргыз Республикасы-
нын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрага-
сы Райымкулов Билим Сардалбекович жана Мамлекет 
кепилдеген юридикалык жардамдын координациялык 
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директору Акжол Калбеков, андан тышкары 45 адво-
каттын катышуусу менен өткөрөлдү. 

6. 18-июлдан 21-июлга чейин, ошондой эле 
2018-жылдын 27-июлунан 31-июлуна чейин «Кыргыз 
Республикасында мамлекет кепилдеген юридикалык 
жардам механизмдерин ишке ашырууга көмөктөшүү» 
долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын 
Түштүк жана Түндүк региондору боюнча Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурсынын жана ошондой эле 
мамлекет кепилдеген юридикалык жардамынын алка-

гында Адвокатуранын аймактык бөлүмдөрүнүн ички өз ара аракеттенүүсү боюнча Жобого 
сунуштар берилди. Жобону талкулоодо мамлекет тара-
бынан кепилденген юридикалык жардамдын Координа-
циялык борборунун аймактык бөлүмдөрү менен өз ара 
карым катнаштын орчундуу маселелер жөнүндө көй-
гөйлөр жана сунуштар айтылды. 

Жобону тал-
кулоо Кыргыз 
Республикасынын 
А д в о к а т у р а с ы -
нын адвокаттар 
Кеңешинин төрагасы – Райымкулов Билим Сарадал-
бекович жана Кыргыз Республикасынын Адвокату-
расынын адвокаттар Кеңешинин мүчөсү Ли Эдуард 
Анатольевичтин катышуусунда болуп өттү. 

1.2. Эл аралык, мамлекеттик жана коомдук уюмдардын өкүлдөрү менен 
жолугушуулар

1. 2018-жылдын 18-январында Кыргыз Респуб- 
ликасынын Адвокатурасынын кеңсесинде, Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов Эл аралык түр-
мө реформасы ПРИнин Борбор Азиядагы регионалдык 
кеңсесинин директору А. Шамбилов, Борбордук Азия 
боюнча улук программанын менеджери Ж. Назарова 
менен жумушчу жолугушуусу болуп өттү.

Жолугушуунун жүрүшүндө, Кыргыз Республика-
сынын Адвокатурасы менен Эл аралык Түрмө Рефор-
масынын Борбордук Азиядагы Реформасынын аймак-
тык кеңсесинин ортосундагы мындан аркы кызматта-

шуу маселелери талкууланды. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында тараптарды кызыктырган 
бир катар маселелер боюнча конкреттүү келишимдерге жетишилди.

2. 2018-жылдын 25-январында Кыргыз Респуб- 
ликасынын Адвокатурасында адвокаттар Кеңешинин 
Төрагасы Б.С. Райымкулов Европа Бирлигинин 
«Кыргыз Республикасында мыйзамдуулукту бекемдөө-
гө жардам берүү» долбоорунун жетекчиси доктор Сте-
фанос Кареклас менен жолугушуп, Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасын чыңдоо жаатында үзгүлтүксүз 
кызматташуу маселеси, өтүп жаткан жылдын жыйын-
тыктары, келечекте пландары жана Кыргыз Республи-
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касынын Адвокатурасы менен Европа Бирлигинин «Кыргыз Республикасында мыйзамдуу-
лукту чыңдоо» деген аталышта долбоор талкууланды. Жолугушуунун алкагында долбоор-
дун менеджери, доктор Стефанос Карекласка Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
калыптанышына жана өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн ыраазычылык кат тапшырылды.

3. 2018-жылдын 29-январында Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасы мамлекет кепилдеген юридика-
лык жардам тутумундагы квалификациялуу юридика-
лык жардамга арналган жыйын өткөрүп, кызматташуу-
нун натыйжаларын, мамлекет кепилдеген юридикалык 
жардам тутумун жана сот реформасынын бардык ком-
плексин реформалоо боюнча долбоорду күчөтүү, мам-

лекет кепилдеген юридикалык жардам берүүнүн так механизми, жарандык жана админи-
стративдик иштер боюнча сунуштар, кошумча тарифтер жана мамлекет кепилдеген юриди-
калык жардам тутумундагы адвокаттарга эмгек акы төлөө тартибин талкуулашты. 

4. 2018-жылдын 5-февралында Кыргыз 
Республикасынын Юстиция министрлигинде «Мам-
лекет кепилдеген юридикалык жардамды өркүндөтүү 
механизми» деген темада тегерек стол болуп өттү. 
Тегерек столго адвокаттар Кеңешинин төрагасы, ад-
вокаттар Кеңешинин төрагасынын орун басары, Ад-
вокаттарды окутуу борборунун директорунун орун 
басары, Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам 
борборунун директору жана Сорос Кыргызстан Фондусунун, ПРООНдун, Европа Бирлиги-
нин, Чыгыш-Батыш (Ист-Вест) Менеджмент Институтунун өкүлдөрү катышты. 

Ошондой эле, 2018-жылдын 8-февралында «Мыйзамды жана Мыйзамдуулукту Өнүк-
түрүү Борбору» коомдук фондунда М.Е.Сейдалиева менен жолугушуу болуп өттү, алар 

менен чогу «Коргоо линиясы» фондунун өкүлдөрү 
ошондой эле Н.М.Котикова, «CA Юристтер Лигасы» 
коомдук бирикмеси Башкарманын төрагасы Осмонова 
А.М. болушту. Натыйжалуу тутумдарды иштеп чыгуу 
үчүн КРнын Адвокатурасы менен кызматташуу тал-
кууланды.

2018-жылдын 18-декабрында, адвокаттар Кеңе-
шинин төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович 
Республикалык медиаторлор коомунун төрайым 
Кожоярова Гүлсина Жолдошбековна өкүлчүлүк кыл-

ган Республикалык медиаторлор коому менен Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
ортосунда Меморандумга кол коюшту.

1.3. Эл аралык конференциялар жана жолугушуулар
КРнын Адвокатурасы көптөгөн эл аралык конференцияларда, жолугушууларда 

катышып келет. Бул бизге тажрыйба алмашууга, Адвокатура институтун бекемдөөдө жана 
чет өлкөлөрдө дагы таанымал болууга чоң өбөлгө түзүп берет. 

1. 2018-жылдын 8-февралында Бишкекте European Union in Kyrgyzstan каржылаган 
мамлекеттин жана жарандык коом уюмдарынын кыйноолорду алдын алуу боюнча 
аракеттерин күчөтүүгө багытталган долбоордун башталышына арналган пресс-конференция 
өттү. 

Кыргыз Республикасынын Адвокатураснын Адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С.Райымкулов PRI пресс-конференциясында сөз сүйлөдү. Сөзүндө «2010-жылдагы 
референдум менен кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Конституциясы мамлекеттик 
бийликтин бардык бутактарынын алдына жаңы милдеттерди койду, Адвокатураны өзүн-өзү 
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башкаруучу кесиптик жамаат катары аныкталганын, 
ошону менен анын конституциялык жана укуктук 
деңгээлде таанылышын камсыз кылуусу зарыл» экенин 
белгиледи.

Адвокатура 21-кылымда кыйноолорго орун 
жок, укуктук демократиялык мамлекетти куруу үчүн 
Кыргыз Республикасынын сот тутумун трансформа-
циялоого байланыштуу бардык коомдук жана укуктук 
процесстердин жигердүү жана натыйжалуу катышуу-
чусу. Тегерек столдун жыйынтыгында кызматташуу 
жөнүндө меморандумга кол коюлду. 

2. 2018-жылдын 19-20-мартында 
Кыргыз Республикасынын Адвокату-
расы ABA ROLIнин колдоосу менен 
Кыргыз Республикасынын Адвокатура-
сынын стратегиялык пландоосу боюнча 
семинар өткөзүштү. Аталган семинарга 

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин бардык мүчөлөрү, 
Этика боюнча Комиссиянын өкүлдөрү, Текшерүү комиссиясынын өкүлдөрү, Адвокаттарды 
окутуу Борборунун өкүлдөрү, ошондой эле КРнын Аппаратынын кызматкерлери катышты.

2018-2022-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын стратегиялык 
планы иштелип чыккан жана 2018-жылы Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
иш планы адвокаттар Кеңешинин отурумунун чечими менен 2018-жылдын 29-мартында 
бекитилген.

3. 2018-жылдын 23-марттан 26-мартка чейин Түркия Республикасынын Анкара 
шаарында тарыхый жана маданий жактан дос жана боордош өлкөлөрдүн адвокаттардын 

ортосундагы позитивдүү ма-
милелерди талкуулоо жана 
баалоо үчүн TÜRK-AV Баш-
кы Ассамблеясы өткөрүлүп, 
Россия Федерациясынын 
Адвокаттар Палатасынын 
мүчөлүгүнө Азербайжан 
Республикасынын Адвокат-
тар Ассоциациясынын, Та-
жикстан Адвокаттар Бирли-

гинин өтүнмөлөрү каралып, Түрк тилдүү өлкөлөрдүн Адвокаттык Уюмдарынын Ассоциа-
циясынын Уставындагы өзгөртүүлөр жана Түрк-Ав Консультациялык Кеңешинин түзүлүшү 
талкууланылды. 

«Кыргыз-түрк укуктарынын жумалыгы» деген темада КРнын Адвокатурасынын адво-
каттар Кеңешинин төрагасы Райымкулов Б.С. доклад жасап, бүгүнкү күндө түрк тилдүү 
мамлекеттер биргелешкен демилгелер жана жалпы долбоорлорду ишке ашырып жатканды-
гы көбөюүдө жана түрк тилдүү мамлекеттердин ортосундагы кызматташтык тыгыз болууда 
деп айта кетти. Бул жагдайга бардык тараптар өздөрүнүн макулдугун жана сүйүнүчүн көр-
сөтүштү. Кыргыз-түрк укук жумалыгынын алкагында Кыргыз Республикасынын Адвокату-
расынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов эң биринчилерден болуп «Баш-
кент» университетинде доклад берген. (Анкара, Түркия Республикасы). «Мен түрк тилдүү 
жана тилектеш өлкөлөрдүн Адвокаттар ассоциациясындагы бардык кесиптештериме жана 
Турк-AVга жана анын Президенти, Түркиянын Адвокаттар коллегияларынын Ассоциация-
сынын төрагасы Метин Фейзиоглуга жемиштүү кызматташтыгы жана жардамы үчүн терең 
ыраазычылыгымды билдирем. Биздин кызматташтык мыйзамдын үстөмдүгү жана бардык 
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жарандар үчүн юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу максатында Ад-
вокатураны реформалоого багытталган» – деп Төрага Билим Сардалбекович айтып кетти.

4. 2018-жылдын 30-мартында Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин Төрагасы Райым-
кулов Б.С. жана адвокаттар Кеңешинин 
төрагасынын орун басары Ж.Н. Арзыматов 
Европа Бирлигинин «Кыргыз Республика-
сында мыйзамдуулукту бекемдөөгө көмөк-
төшүү» долбоорунун жетекчиси доктор Стефанос Кареклас жана Европа Бирлигинин эл 
аралык эксперти Мелина Лаврентиаду менен жолугушуп, КРнын Адвокатурсынын кеңсе-
сине видеокөзөмөл орнотулгандыгы үчүн ыраазычылыгын билдирди, ошондой эле мурунку 
жолугушуунун жыйынтыктарын, мындан аркы кызматташуунун пландарын талкуулады.

5. 2018-жылдын 3-апрелинде Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасынын 
Европа Бирлигинин «Кыргыз Республи-
касында мыйзамдуулукту бекемдөөгө 
көмөк көрсөтүү» Долбоорунун колдоо-
су менен «Адвокаттын актуалдуу көй-

гөйлөрү» темасында тегерек стол Бишкектеги Хаят мейманканасында өткөрүлдү. Тегерек 
столдун жыйынтыгында макулдашуу түзүлүп, адвокаттардын жана мамлекеттик органдар-
дын тегерек столунун бардык катышуучуларынын мындай көйгөй бар экендигин жана аны 
чечүү керектигин түшүнүү менен тиешелүү мыйзамдарга керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүү 
сунушталды. Мамлекеттик каттоо кызматы менен Кыргыз Республикасынын Адвокатура-
сынын ортосунда кызматташуу жөнүндө келишим түзүү жана бул маселени чечүү үчүн бар-
дык аракеттерди көрүү пландалды.

6. 2018-жылдын 6-апрелинде Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын кеңсе-
синде донорлордун жыйыны болуп өттү, 
ага адвокаттар Кеңешинин Төрагасы Билим 
Райымкулов, адвокаттар Кеңешинин Төрага-
сынын орун басары Жеңишбек Арзиматов, 
Директорлор кеңешинин директору, Амери-
ка Адвокаттар Ассоциациясынын Кыргыз 
Республикасындагы Өкүлчүлүгү Азамат Ке-
римбаев, Борбордук Азиядагы улук программанын менеджери Андреа (Энди) Грот, Америка 
Адвокаттар Ассоциациясынын, Америкалык Адвокаттар Ассоциациясынын өкүлчүлүгүнүн 
программасынын координатору Улан Аралбаев катытышты. Жолугушуунун жүрүшүндө, 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы менен Америкалык Адвокаттар Ассоциациясы-
нын мындан аркы кызматташтыгына байланышкан маселелер талкууланды. Бул жолугу-
шуунун аягында катышуучулар жемиштүү жана жигердүү кызматташууну улантууга даяр 
экендигин билдиришти.

7. 2018-жылдын 15-апрелинде Украинанын Киев шаарында Кыргыз Республикасы-
нын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович 
Эл аралык «Возрождение» Фондунун жетекчилигине биргелешкен делегациясы менен мам-
лекеттик органдардын, бейөкмөт уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын Адвокатура-
сынын жолугушуусун уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдирди.

2018-жылдын 17-апрелинде, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович КРнын Адвокатурасынын атынан 
жана Украина Улуттук адвокаттар Ассоциациясы жана анын төрагасы Лидия Павловна 
Изовитова менен Меморандум түзүлүп, ага кол коюлду. Меморандумдун максаты – эки 
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мамлекеттин Адвокатураларына тийиштүү функциялары жана 
ыйгарым укуктарынын чегинде кызматташуу, маалымат жана 
тажрыйба алмашуу, мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу жаатында 
иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу, адамдын жана жарандын 
укуктары менен эркиндиктерин теңдиктин негизинде коргоо, 
жалпы кабыл алынган ченемдерди жана принциптерди сактап, 
өз ара пайда көрүү болду

8. 2018-жылдын 23-апрелинде, Кыргыз Республикасы-
нын Адвокатурасынын кеңсесинде, Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин Төрагасы Райымку-
лов Б.С., адвокаттар Кеңе-
шинин мүчөлөрү, Адвокат-
тарды Окутуу Борборунун 
директору В.Сыдыкова, 
IDLO Эл аралык өнүктүрүү 
укугу уюмунун өкүлдөрү 
Фред Хьюстон, Борбор 
Азия жана Сот реформасы 
боюнча аймактык директор 

жана Коомчулук менен байланыш жана окутуу боюн-
ча кеңешчиси Дилбар Максимбекова, Эл аралык өнүк-
түрүү укук уюмунун филиалынын кеңешчиси Дастан Айжигитов менен жолугушуу болду. 
Жолугушуунун жүрүшүндө, Кылмыш-жаза кодексинин, Кылмыш-процесстик кодексинин 
жана башка кодекстердин новеллалары боюнча адвокаттарды окутуу, ошондой эле Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасы менен Эл аралык Өнүктүрүү Укук Уюмунун (IDLO) орто-
сундагы мындан аркы кызматташуу маселелери талкууланды. 

Андан кийин, ошол эле күнү Эл аралык түрмө реформасынын PRI Борбордук Азиядагы 
Регионалдык кеңсеси, PRI долбоорунун координатору Айгүл Табергенова жана PRI 
долбоорунун менеджери Анел Тлеукеш менен донордук жолугушуу болуп өттү.

9. 2018-жылдын 26-апрелинде Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасынын 
алдындагы Адвокаттардын Окуу Борбо-
рунда Кыргыз Республикасынын Адвока-
турасынын өнөктөштөрүнүн катышуусун-
да жолугушуу болуп өттү, ага Америка 
Адвокаттар Ассоциациясынын Директору, 
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун өкүлдөрү, Европа Бирлигинин «Кыргыз Республикасын-
да мыйзамдуулукту чыңдоого көмөктөшүү» долбоорунун жетекчиси, мамлекеттик кепил-
денген юридикалык жардамды координациялоо борборунун директору, БУУнун Борбордук 
Азия боюнча Адам укуктары боюнча Жогорку комиссарынын кеңсесинин өкүлү, GIZдин 
өкүлү, ЮНИСЕФтин өкүлү, ошондой эле Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык 
Уюмунун (ЕККУнун) программасынын улук жардамчысы катышты. Бул жолугушуунун 
жүрүшүндө, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасын жана Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын алдындагы Адвокаттарды окутуу Борборун өнүктүрүүгө көмөктөшүү 
боюнча өнөктөштөрдүн негизги багыттары аныкталды.

10. 2018-жылдын 11-майында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын кеңсесин-
де Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Райым-
куловдун Б.С. «Кыргыз Республикасында мыйзамдын үстөмдүгүн чыңдоо» долбоорунун 
эксперттери Радость Тофтисова-Матерон жана Залина Абдулхафизова менен жумушчу 
жолугушуусу болуп өттү. Адвокаттар Кеңешинин төрагасы Райымкулов Б.С., Европалык 
өнөктөштөргө программалык жана техникалык колдоо көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык 
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билдири жолугушуунун жүрүшүндө Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасы менен 
«Кыргыз Республикасында мыйзамдуулук-
ту бекемдөөгө көмөктөшүү» Долбоорунун 
мындан аркы кызматташтыгы маселеле-
ри талкууланып, жыйынтыгында мыйзам 
жыйнактары 2000 нуска өлчөмүндө жана 
адвокаттардын өтүнүчтөр жыйнагы 1000 
нускада чыгарылып, бардык аймактык Ад-
вокатураларга акысыз таратылып берилди. 
Адвокатуранын бюджетинен бир да сом сарпталган эмес.

11. 2018-жылдын 4-июнунда Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасынын 
кеңсесинде адвокаттар Кеңешинин Төрага-
сы Б.С. Райымкулов, Кеңештин мүчөлөрү, 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы-
нын Аппаратынын Жетекчиси Н.А. Сапаров 
Европа Бирлигинин адистери Жасмин 
Кэмерон (Justice International), Джудит 
Лихтенберг («Lawyers for Lawyers») уюму-
нун аткаруучу директору жана Людмила 
Уляшина (Адам Укуктары Үйү Фондунун 
эксперти, ILEA программасынын директору 
жана юридикалык профессор) менен жолугушуу болуп өттү.

Бул жолугушуунун жүрүшүндө эксперттер Батыштын адвокаттарын коргоо жаатындагы 
тажрыйбасы менен бөлүшүп, Европа Биримдигинин өлкөлөрүндө бул жаатта болуп жаткан 
демилгелер жөнүндө айтып беришти, ошондой эле Кыргызстандагы адвокаттардын 
кызыкчылыктарын коргоо жаатындагы муктаждыктар жөнүндө кызыгуу менен угушту. 
Атап айтканда, жолугушуунун алкагында анын катышуучулары Кыргыз Республикасында 
адвокаттардын укуктарын бузуунун конкреттүү кандай учурлары кездешип жаткандыгын, 
ушул укуктарды коргоонун учурдагы механизмдери, ошондой эле адвокатуранын кесиптик 
коопсуздугун камсыздоочу укуктук актыларды жөнгө салуудагы, колдонуудагы ченемдик 
жана институционалдык булактары талкууланды. 

12. 2018-жылдын 8-июнунда адвокаттар 
Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов, адво-
каттар Кеңешинин төрагасынын орун басары 
Ж.Н. Арзыматов жана Юристтерди Окутуу 
Борборунун директору В.Сыдыкова Европа 
Бирлигинин «Кыргыз Республикасында мый-
замдуулукту бекемдөөгө көмөктөшүү» дол-
боорунун башчысы доктор Стефанос 
Кареклас менен жолугушушту. Жолугушуу-

нун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын иш пландары талкууланды. 
13. 2018-жылдын 6 жана 8-июнунда 

Сорос – Кыргызстан Фондунун кеңсесинде 
Адвокатуранын жетекчилигинин катышуу-
сунда «Кыргыз Республикасында Мамалекет 
кепилденген юридикалык жардам (ГГЮП) 
тутумун өнүктүрүүгө көмөктөшүү» дол-
боордун алкагында эки жумушчу жолугушуу 
болуп өттү. Жолугушуунун катышуучулары 
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мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумуна кирген адвокаттардын тизмесин ма-
кулдашуу жана тактоо, ошондой эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумуна 
кирүүнү каалаган адвокаттарга кайрылуучулардын тизмесин тактоо зарылдыгын белгилеш-
ти. Жыйынтыктоочу жыйында, жолугушуунун катышуучулары мамлекет кепилдеген юри-
дикалык жардам тутуму боюнча адвокаттарды андан ары окутуу жана Кыргыз Республика-
сынын Юстиция министрлигинин мамлекет кепилдеген юридикалык жардамынын Коорди-
нациялык борбору менен тыгыз кызматташуу зарылдыгын тастыкташты.

14. 2018-жылдын 15 жана 16-июнунда Казакстан-
дын Республикалык Адвокатурасы Европа Адвокаттар 
Ассоциациясы (AEL) жана Эл аралык Адвокаттар Ас-
социациясы (IBA) менен биргеликте уюштурган «Ад-
вокатура-2018. Юридикалык жардамдын сапатын жо-
горулатуу» аталышындагы Эл аралык илимий-практи-
калык конферен-
циясы болуп өттү. 
Кыргыз Республи-
касынын Адвока-

турасынын атынан 9 адам делегат болуп барышкан.
Конференцияга алдыңкы эл аралык эксперттер, 

Европа Бирлигинин жана КМШнын (Борбордук Азия 
өлкөлөрүн кошо алганда) юридикалык коомчулугунун 
өкүлдөрү катышты.

Конференциянын актуалдуулугу адвокаттар-
дын квалификациясын жогорулатуу, көрсөтүлгөн 
юридикалык жардамдын сапатын, жаңы мый-
замдарга ылайык адвокаттык ишмердүүлүктүн 
келечегин, көйгөйлөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн 
баалоо, ошондой эле Европалык Бирлик жана 
Борбор Азия эл аралык ишмердүүлүккө адвокат-
тарды киргизүү зарылдыгына негизделген. 

15. 2018-жылдын 13-июнунда Park Hotel мейманканасында өнөктөштөрүбүз Со-
рос-Кыргызстан Фондунун координатору Т.М. Ашура-
лиеванын демилгеси менен «Кыргыз Республикасын-
да мамлекет кепилдеген юридикалык жардам тутумун 
өнүктүрүүгө көмөктөшүү» долбоору боюнча жумушчу 
жолугушуу болуп өттү. 

Жыйынтыктоочу жыйында жолугушуунун каты-
шуучулары мамлекет кепилдеген юридикалык жардам 
тутуму боюнча адвокаттарды окутууну координациялоо 
үчүн мындан аркы интеграция жана ай сайынкы жолугушууларды өткөрүү зарылдыгын 
ырасташты.

16. 2018-жылдын 29 жана 30-июнь күндөрү Кастамону шаарында (Түркия) 
Түркиянын Адвокаттар Ассоциациялары Бирлиги тарабынан уюштурулган «Эл аралык 
мамилелерди өнүктүрүүдөгү адвокаттын жана адвокаттар ассоциацияларынын ролу» Эл 
аралык конференциясы болуп өттү. Бул конференция 2018-жылы түрк дүйнөсүнө арналган 
иш-чаралардын алкагында өткөрүлдү. Конференцияга түрк дүйнөсүнүн өкүлдөрү – 
Борбор Азия өлкөлөрүнүн адвокаттар коомчулугу катышты. Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын делегаттары Адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов жана 
Кеңештин мүчөсү Ж.О. Бабаев болушту. Конференцияда куттуктоо сөзү жана доклады 
менен Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С. Райымкулов конференциянын катышуучуларынын астына чыгып сүйлөдү. 
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17. 8-август 2018-жыл «Консульта-
циялык механизм. Экинчи фаза» програм-
манын алкагында Европадагы Коопсуздук 
жана Кызматташтык Уюмунун (ЕККУнун) 
кеңсесинде консультативдик жолугушуу бо-
луп өттү. 

Жолугушууга Президенттин Аппа-
ратынын, Өкмөттүн Аппаратынын, Баш-
кы прокуратуранын, Жогорку Кеңештин, 
БШКнын, Мамлекеттик кадр кызматынын, 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин, Билим берүү министрлигинин жана 
башка ведомстволордун өкүлдөрү катышты. Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
атынан Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы – 
Б.С. Райымкулов жана Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши-
нин мүчөсү – Э.А. Ли катышып, адвокаттык коомчулукта жүргүзүлүп жаткан иш-чараларга, 
анын ичинде 2018-жылы ЕККУнун программалык иш-аракеттерине мониторинг жүргүзүү 
жана баалоо сыяктуу долбоорлорго милдеттүү түрдө катышуу зарылдыгы жөнүндө пики-
рин билдиришти.

ЕККУнун Бишкектеги Программалык кеңсесинин элчиси Пьер фон Аркс мырза 
Адвокатуранын өкүлдөрүнө ыраазычылыгын билдирип, мындай кызматташуунун 
зарылдыгын ырастады.

18. 2018-жылдын 10-сентябрында, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
кеңсесинде, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С. Райымкулов Европа Бирлигинин «Кыргыз Республикасында Мыйзамдын улуктугу – 
2-фаза» программасынын башчысы, доктор Стефанос Кареклас менен иш жолугушуусу 
болуп өттү. 

Жолугушуунун жүрүшүндө алар биргелешкен иш-чаралардын пландарын талкуулашты, 
ошондой эле КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов 

салтанаттуу түрдө Стефанос Карекласка Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын өнүгүүсүнө 
көрсөткөн жардамы үчүн Ардак грамотасы менен 
сыйлады.

19. 2018-жылдын 10-октябрында, Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын кеңсесинде, 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов 
Европа Бирлигинин «Кыргыз Республикасында 
Мыйзамдын улуктугу – 2-фаза» программасынын 
башчысы, доктор Стефанос Кареклас жана Европа 
Бирлигинин улуттук эксперти Динара Идирис 
менен дагы бир жолугушуу болуп өттү. 

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасы менен Европа 
Бирлигинин мындан аркы иш-аракеттеринин 
биргелешкен пландары талкууланды.

20. 2018-жылдын 2-ноябрында, Минск шаарынын (Беларуссия Республикасы) 
«Президент-Отель» мейманкана комплексинде Беларусь Республикасынын адвокаттар 
коллегиясы жана Россия Федерациясынын адвокаттар палатасы тарабынан уюштурулган 
«Адвокатура жана мамлекет: өз ара аракеттенүү жолдору» Эл аралык илимий-практикалык 
конференциясы болуп өттү. 
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Ага Кыргыз Республикасынын, Россия Федерациясынын, Беларусь Республикасынын, 
Азербайжан Республикасынын, Грузиянын, Латвия Республикасынын, Молдова 
Республикасынын жана Украинанын адвокаттар коомчулуктарынын өкүлдөрү катышты.

Экинчи жолу Беларуссиянын борборуна 
мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүнүн 
адвокаттары чогулушуп, заманбап адвокат-
тык ишмердүүлүктү, учурдагы жана мүмкүн 
болуучу чакырыктарды жана коркунучтар-
ды, ошондой эле адвокаттык иш менен мам-
лекеттик органдардын өз ара аракеттенүү 
маселелерин талкуулашты. Күн тартибинде 

азыркы этапта адвокаттык кесиптин өнүгүшү, адвокаттык кесип чөйрөсүндөгү реформалар, 
чек арадагы укуктук мамилелер көйгөйү талкууланды. Конференцияда Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңешинин төрагасы Райымкулов Билим Сардал-
бекович «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 4 жылдык өткөөл мезгилинин масе-

лелери жана анын жолдору. Мамле-
кет менен өз ара аракеттенүү» деген 
темада баяндама жасады. Беларус-
сиялык Республикалык Адвокаттар 
коллегиясы Кыргыз Республикасы-
нын Адвокатурасынын Этика боюн-
ча Комиссиясынын мүчөсү Гүлниза 
Кожомованы 1-даражадагы «Ардак-
туу адвокат» алтын медалы менен 
сыйлады.

21. 2018-жылдын 9-ноябрында Тажикистандын Душанбе шаарында «Dushanbe 
Serena Hotel» (Душанбе Серена Отель) аттуу мейманкана комплексинде Тажикстан 
Республикасынын адвокаттар Союзу, Эл 
аралык Юристтер Комиссиясы (Швейцария) 
жана Укуктук саясатты изилдөө борбору 
(Казакстан Республикасы) менен биргеликте 
уюштурулган. «Адвокаттык ишмердикке 
кепилдик камсыз кылуу» Борбор Азия 
регионалдык конференциясы болуп өттү. 

Ага  Кыргыз  Ре спубликасынын, 
Тажикстан Республикасынын, Казакстан 
Республикасынын, Өзбекстан Республика-
сынын, Түркмөнстан Республикасынын, Россия Федерациясынын жана Германия Феде-
ративдик Республикасынын адвокаттар уюмдарынын өкүлдөрү катышты. Ошондой эле 
Тажикстан Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана Дүйшөмбү шаарында ак-
кредиттелген эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты.

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын делегациясынын курамына 6 адам кирди: 
Адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов, Кеңештин мүчөсү С.Н. Мурзакматов, 
этика боюнча комиссиянын мүчөсү Н.О. Абышкаева, Баткен облусунун адвокаттар 
коллегиясынын төрагасы Т.Р. Муратова, Талас облусунун адвокаттар коллегиясынын 
төрагасы К.Т. Соорбекова жана адвокат А.Э. Исраилов. Күн тартибинде адвокаттардын 
ишмердүүлүгүнүн кепилдиктерин камсыз кылуучу мыйзамдары жана иш жүзүндөгү 
практикалар, ошондой эле адвокаттардын укуктарын коргоодогу комиссиялардын жана 
кесипкөй адвокаттарынын жамааттарынын башка органдарынын ролу жөнүндө мыйзамдар 
талкууланды.
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Конференцияда Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
төрагасы Б.С. Райымкулов: «Адвокаттык кесиптин көзкарандысыздыгын жана 
сотто тараптардын тең укуктуулугун камсыз кылуу: акыркы жетишкендиктер жана 
кыйынчылыктар» жана адвокаттар Кеңешинин мүчөсү С.Н. Мурзакматов: «Адвокаттардын 
укуктарын коргоодогу адвокаттык кесиптин ролу: жетишкендиктер жана көйгөйлөр» деген 
темада докладдары менен чыгышты. 

22. 2018-жылдын 13-ноябрынан 15-ноябрына чейин Грузиянын борбор шаары 
Тбилисиде «Biltmore Hotel Tbilisi» мейманкана комплексинде «Жазык сот тутумдарында 
укуктук жардамга жетүү боюнча Үчүнчү Эл аралык конференциясы» болуп өттү.

Конференцияны Грузиянын парламенти менен Грузиянын укуктук жардам кызматы 
Эл аралык Юридикалык Фонд (ILF), Ачык Коом Адилеттүүлүк Демилгеси (OSJI), БУУ 
Өнүктүрүү Программасы (ПРООН), БУУнун Бюросу Баңги заттар жана кылмыштуулук 
(UNODC), Ачык Коом Джорджия Фонду (OSGF) менен биргеликте АКШнын Эл аралык 
Өнүктүрүү Агенттиги (USAID) Чыгыш-Батыш Башкаруу Институту (EWMI) тарабынан 
жүзөгө ашырылган «Грузияда мыйзамдуулукту жайылтуу» долбоору – PROLoG), Европа 
Бирлиги (ЕС), Европа Кеңешинин долбоору (CE) «Грузиядагы сот реформасын колдоо» 
жана БУУнун Балдар Фонду (ЮНИСЕФ) менен биргеликте уюштурулду. 

Конференцияга эң алдыңкы эл аралык эксперттер, Европа Бирлиги жана КМШ 
өлкөлөрүнүн юридикалык коомчулугунун өкүлдөрү катышты.

Конференция негизинен жазык сот адилеттигинин тутумундагы юридикалык жардамга 
арналган, бирок жарандык иштер боюнча юридикалык жардам көрсөтүүгө байланышкан 
маселелерди чечүүгө да мүмкүнчүлүк болду, анткени мамлекеттик жана мамлекеттик 
эмес структуралар кылмыш жана жарандык иштер боюнча юридикалык жардамдын 
стратегиясын, каржылоосун жана башкаруусун координациялашат.

23. 2018-жылдын 10-декабрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Кон-
ституциясынын 25 жылдыгы, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 80 жылды-
гы жана Адам укуктарынын жалпы 
декларациясынын 70 жылдыгына 
арналган конференция болуп өттү. 
Иш-чара Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Мамлекеттик рези-
денциясынын Энесай кабыл алуу 
үйүндө болуп, андан кийин борбор 
калаадагы «Орион» мейманкана-
сында улантылды. Иш-чараны Би-
риккен Улуттар Уюмунун Кыргыз 
Республикасындагы Бюросу Кыргыз 
Республикасынын Президентинин 
Аппараты, Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтү жана Кыргыз Республи-
касынын Акыйкатчысы Институту менен биргеликте уюштурган.

Конференцияга 150дөн ашуун катышуучулар 
катышты, анын ичинде Кыргыз Республикасынын 
Президенти С.Ш. Жээнбеков, Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасы, бийликтин бардык бу-
тактарынын өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин Аппараты, Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Кеңеши, Кыргыз Республикасы-

нын Өкмөтү, Кыргыз Республикасынын Акыйкатчы Институтунун өкүлдөрү, ошондой эле 
дипломатиялык корпустун, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун өкүлдөрү, адам укук-
тары боюнча улуттук жана эл аралык эксперттер болушту.
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Конференцияны Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбеков, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасы Д.А. Джумабеков, Кыргыз Республикасы-
нын Жогорку сотунун төрагасы Г.У. Калиева, Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-ми-
нистри, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Адам укуктары боюнча коорди-
нациялык кеңештин төрагасы Ж.П. Разаков катышуучуларга саламдашуу сөздөрү менен 
кайрылышты, ал эми Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
төрагасы Б.С. Райымкулов экинчи сессиясында сөз сүйлөдү.

Конференциянын негизги максаты жетишилген прогрессти карап чыгуу жана Кыр-
гыз Республикасынын Адам укуктарынын жалпы декларациясына инклюзивдүү коомго 
жана Кыргыз Республикасынын бардык жарандары тарабынан укуктардын толук пайда-
ланылышын камсыз кылуу боюнча биргелешкен иш-аракеттерге болгон милдеттенмесин, 
өлкөдөгү туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү алкагындагы тастыктоо болду. Конференция 
өлкөнүн кызыкдар тараптары үчүн прогрессти карап чыгуу жана жалпы тилектер менен 
алдыга умтулуу жолдорун биргелешип талкуулоо үчүн диалог аянтчасы сунуш кылынды.

24. 2018-жылдын 12-декабрында Биш-
кек шаарындагы «Hyatt Regency» мейманка-
на комплексинде «Эрежелерди иштеп чыгуу 
процессин санариптештирүү» боюнча те-
герек стол болуп өттү. Тегерек стол Евро-
па Бирлигинин «Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын улуктугу – 2-фаза» програм-
масы тарабынан уюштурулган.

 Ага Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы, Кыргыз Республикасынын Юстиция 
министрлиги, эл аралык уюмдардын жана Кыргыз Республикасындагы бейөкмөт уюмдардын 
өкүлдөрү катышты.

Тегерек столдо Германиядан чакырылган эксперт, доктор Вилфрид Бернхардт сөз 
сүйлөдү. Тегерек столдун жүрүшүндө доктор Вильфрид Бернхардт мыйзам долбоорлорун 
коомдук талкуулоону өткөрүүнүн европалык тажрыйбасы жөнүндө кеңири айтып берди 
жана Германияда 2016-жылдан бери ийгиликтүү колдонулуп келе жаткан «электрондук 
мыйзам чыгаруу» долбоорун сунуштады. Бул тутумду иштеп чыгуу процессин баштоо 
үчүн ушул багыттагы негизги муктаждыктарды, механизмдерди жана жол-жоболорду 
кылдаттык менен изилдөө керектигин. Ошондой эле баштапкы этап – эрежелерди иштеп 
чыгуу процессин санариптештирүү боюнча анкетаны иштеп чыгуу, ал тегерек столдун 
жүрүшүндө дагы көрсөтүлдү.

Жыйынтыгында, Кыргыз Республикасында коомдук талкууларды жүргүзүүнүн 
тажрыйбасын талкуулашты.

25. 2018-жылдын 12-декабрында 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 
Үйүнүн чоң залында, Кыргыз Республика-
сынын вице-премьер-министри Жеңиш Раза-
ковдун төрагалыгы астында, сот адилеттигин 
өркүндөтүү боюнча иш-чаралардын алкагын-
да кабыл алынган Кыргыз Республикасынын 
ченемдик укуктук актыларын ишке ашыруу 

боюнча Координациялык кеңештин үчүнчү отуруму болуп өттү. 
Координациялык кеңештин курамына Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик 

түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитеттин 
төрагасы, Жогорку соттун төрайымы, Башкы прокурор, Коопсуздук кеңешинин катчысы, 
КРнын адвокаттар Кеңешинин Төрагасы, аткаруу бийлигинин жана Президенттин Админи-
страциясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, Жогорку Кеңешинин, Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнүн, ошондой эле жарандык коомдун өкүлдөрү кирди.
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Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын атынан адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Билим Сардалбекович Райымкулов катышты.

Жолугушууда Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси, Кыргыз Республи-
касынын Кылмыш-жаза кодекси, Кыргыз Республикасынын Жазык-процесстик кодекси, 
Өкмөттүн буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу кодекси, 
Кыргыз Республикасынын Бузуулар жөнүндө кодекси, «Пробация жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 14-апрелиндеги 
№120 токтому менен бекитилген «Мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуунун тар-
тиби жөнүндө» иш-чаралардын планын ишке ашыруунун жыйынтыктарын талкуулашты. 

1.4. Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын мамлекет кепилдеген 
юридикалык жардам көрсөтүүгө катышуусу

КРнын Конституциясынын 61-беренесинин 4-пунктуна ылайык: «Ар бир жаран 
юридикалык квалификациялуу жардам алууга укуктуу. Мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда 
юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт».

Отчеттук мезгилде КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши тарабынан мамлекет 
кепилдеген юридикалык жардам системасына адвокаттарды интеграциялоо, муктаж болгон 
адамдарга мамлекет тарабынан юридикалык жардам берүү боюнча мамлекеттик саясатты 
ишке ашырууга активдүү катышуу маселелерине өзгөчө көӊүл бөлүнгөн. 

Анда, 2018-жылдын 5-ноябрында Кыргыз 
Республикасында акысыз юридикалык жардам 
жана «Мамлекет кепилдеген юридикалык жар-
дам жөнүндө» КРнын Мыйзамына арналган 
Коомдук телерадиоберүү корпорациясынын 
(КТРК) түз эфиринде «Маанилүү маек» телеви-
зиондук берүү болуп өттүп, телеберүүдө КРнын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин Төра-
гасы Б.С. Райымкулов, КРнын Юстиция Ми-

нистирлигине караштуу МКЮЖ КБ координатору А.Р.Нармырзаева жана КР ЮМ Чүй-Биш-
кек юстиция башкармалыгынын начальнигинин орун басары О.К. Сыдыков катышышты.

КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов МКЮЖ 
системасы жөнүндө, аталган жардамды алууга укуктуу адамдар жөнүндө, ошондой эле 
сот-укуктук реформа алкагында жаӊы кабыл алынып, 2019-жылдын 1-январынан тартып 
күчүнө кире турган кодекстер жөнүндө толук айтып берди ошону менен бирге КРнын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов телекөрүүчүлөрдүн 
телефондук чалууларына жооп берди, анда ал жарандар үчүн бардык керектүү маалыматтарды 
берди.

КРнын Адвокатурасы КРнын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепил-
деген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбору (МКЮЖ) менен биргелик-
те адам укугунун бүткүл дүйнөлүк күнүнө туура келген, Калкка акысыз юридикалык жар-
дам көрсөтүү боюнча жыл сайын өткөрүлүүчү салтка айланып калган Декаданы өткөрдү, 
ошентип, 2018-жылдын 3-декабрынан 10-декабрына чейин бардык өлкө боюнча жогоруда 
аталган Декада өттү, анын жыйынтыгы боюнча 2018-жылдын 11-декабрында анын 
жыйынтыгын чыгарууга арналган «КАБАР» маалыматтык агенттигинде пресс-конферен-
ция өткөрүлдү. 

Пресс-конференцияга КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С. Райымкулов, КРнын Юстиция Министирлигине караштуу Мамлекет кепилдеген 
юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун директору А.С. Калбеков, 
«Сорос-Кыргызстан» Укуктук программанын фондунун директору Н. Картанбаева, «КР 
Укук үстөмдүгү -2-фаза» программасынын конституциялык укук жана МКЮЖ боюнча 
эксперти Л. Юрцена, USAID Программасынын биргелешип башкаруу боюнча директору 
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Р. Молдокасымов, ПРООН жана Финляндиянын ТИМ долбоорунун координатору 
А.Алымбекова катышышты. 

Пресс-конференциянын убагында катышуучулар өлкөнүн бардык регионунда 
өткөрүлгөн декаданын жыйынтыгы менен таанышышты.

Декада өткөрүлүп жаткан учурда 4622 адам акысыз консультациялык-укуктук жардам 
алышты.

Жарандардан негизинен төмөнкүдөй кайрылуулар келип түштү: үй-бүлө укугу маселеси 
боюнча – 1 миӊ 459; кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө менчик укугу – 670; эмгек 
укугу – 569; жер маселеси боюнча – 508 ж.б. Бүткүл өлкө боюнча акысыз юридикалык 
жардамды аймактык юстиция башкармалыгынын алдындагы акысыз юридикалык жардам 
көрсөтүү боюнча борбору камсыз кылды. Алардан – 1291 адам, мамлекеттик нотариалдык 
конторадан – 780 адам жардам алышты. Андан тышкары, мамлекет кепилдеген юридикалык 
жардамды (МКЮЖ) берүү боюнча координатору 366 жаранга жардам беришти, МКЮЖнын 
реестрине кирген адвокаттар 344 жаранга жардам беришти, юридикалык клиникалар жана 
укуктук жардам берүү боюнча айрым коммерциялык эмес уюмдар 32 адамга жардам 
беришти. 

Ошондой эле, 6 000ден ашык таратыла турган материалдар чыгарылды, акысыз 
юридикалык жардам көрсөтүү жана жарандардын укуктарын коргоо темасы боюнча 18 
жогорку окуу жайларда лекциялар уюштурулган жана лекцияларды 1223 студент уккан.

Укуктук жардам декадасын өткөрүүнүн негизги максаты – калктын аярлуу тобунун 
корголгон укуктук деӊгээлин жогорулатуу, ошондой эле юридикалык жардам көрсөтүү, 
укуктук агартуу, сот адилеттигине жетүүнү камсыздоо, жарандардын мыйзамдуу 
кызыкчылыгынын жана эркиндигинин, укугунун ишке ашырылышына көмөктөшүү.

Декада ПРООН жана Финляндия ТИМ «Кыргыз Республикасында укуктук 
мүмкүнчүлүктөрдү кеӊейтүү үчүн сот адилеттигине туруктуу жетүү» долбоору, биргеликте 
башкаруу боюнча USAID программасы, GIZ жана «Сорос-Кыргызстан» Фонду тарабынан 
ишке ашырылган, Европа Союзунун «КРнын Укук үстөмдүгү -2-фаза» программасы менен 
өнөктөштүктө өткөрүлгөн.

2018-жылдын 5-декабрында Декаданын алкагында КРнын Адвокатурасынын 
конференц-залында КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин мүчөлөрүнүн 
катышуусу менен Фейсбук социалдык 
түйүнүндө түз эфир болуп өттү. 

Ага КРнын Адвокатурасынын адвокат-
тар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымку-
лов, КРнын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин төрагасынын орун басары 
Ж.О. Бабаев, Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
мүчөлөрү жана Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын аппаратынын жетекчиси Н.А. Сапаров. Модератору Бишкектеги GIZ эл 
аралык кызматташтык боюнча Германиялык коомдун коммуникациялар боюнча эксперти 
М. Орозобекова болду.

Эки сааттык түз эфирдин жүрүшүндө баардык каалагандар онлайн режимде кызыккан 
суроолорун берүү менен, акысыз юридикалык жардам ала алышты.

2019-жылы Калкка акысыз юридикалык жардам берүү боюнча декада Кыргызстандын 
бардык аймактарында 18-ноябрдан 22-ноябрга чейин болуп өттү, анда адвокаттар менен 
бирге мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү боюнча координаторлор, укуктук 
жардам көрсөтүү боюнча айрым коммерциялык эмес уюмдар, жогорку окуу жайлардын 
юридикалык клиникалары катышышты. 

Декада учурунда жарандарды бардыгынан жер маселеси, жөлөк пулду, пенсияны жол-
жоболоо маселелери, үй-бүлө укугу жана мүлк мамилеси кызыктырды. 2019-жыл ичинде 
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адвокаттар – КРнын Адвокатурасынын мүчөлөрү КРнын Юстиция Министирлигине 
караштуу МКЮЖ КБнын кызматкерлери жана жарандык коомдор менен биргеликте биздин 
өлкөнүн 5400дөн ашык жарандарына акысыз юридикалык жардам беришти. 

Ушундай эле Декада Кыргызстанда 2020-жылдын 30-ноябрынан 5-декабрына чейин 
өткөрүлгөн. COVID-19 коронавирустук инфекциясы боюнча өзгөчө кыдаалга байланыштуу 
ал өзүнчө өзгөчөлүгү менен болгон, калкка акысыз укуктук жардам бул адаттагыдай 
оффлайн ыкмасы менен гана эмес, татаал эпидемиялык кырдаалга байланыштуу онлайн 
режимде, телефондук байланыш (коӊгуроо) аркылуу, мессенджер (вотсап), социалдык 
түйүн Фейсбук, теле-көрсөтүү жана радио аркылуу көрсөтүлдү.

2020-жылдын 7-декабрында «КАБАР» маалыматтык агенттигинде бардык өлкө боюнча 
2020-жылдын 30-ноябрынан 5-декабрына чейин жыл сайын өткөрүлүп туруучу акысыз 
укуктук жардам декадасынын жыйынтыгын чыгарууга арналган пресс-конференция болуп 
өттү.

Пресс-конференцияга КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С. Райымкулов, КРнын Юстиция министирлигине караштуу Мамлекет кепилдеген юри-
дикалык жардамды координациялоо боюнча борбордун директору А.С.Калбеков, МКЮЖ 
КБнын өз ара аракеттенүү маселеси боюнча коордициалык кеӊештин секретариатынын же-
текчиси А.Ш.Джуманалиева жана КР Юстиция министрлигинин Укуктук пропаганда жана 
адвокатура башкармалыгынын начальниги С.Жарсул кызы катышышты.Пресс-конферен-
ция болгон учурда катышуучулар өлкөнүн бардык региондорунда өткөрүлгөн Декаданын 
жыйынтыгы менен таанышышты.

Декаданы өткөрүп жаткан учурда 4 миӊ адам акысыз консультациялык укуктук жардам 
алышты.

Укуктук жардам декадасын өткөрүүнүн негизги максаты – калктын аярлуу тобунун 
корголгон укуктук деӊгээлин жогорулатуу, ошондой эле юридикалык жардам көрсөтүү, 
укуктук агартуу, сот адилеттигине жетүүнү камсыздоо, жарандардын мыйзамдуу 
кызыкчылыгынын жана эркиндигин, укугун ишке ашырылышына көмөктөшүү.

Эске салып кетүүчү нерсе, сот-укуктук реформа алкагында 2016-жылдын 27-декабрында 
«Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
жаӊы Мыйзамы кабыл алынгандыгын, анда квалификациялуу юридикалык жардам 
берүүнүн негизги субъекттери бул Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу органы деп белгиленгендигин, 
белгилеп кетүүчү жагдай, КРнын «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» 
Мыйзамынын 11-беренесине ылайык квалификациялуу юридикалык жардам адвокаттар 
тарабынан гана көрсөтүлүүгө тийиш, бул КРнын Адвокатурасы МКЮЖ системасында, 
ошондой эле жалпысынан сот адилеттигин жүзөгө ашыруу системасында үзгүлтүксүз 
катышуусу жөнүндө айтылат.

Отчеттук мезгилде, 2018-жыл ичинде КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
мүчөлөрү калкты, ошондой эле биздин адвокаттарды КМЮЖ жөнүндө мыйзам менен жана 
жаӊы кодекстер менен тааныштыруу боюнча республиканын бардык облустарына барышты 
ошондой эле ГГЮП системасынын алкагында көптөгөн тренингдер жана жолугушуулар 
өткөрүлдү.
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2. 2019-жыл
1. 2019-жылдын 23-январында Кыргыз 

Республикасынын Адвокатурасынын кеңсе-
синде Кыргыз Республикасынын Адвокат-
тар коллегиясынын Адвокаттар Кеңешинин 
Төрагасы Райымкулов Билим Сардалбеко-
вич менен Европа Биримдигинин негиз-
ги эксперт Виктор Кесслер жана «Кыргыз 
Республикасындагы укуктук үстөмдүк – 
2-фаза». Европа Биримдигинин улуттук 
эксперти Динара Идирис менен жумушчу 
жолугушуусу болуп өттү. 

2. 2019-жылы 25-январда, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович Кыргыз Республикасынын 
Юстиция министринин орун басары Эсеналиев Максатбек Шабынович Кулчороевич 
жана Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин Нотариат жана адвокатура 
башкармалыгынын башчысы Акулуев Урмат менен жолугушту.

Жолугушуу КРнын Адвокатурасы-
нын мамлекеттик органдар менен бай-
ланыш саясатын күчөтүү максатында 
өткөрүлдү. Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасы менен Кыргыз Республи-
касынын Юстиция министрлигинин ор-
тосундагы меморандумдун алкагында 
тараптар төмөнкүлөрдү талкуулашты: 
адвокаттык ишмердүүлүк менен алек-
тенүү укугуна лицензия алуу үчүн ква-

лификациялык экзамендерди өткөрүүгө байланыштуу суроолор; адвокаттардын адвокаттык 
ишмердүүлүк менен алектенүү укугуна лицензиялардын токтотулушу жана узартылышы 
боюнча реестрди жаңыртуу; Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин талабы 
боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу 
мамлекеттик агенттиги менен Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын ортосундагы 
учурдагы абал; «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокатура жөнүндө» Кыр-
гыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесине ылайык келген экзамен тапшырбастан 
адвокаттык лицензияга талапкерлерге карата мурда пайда болгон маселелерди чечүү жол-
дору.

Жолугушуунун жыйынтыгында тараптардын өз ара аракеттенүүсү жана кызматташты-
гын улантуу боюнча макулдашууга жетишишти.

3. 2019-жылдын 24-январь айында Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын кеңсесин-
де Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы-
нын адвокаттар Кеңешинин Төрагасы Райымку-
лов Билим Сардалбекович, адвокаттар Кеңеши-
нин мүчөсү Мурзакматов Саипжан Нышанович 
Кыргыз Республикасынын юридикалык кли-
никаларынын ассоциациясынын Президенти 
Бакировдун Артур Жылдызбекович менен жу-
мушчу жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуу-
нун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Ад-
вокатурасы менен Кыргыз Республикасынын 
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Юридикалык клиникалар ассоциациясынын ортосундагы мындан аркы кызматташтыктын 
биргелешкен пландары талкууланды.

Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы менен 
Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген 
юридикалык жардамды координациялоо борборунун жана Кыргыз Республикасынын 
юридикалык клиникаларынын ассоциациясынын ортосундагы Макулдашууну иштеп чыгуу 
боюнча жумушчу топ түзүү жөнүндө макулдашууга жетишилди. 

 4. 2019-жылдын 18-февралында 
Кыргыз Республикасынын Адвокат-
тар Ассоциациясы өзүнүн веб-сайтын-
да жана Фейсбуктагы баракчасында 35 
жашка чейинки КРнын Адвокатурасы-
нын жаш юристтери арасындагы кон-
курс жөнүндө кулактандыруу жарыяла-
ды. 8 өтүнмө берилген, алар Англияга 
багытталган. Эл аралык Адвокаттар 
Ассоциациясы конференцияга катышуу 
үчүн 8 талапкердин ичинен 4 кишини 
тандап алды, аларга чакыруу жөнөтүл-
дү, ошондой эле жеке чакыруусу менен 
КРнын адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов 
Жалпысынан сентябрда Түштүк Кореяда 
өткөрүлгөн ЭБАнын жылдык конферен-
циясында өз каражаттарынын эсебинен 
Кыргыз Республикасынын Адвокаттар 
Ассоциациясы төмөнкүлөр тарабынан сунушталган:

1. КРнын Адвокатурасынын төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович.
2. Текшерүү комиссиясынын мүчөсү Жороев Жеңишбек Кубанычбекович.
3. Юрист Капаров Каныбек Жолдошбекович.
4. Юрист Абдраимова Наргиза Жыргалбековна.
5. Юрист Ким Карлыгач Александровна.
5. 2019-жылдын 5-мартында адвокатура маселелери боюнча Кыргыз Республикасы-

нын Юстиция министрлигинин алдындагы квалификациялык комиссиянын жыйыны болуп 
өттү. Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын атынан Кыр-
гыз Республикасынын Адвока-
турасынын адвокаттар Кеңеши-
нин төрагасы Б.С. Райымкулов, 
Кыргыз Республикасынын Адво-
катурасынын адвокаттар Кеңе-
шинин төрагасынын орун баса-
ры Ж.О. Бабаев, адвокат Д.Э. Но 
жана адвокат К.У. Якубахунов катышышты. Жолугушуунун жыйынтыгында экзамендик 
суроолорду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин сайтына жайгаштыруу 
жана жакынкы аралыкта квалификациялык экзаменди өткөрүү боюнча макулдашышты.

6. 2019-жылдын 6-мартында Коомдук Телерадиоберүү Корпорациясынын (КТРК) 
түз эфиринде «Актуалдуу баарлашуу» телеберүүсү болуп өттү, анда жалпы Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарындагы, ошондой эле ГГЮП системасындагы жаңылыктарды 
талкуулоо болду. Программада адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов жана ЦК 
ГГЮПтун директорунун орунбасары Ж.Рыскулова катышышты. 
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Адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С.Райымкулов ГГЮП системасы жана 
аны ишке ашыруу принциптери жөнүн-
дө эң деталдуу түрдө айтып берди, Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасынын 
ишинин бир продукциясын (маалыматтык 
буклеттер жана плакаттар) коомчулукка 
көрсөттү, көп берилүүчү суроолорго кеңи-
ри токтолуп, ГГЮП системасында иштеген 
адвокаттардын эмгек акысын жогорулатуу маселесин көтөрдү. Б.С. Райымкулов Кыргыз 
Республикасынын «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Мыйзамында 
мамлекет адвокаттарга кылмыш иштери боюнча гана эмес, жарандык жана администра-
тивдик иштер боюнча да сыйлык берүүнү караштыраарын белгилөөчүү пунктуна өзгөчө 
токтоло кетти. 

7. 2019-жылдын 13-мартында «Мамлекеттик кепилденген юридикалык жардам 
жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруунун алкагында «Кыргыз 

Республикасында ГГЮП механизмдерин 
ишке ашырууга көмөк көрсөтүү» 
долбоорунун алкагында, мамлекеттик тилде 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы 
«Сорос-Кыргызстан» Фондунун колдоосу 
менен КРнын Адвокатурасына караштуу 
Юристтерди окутуу борборунун базасында, 
Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам 
боюнча адвокаттардын мамлекеттик 
реестринде турган адвокаттар жана 

ушул реестрге кирүү максатында арыз берүүчүлөр үчүн тренинг өткөрдү. Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов 
тренингдин катышуучуларына куттуктоо сөзү менен кайрылып, тренингдин ачылышын 
жарыялады жана ошондой эле, катышуучуларга КРнын Адвокатурасынын Кыргыз 
Республикасында ГГЮП системасын калыптандыруу жана өнүктүрүү боюнча жасаган 
аракеттери жөнүндө айтып берди. 

8. 2019-жылдын 15-мартында Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасы жана 
Бишкек шаарынын 6 жергиликтүү аймактык 
башкаруулары № 3, 6, 14, 16, 20, 21 жер-
гиликтүү аймактык башкармалыктардын 
аймагында жашаган Бишкектеги жаңы 
конуштардын жашоочуларына мамлекет 
кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү 
боюнча биргелешкен иш-чараларды өткөзүү 
тууралуу меморандумга кол коюшту.

9. 2019-жылдын 20-мартында 
Кыргыз Республикасынын Адвока-
турасынын өкүлү Б.С.Райымкулов 
жана Монгол адвокаттар Ассоциа-
циясынын Президенти Хунан Жар-
галсайхан эки тараптуу меморан-
думга кол коюшту.
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Меморандумдун максаты – эки уюмдун тиешелүү функциялары менен ыйгарым 
укуктарынын чегинде кызматташуу жана маалымат жана тажрыйба алмашуу, мыйзамдын 
үстөмдүгүн камсыз кылуу, теңчиликтин, жалпы кабыл алынган ченемдер менен 
принциптерди сактоонун негизинде адамдардын жана жарандардын укуктары менен 
эркиндиктерин коргоо жаатындагы иш -чараларды жүзөгө ашыруу болду.

Меморандум эки өлкөнүн адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыздоо 
багынтында кызматташуусуна, өз убагында маалымат менен алмашуу жана адвокаттык 
коомчулуктун муктаждыктарын аныктоо үчүн тараптардын кызматташуусуна негиз салды. 

10. 2019-жылдын 27-мартында Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасынын 
алдындагы Адвокаттарды окутуу борбору-
нун базасында Сорос-Кыргызстан Фонду-
нун колдоосу менен «Кыргыз Республика-
сында ГГЮП механизмдерин ишке ашы-
рууга көмөк көрсөтүү» долбоорунун алка-
гында Кыргыз Республикасынын «Мамле-

кет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» мыйзамын ишке ашыруунун алкагында, 
мамлекеттик тилде Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам 
боюнча адвокаттардын мамлекеттик реестринде турган жана бул реестрге кирүү үчүн 
кайрылган адвокаттар үчүн тренинг өткөрдү.

11. 2019-жылдын 29-мар-
тында Бишкек шаарынын 
«Smart Hotel» мейманканасын-
да «Шайлоо мыйзамдарынын 
бузулушунун алдын алуу жана 
бөгөт коюу механизмдеринин 
натыйжалуулугун жогорула-
туу» темасында жумушчу жолугушуу болуп өттү. Жолугушууга мамлекеттик органдар-
дын өкүлдөрү, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты, Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасы, эл аралык уюмдар жана эксперттер катышты. Жумушчу 
кеңешменин катышуучуларына «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өз-
гөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору (Кыр-
гыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодекси, Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүн-
дө кодекси жана Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодекси) сунушталды.

12. 2019-жылдын 
9-апрелинде Кыргыз 
Республикасынын Ад-
вокатурасынын ад-
вокаттар Кеңешинин 
төрагасы Б.С. Райым-
кулов менен Кыргыз 
Р е с п у б л и к а с ы н ы н 
Коопсуздук Кеңешинин 
Катчылыгынын жетек-
чилигинин жумушчу жыйыны болуп өттү. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңеши-
нин катчысы менен жолугушууда Д.К. Сагынбаев жана анын орун басары О.И. Суваналиев 
эки тараптуу кызматташтыктын маселелерин, Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңе-
шинин катчылыгынын Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы менен кызматташуусу, өз 
ара аракеттенүүнүн негизги багыттары талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында өз ара 
аракеттенүү келишимдерин аныктоого жетиштик.
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13. 2019-жылдын 10-апре-
линде Кыргыз Республикасынын 
Адвокаттар коллегиясынын Ад-
вокаттар кеңешинин төрагасы 
Б.С. Райымкулов IDLO сот ре-
формасы боюнча улук кеңешчи-

си Д.Айжигитов, IDLO сот реформасы боюнча кеңешчиси Н.Дүйшеев, IDLO маалыматтык 
технологиялар боюнча эксперти В.Албрехт жана IDLO жумушчу тобунун координатору 
Марат уулу Дамир менен жумушчу жыйынында болду.

Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын мүмкүн 
болгон маалыматтык жана техникалык жабдуулары боюнча маселелер талкууланды.

14. 2019-жылдын 10-апрелинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы менен 
бирдикте «Кээ бир мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын Мыйзамынын макулдашылган долбоорун иштеп чыгуу үчүн Кыргыз 
Республикасынын мамлекеттик органдарынын жумушчу кеңешмеси болуп өттү. 

15. 2019-жылдын 12-апрелинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын төрагасы 
Райымкулов Б.С., адвокаттар Кеңешинин төрагасынын орун басары Бабаев Ж.О., адвокат 

Д. Но, Кыргыз Республикасынын 
юстиция министринин орун баса-
ры Эсеналиев М.К. жана Кыргыз 
Республикасынын Юстиция ми-
нистрлигинин нотариустар жана 
адвокатура бөлүмүнүн башчысы 
У.Ш. Акулуевдердин катышуусун-
да Квалификациялык комиссия-
нын жыйыны болуп өттү. 

Адвокаттык иш жүргүзүү укугуна лицензия алуу үчүн квалификациялык экзамендерди 
өткөрүү маселесин талкуулашты. Ошондой эле төрт сынактын жыйынтыгы боюнча 
сыйлыктарды тапшыруу аземи болду. Фейсбук колдонуучуларынын арасында укуктук 
маданиятты жогорулатуу үчүн эң мыкты пост үчүн, журналисттер арасында Мамлекет 
кепилдеген юридикалык жардам системасы, «Мыкты адвокат блогу» боюнча эң мыкты 
материал үчүн жана Мыйзамды билүү боюнча викторинанын жеңүүчүлөрү арасында 
сынактар   өткөрүлдү. Кыргыз Республикасы «жардам». 

 Сыйлыктарды жеңүүчүлөргө Кыргыз Республикасынын юстиция министри Жаманку-
лов Марат Тургунбаевич жана КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Райымкулов Билим Сардалбекович тапшырды.

16. 2019-жылдын 24-апрелин-
де, Кыргыз Республикасынын Ад-
вокатурасынын кеңсесинде, Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин Төрагасы 
Райымкулов Билим Сардалбековичтин 
Европа Биримдигинин «Кыргыз 

Республикасында мыйзам үстөмдүгү – 2 фаза-этап» программасынын эл аралык эксперти 
Мария Бонон (Франция) жана программанын негизги эксперти Виктор Кесслер менен жу-
мушчу жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын ад-
вокаттарынын этиканы сактоосу, Кыргыз Республикасында жана Франция Республикасын-
да адвокаттар тарабынан «Адвокаттардын кесиптик этикасынын кодексинин» нормаларын 
бузуунун негизги көйгөйлөрүн чечүү тажрыйбасы талкууланды.

17. 2019-жылдын 26-27-апрелдеринде Бишкектеги «Мэдисон» мейманканасында, GIZ-
дин «Борбордук Азияда укуктук мамлекеттүүлүктү илгерилетүү» регионалдык програм-
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масынын компоненти болгон 
ЕБ «Кыргыз Республикасында 
мыйзамдуулуктун 2-фазасы» 
Программасынын колдоосу ме-
нен «Адвокаттардын кесиптик 
этикасы» деген темада семинар 
болуп өттү. Семинарга КРнын 
Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин мүчөлөрү, КРнын Адвокатурасынын Этика комиссиясы, КРнын Адвокатурасы-
нын адвокаттарды окутуу борбору, КРнын Адвокатурасынын аймактык адвокатураларынын 
делегаттары жана ЕБ Программасынын кызматкерлери катышты.                              

18. 2019-жылдын 11-май айында Адво-
каттарды окутуу борборунда адвокаттар Кеңе-
шинин төрагасы жана адвокаттар Кеңешинин 
мүчөлөрүнүн катышуусунда тегерек стол болуп 
өттү. Тегерек столдун алкагында төмөндөгүдөй 
чечим кабыл алынды:

1. 2019-жылдын 14-майында саат 14:00дө 
«Адвокатуранын көз карандысыздыгынын кепил-

диги жана адвокаттын коопсуздугу» деген темада пресс-конференция уюштурулсун. Алды-
дагы пресс-конференцияга пресс-релизди даярдалсын.

2. Мамбетказиев Адилеттин иши боюнча кепилденген юридикалык жардам жөнүндө 
Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузган адвокаттын толук аты-жөнүн (фамилиясын, 
атын, атасынын атын) билүү.

3. Адвокатураны жөнгө салуучу мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду 
киргизүү боюнча жумушчу топ түзүлсүн. 

19. 2019-жылдын 14-майынан тартып 18-майга чейин 
Санкт-Петербург шаарында (Россия Федерациясы) Россия 
Федерациясынын Юстиция министрлиги, Санкт-Петербург 
эл аралык укуктук форум фонду жана Мамлекеттик Эрмитаж 
тарабынан уюштурулган IX Петербург эл аралык укуктук 
форуму тогузунчу ирээт өткөрүлдү. 

2019-жылдын 15-майында Россия Федерациясынын Фе-
дералдык Юристтер Палатасынын «Төлөмдөрдүн тагдыры» 
деген темада эл аралык конференциясы болуп өттү, анда Кыргыз Республикасынын, Азер-

байжандын адвокаттар жамааттарынын жетекчи-
лери жана өкүлдөрү менен бирге, Англия жана 
Уэльс, Армения, Германия, Гонконг, Молдова, 
Франция, Россия, Юстиция министри РФ Алек-
сандр Коновалов жана РФ Юстиция министри-
нин орун басары Денис Новак менен сүйлөшүү 
жүргүзүлдү. Юридикалык жардам көрсөтүү үчүн 
сый акынын өлчөмүнө жана төлөнүшүнө байла-
ныштуу маселелерди мыйзам түрүндө жөнгө са-

луунун ар кандай аспектилери, ошондой эле бул чөйрөдөгү укук колдонуу практикасы ка-
ралды. 

IX Санкт-Петербург эл аралык укуктук форуму заманбап эл аралык укуктук коомчулуктун 
алдында турган актуалдуу маселелерди талкуулоо үчүн эң алдыңкы глобалдык аянтча болуп 
эсептелет.

20. 2019-жылдын 23-майында Бишкектеги Park Hotel мейманканасында «Кыргыз 
Республикасында мыйзам үстөмдүгүн ишке ашыруунун биринчи жылы 2 -фаза: учурдагы 
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абал жана келечек» аттуу темада тегерек стол 
болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын, Кыргыз Республикасынын 
мамлекеттик органдарынын, бейөкмөт 
уюмдарынын (НПО) жана эл аралык 
уюмдардын өкүлдөрү катышты. 

 Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын атынан адвокаттар Кеңешинин Төрагасы 
Раимкулов Билим Сардалбекович жана КРнын Адвокатурасынын алдындагы Адвокаттарды 
окутуу борборунун директору Орозакунова Айжан Жумагуловна катышышты. 

21. 2019-жылдын 1-июлунда БУУнун 
Баңгизат жана кылмыштуулук боюнча офи-
синин долбоорунун колдоосу менен Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасы жана мам-
лекет кепилдеген юридикалык жардамдын 
координациалоо борборунун ортосундагы 
Макулдашуунун алкагында Бишкек шаа-
рынын мэриясынын муниципалдык адми-
нистрациясынын Ленин районунун имара-

тында муниципалдык кеңсенин салтанаттуу 
ачылышы болду.  Кабинеттин ачылышын 
адвокаттар Кеңешинин төрагасы Райым-
кулов Б.С., Бишкек шаарынын Ленин 
райондук муниципалдык администрация-
нын башчысынын биринчи орунбасары Чы-
ныбаев Ч.Б. жана ООНдун Баңгизат жана 
кылмыштуулук боюнча Кыргыз Республи-
касынын өкүлчүлүгүнүн программалык 
офисинин башчысы А.М. Селезнев   салта-
наттуу түрдө ачышты. 

22. 2019-жылдын 3-июлунда Бишкек шаарындагы «Плаза Отельде» Кыргыз Республи-
касындагы Укуктук үстөмдүгүнүн 2-фазасынын каржылык келишиминин алкагында бай-

коочу комитеттин экинчи чо-
гулушу болуп өттү.

Чогулуштун жүрүшүндө 
программанын ишке ашы-
руудагы болуп жаткан ийги-
ликтери, тагыраак айтканда 
2018-жылдын 30-октябрында 

болуп өткөн Биринчи чогулушта 2019-жылга пландаштырылган иш-чаралардын жүзөгө 
ашкандыгы тууралуу кызуу талкуу жүрдү.

23. 2019-жылдын 24-26- 
июльдарында ПРООНдун 
долбоорунун алкагында 
Тажикстан Республикасынын 
Юстиция министрлигинин 
өкүлдөрү Кыргыз Республика-
сына барышты. Иш сапардын 

максаты – «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» мыйзамды ишке ашы-
руудагы Кыргыз Республикасынын тажрыйбасын изилдөө. Тараптар тажрыйба, пикир ал-
машып, мындай жолугушууларды үзгүлтүксүз өткөрүп турууга макулдашышты.
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24. 2019-жылдын 12-сентябрында Анка-
рада тарыхый жана маданий жактан дос жана 
боордош өлкөлөрдүн юристтеринин ортосун-
дагы кызматташтыкты жана болгон позитивдүү 
мамилелерди өнүктүрүү үчүн түзүлгөн Түрк 
тилдүү жана боордош өлкөлөрдүн адвокаттар 
уюмдарынын ассоциациясынын (TURK-AV) 
Үчүнчү кезектеги Башкы Ассамблеясы өттү. 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 

делегаттары адвокаттар Кеңешинин төрага-
сы Б.С. Райымкулов жана Кеңештин мүчөсү 
С.Н. Мурзакматов болушту.

 КРнын Адвокатурасынын адвокат-
тар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымку-
лов  куттуктоо сөзүндө Түркия Республика-
сынын Адвокаттар коллегиясынын 50 жыл-
дыгы жана улуттук боштондук күрөшүнүн 
башталышынын 100 жылдыгы менен кут-
туктады. 

25. 2019-жылдын 7-октябрында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
Адвокаттарды окутуу борборунда Эстониялык юристтер жана Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын өкүлдөрү менен жолугушуу болуп өттү.

Эстония Юристтер Союзу-бейөкмөт, коммерциялык эмес уюм (1989-жылы негизделген), 
ал ыктыярдуу негизде ар кайсы тармактан 1000ге жакын юристи бириктирет. Уюмдун 
мүчөлөрү – судьялар, адвокаттар, прокурорлор, нотариустар, сот приставдары, мамлекеттик 
органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын адвокаттары, ошондой 
эле жеке адвокаттар. Эстония юристтер союзунун мүчөлөрү жыл сайын бир өлкөгө барып, 
укук системасы менен таанышып, кесиптештери менен тажрыйба алмашышат. 

26. 2019-жылдын 4-октябрында Азер-
байжандын Баку шаарында адвокаттык ке-
сиптин түптөлүшүнүн 100 жылдыгына ка-
рата бир катар иш-чаралардын алкагында 
Эл аралык кызматташтык боюнча Германия 
коому менен кызматташтыкта Азербайжан 
Республикасынын Адвокаттар коллегиясы 
тарабынан уюштурулган   «Күчтүү жана ав-
торитеттүү адвокатура – заманбап чакырыктар» темасында эл аралык конференция өттү. 
Иш-чарага Азербайжандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, ошондой эле 20дан 
ашык мамлекеттин адвокаттар коомчулугунун башчылары жана мүчөлөрү, Европа Кеңеши-
нин, БУУнун жана башка эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышышты. Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасы тарабынан адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов жана 
адвокаттар Кеңешинин мүчөсү С.Н. Мурзакматов катышышты. Эки сессияда өткөрүлгөн 
конференциянын максаты - эл аралык эксперттер жана дүйнө жүзүндөгү адвокаттар кол-
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легиясынын өкүлдөрү тарабынан башкаруунун келече-
гин жана адвокаттык кесиптин ролун талкуулоо болгон. 
Конференциянын жүрүшүндө Азербайжан Республи-
касынын Адвокаттар коллегиясынын төрагасы А. Ба-
гиров Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкуловду 
Азербайжанда адвокатуранын түзүлгөндүгүнүн 100 
жылдыгына арналган Азербайжан Республикасында 
адвокаттар коллегиясынын юбилейлик медалы менен 
сыйлады.

27. 2019-жылдын 17-октябрында Сорос – Кыр-
гызстан Фондунун кеңсесинде, долбоордун жетекчиси-
нин катышуусунда «Кыргыз Республикасынын Адво-
катурасынын институтун чыңдоо жана анын мамлекет 
кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүүдөгү ролу» 
боюнча жумушчу жолугушуу болуп өттү. Жолугу-
шуунун катышуучулары 2019-жылдын 10-октябрында 
Ысык-Көлдөгү «Royal Beach» мейманканасындагы жо-

лугушуунун жыйынтыгында иштелип чыккан «Адвокатура жана адвокаттык ишмердүүлүк 
жөнүндө» «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 
долбоорунда планын жана жүрүшүн талкуулашты, атап айтканда, долбоорун талкуулоого 
арналган эки тегерек столду өткөрүү пландаштырылган. 

28. 2019-жылдын 24-октябрынан 26-ок-
тябрына чейиин Бишкек шаарында, ООНдун 
күнүнө арналган «Автобус солидарности» - «Ти-
лектештик автобусу» аттуу акция жүрдү. Аталган 
акцияга КРнын Адвокатурасынын тажырыйбалуу 
адвокаттары жана ЦК ГГЮПтун консультант-
тары катышышты. Биринчи жардам 2019-жыл-
дын 24-октябрында «Алтын-Бешик», «Көлмө», 
«Жеңиш», «Бугу-Эне-Багыш», «Ак-Ордо» жана 
«Ак-Өргө» конуштарынын жашоочуларына 

көсөтүлгөн. 25-октябрда «Мурас-Ордо», «Ка-
лыс-Ордо», «Рухий-Мурас» конуштарынын жа-
оочулары менен жолугушуу болгон.  26-октябр-
да «Дордой Плаза» соода борборунун аянтында 
адвокаттар тобу бардык каалоочуларга акысыз 
юридикалык жардам көрсөтүштү. Андан соң 
«Тилектештик автобусу» «Ак-Тилек», «Эне-
Сай», «Ак-Бата», «Бакай-Ата» конуштарын 
көздөй сапар алды.

29. 2019-жылдын 25-октябрында Ташкент шаарында Өзбекстан Республикасынын 
Юстиция министрлиги, ПРООН жана Германиянын GIZ уюму менен биргеликте «Адво-

катура институтунун өнүгүү концепциясы: 
Өзбекстан жана чет өлкөлөрдүн тажрыйба-
сы» деген темада эл аралык конференция 
өттү. Иш-чарага Өзбекстандын юристтери, 
эл аралык уюмдардын, Юстиция министр-
лигинин, укук коргоо органдарынын өкүл-
дөрү, Жогорку Соттун соттору, соттор, эл 
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аралык эксперттер, ошондой эле Европа Биримдигинин жана КМШнын юридикалык 
коомчулугунун өкүлдөрү ( анын ичинде Борбордук Азия өлкөлөрү). Кыргыз Республика-
сынын Адвокаттар коллегиясынын делегациясына 5 адам кирген: Адвокаттар кеңешинин 
төрагасы Б.С. Райымкулов, адвокаттар кеңешинин төрагасынын орун басары Ж.О. Бабаев, 
адвокаттар кеңешинин мүчөлөрү Т.Р. Муратова, М.А. Бегилерова жана адвокат Р.С. Сади-
ров. Конференциянын жыйынтыгында, катышуучулар спикерлерден адвокат кесиби жана 
анын юридикалык кызматтар рыногундагы өзгөчөлүктөрү тууралуу суроолоруна жооп 
алышты.

30. 2019-жылдын 15-ноя-
брында Кыргыз Республикасы-
нын Юстиция министрлигинин 
алдындагы Квалификациялык 
комиссиянын кезектеги жумуш-
чу жыйыны Кыргыз Республи-
касынын Юстиция министрли-

гинде өттү. Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынан адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С. Райымкулов, адвокаттар Кеңешинин төрагасынын орун басары Ж.О. Бабаев жана адво-
кат К.У. Якубахунова катышышты. 

31. 2019-жылдын 18-ноябрында Евро-
па Биримдигинин Делегациясынын кеңсе-
синде Кыргыз Республикасынын жарандык 
коому – Адвокатура Европа Биримдигинин 
Борбордук Азия боюнча атайын өкүлү, элчи 
Питер Буриан, Кызматташтык бөлүмүнүн 
башчысы Шарлотт Адриен жана ЕБ Деле-
гациясынын башка расмий адамдары менен 
жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө 
Кыргыз Республикасындагы саясий кыр-

даалдын жетишкендиктери, коркунучтары, чакырыктары жана тобокелчиликтери талкуу-
ланды, ошондой эле биргелешкен иш-чаралардын пландары жана адам укуктары менен эр-
киндиктерин коргоо боюнча мындан аркы кызматташтык талкууланды. Сүйлөшүүлөрдүн 
натыйжасында тараптарды кызыктырган маселелер боюнча принципиалдуу келишимдер 
түзүлдү.

32. 2019-жыл КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасынын Кыргыз 
Республикасында мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн ишке ашыруу 2-фазасы боюнча Жетек-
төөчү Комитеттин үчүнчү жыйынына катышуусу менен аяктады. Жыйынтыгында, жолугу-
шуунун катышуучулары 2020-жылга карата Программалык иш планын талкуулашты.
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3. 2020-жыл
2020-жыл өлкөнүн бардык жарандары үчүн, ошондой эле биздин укуктук коомчулу-

губуз үчүн өтө оор болду. Коронавирустук инфекциянын глобалдык пандемиясына каршы 
күрөштүн туусу астында өттү. Коронавирустук COVID-19 инфекциясы менен байланыш-
кан бардык кыйынчылыктарды биздин кесиптештер, өлкөнүн юристтери толугу менен 
башынан өткөрүштү. Көпчүлүгүбүз коронавирус инфекциясын жуктуруп алып, оору ме-
нен күрөштүк. 

Эң аянычтуусу, көптөгөн жарандарыбыз, анын ичинде кесиптештерибиз COVID-19 
инфекциясынын айынан биздин арабыздан кете беришти... Жалпысынан 2020-жылы 
23 адвокат коронавирус илдети менен күрөшүп, дүйнөдөн кайтты. Албетте, COVID -19 
инфекциясы менен байланышкан орчундуу убакытта адвокаттар Кеңеши кайдыгер калган 
жок. Кесиптештерибизге кам көрүү менен адвокаттар Кеңеши COVID-19 инфекциясына 
байланыштуу чакырыктарга дароо жооп берип, Коронавирустук инфекция менен күрөшүү 
боюнча республикалык штабга тиешелүү каттарды жөнөткөнбүз. Бишкек шаарынын 
жана башка региондордун комендатураларына коменданттык саат учурунда адвокаттарга 
өлкөнүн жарандарынын укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого багытталган 
функционалдык милдеттерин аткаруу үчүн тоскоолдуксуз өтүүгө уруксат берүү өтүнүчтөрү 
менен кайрылганбыз. Өлкөбүздө короновирустун туу чокусу болуп жаткан учурда КРнын 
Адвокатурасынын аппараты 2020 -жылдын 25 -мартынан 15 -апрелине чейин Бишкек 
шаарынын аймагында коменданттык сааттын киргизилген учурунда, андан кийин 
2020-жылдын 10-майына чейин аралыктан иштөө режимине өтүүгө мажбур болушкан. 
Сотторду кароо учурунда адвокаттардын ишинин коопсуздугун камсыздоо үчүн КРнын 
Башкы прокуратурасына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотуна, КРнын Өкмөтүнө 
адвокаттар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө каттар Мамлекеттик жаза аткаруу 
кызматынын, Кыргыз Республикасынын Ички иштер башкармалыгынынын имараттарынын 
ичинде адвокаттарга COVID-19 инфекциясынын бар экендигине акысыз ПЦР тесттерин 
уюштуруу, жеке коргонуу каражаттарын берүү жана дарыгерлердин жардамы менен камсыз 
кылуу жана башка өтүнүчтөр жөнөтүлдү. КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
демилгеси менен эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Адвокатурасына жеке 
коргонуу каражаттарын бекер бөлүп берүү түрүндө демөөрчүлүк колдоо көрсөтүү боюнча 
кайрылуулар болду.

Ошентип, 2020-жылдын 8-август айында Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын кеңсесинде «Кыргыз Республикасында мыйзамдуулуктун үстөмдүгү-
2-фаза» программасынын алкагында, Евробиримдиктин Кыргыз Республикасындагы 
Өкүлчүлүгүнүн офисинен бизге 1000 коргоочу маска, 1000 коргоочу мээлей жана 50 бет 
калкан тапшырылды. Алардын баары бөлүштүрүлүп, биздин бардык аймактык адвокаттарга 
өткөрүлүп берилди. Бул иш-чарага «Кыргыз Республикасында мыйзам үстөмдүгү-2-фаза» 
программасынын жетекчиси, Европа Биримдигинин Кыргыз Республикасындагы өкүлү 
Стефанос Кареклас мырза катышты.

Кийинчерээк, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар 
Кеңешинин өтүнүчү боюнча, 2020-жылдын 16-декабрында, Бириккен Улуттар Уюмунун 
Өнүктүрүү Программасынын «Кыргыз Республикасында укуктук жана сот секторун 
реформалоону стратегиялык, инклюзивдүү жана ийкемдүү ишке ашырууга көмөктөшүү» 
долбоорунун алкагында БУУнун Өнүктүрүү Программасынын (ПРООН) Кыргыз 
Республикасындагы Глобалдык Укуктун Программасы тарабынан каржыланган, Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасына № 95 Makrite маркасындагы 2400 даана (респираторлор) 
жеке коргонуу каражаттарынын партиясын сатып алып, өткөрүп берген. 

Коронавирустук инфекция менен байланышкан кыйынчылыктарга карабастан, 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши өзүнүн функционалдык 
милдеттерин аткаруу боюнча ишин улантты.
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1. 2020-жылдын 11-мартынан 13-мартына 
чейин «Plaza Hotel Bishkek» мейманканасында 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы 
Өзбекстан Республикасындагы Америкалык 
юристтердин ассоциациясынын өкүлчүлүгүнүн 
(ABA ROLI) колдоосу менен «Борбордук Азия 
өлкөлөрүндө адвокаттардын квалификациясын 
жогорулатуу жана адвокаттык иштин актуалдуу 
маселелери» аттуу эл аралык тренинг өткөрдү. 
Тренингге Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана 

Кыргыз Республикасынын адвокаттары катышышты. Катышуучуларга куттуктоо сөзү менен 
КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов, Өзбекстан 
Республикасынын Адвокаттар Палатасынын төрагасынын орун басары Д.А.Саидов жана 
Казакстан Республикасынын Шымкент шаарынын адвокаттар коллегиясынын төрагасы 
С.Ш.Баймуратов чыгып сүйлөштү.

Аталган эл аралык тренингди өткөрүүнүн негизги максаты Борбордук Азия өлкөлөрүндө 
адвокаттардын ишинин маселелерин талкуулоо жана окутуу болду. 

2. 2020-жылдын 17-мартын-
да Кыргыз Республикасынын Ад-
вокатурасынын кеӊсесинде Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С. Райымкуловдун, адвокаттар 
Кеңешинин төрагасынын орун баса-
ры Ж.О. Бабаевдин IDLO Өнүктүрүү 

укугу боюнча эл аралык уюмдун филиалынын региондук директору Фред Хьюстон, IDLO 
соттук реформа боюнча башкы кеӊешчиси Д.Айджигитов жана IDLO программасынын ко-
ординатору Шынгыс кызы А. менен жумушчу жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун 
жүрүшүндө сот процессинде сот отурумунун көрмө жана аудио-жазуунун көчүрмөсүн кол-
донуу талкууланды. Сот отурумунун көрмө жана аудио-жазуунун көчүрмөсүн берүү жөнүн-
дө КРнын Адвокатурасынын адвокаттарынын өтүнүчү көз жаздымда калып, сот тарабынан 
аткарылбай калган көп фактылар бар экендиги белгиленди. Жолугушуунун аягында ди-
ректор Фред Хьюстон КРнын Адвокатурасына «Жаӊы Жазык-процесстик жана Жазык ко-
декстерин ишке ашыруу үчүн укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, судьялардын 
жана адвокаттардын потенциялын өркүндөтүү» INL-IDLO долбоору алкагында даярдалган 
окуу китептерин белекке берди. 

Адвокаттык коомдоштук Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы «Адилет Сот» 
электрондук системасына, сот системасынын башка электрондук порталына, Кыргыз 
Республикасынын Башкы прокуратурасынын ЕРПП системасына туташтырылышы, 
интеграцияланышы керек деп эсептейт. Албетте, бул маселелердин баары программалык 
жана техникалык иштеп чыгууларды, финансылык каражаттарды издөөнү жана издеп 
табууну талап кылат. Фред Хьюстон КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
төрагасы Б.С. Райымкуловго, азыр КРнын Адвокатурасына «Адилет Сот» электрондук 
системасы, Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын ЕРПП системасы жана 
башкалар менен интеграцияланышына мүмкүндүк берген бирдиктүү компьютердик 
түйүн түзүү боюнча жардам көрсөтүүгө финансылык каражат бөлүү маселеси иштелип 
жаткандыгы тууралуу маалымат берди. 

2020-жылдын 28-майында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасына адвокаттар 
Кеңешинин мүчөсү Эдуард Анатольевич Линин КРнын Адвокатурсынын адвокаттар 
Кеңешинен өзүнүн өтүнүчү боюнча чыгуу жөнүндө арызы келип түшкөн.
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Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 2020-жылдын 
25-июнундагы чечиминин негизинде 2017-жылдын 27-ноябрында Кыргыз Республикасынын 
адвокаттарынын биринчи Курултайында делегаттар тарабынан бекитилген резервдик 
тизмеден Айгул Шаршенбековна Конгайтиева Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин мүчөлөрүнүн катарына киргизилди.

3. 2020-жылдын 7-сентябрында «2017-2019-жылдарда тартиптик жоопкерчиликке 
адвокаттарды тартуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Этика 
боюнча комиссиясында каралган кайрылуулардын практикасын жалпылоону талдоо» 
аттуу пособие менен тааныштырууга арналган КРнын Адвокатурасынын Этика боюнча 
комиссиясы тарабынан уюштурулган онлайн тегерек стол өткөрүлдү. Иш-чарага 
адвокаттар Кеңешинимүчөлөрү, Этика комиссиясынын мүчөлөрү, ошондой эле КРнын 
Адвокатурасынын аймактык Адвокатураларынын адвокаттары катышышты. Ушул жалпылоо 
Этика боюнча комиссиясынын экинчи курамы өзүнүн милдеттерине киришкен учурдан 
баштап, 2017-2019-жылдар мезгилинде Этика боюнча комиссиясына келип түшкөн жана/
же каралган 800дөн ашык тартиптик өндүрүштөгү материалдардын негизинде даярдалган. 
Талдоонун жүрүшүндө КРнын Адвокатурасынын жана КРнын сот органдарынын расмий 
сайттары изилденген, ушул жарыялоодо чагылдырыла турган жана талдана турган 
маселелерди талкуулоо боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү менен жолугушуу өткөрүлгөн. 
Жалпылоону даярдоонун жүрүшүндө ошондой эле КРнын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешини Этика боюнча комиссиясынын чечимдерин кайра кароо тажрыйбасы изилденди.

Ушул документтин жыйынтыгы жана сунуштоосу колдонуудагы КРнын Адвокаттарынын 
кесиптик этикасы кодексине, «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Этика боюнча 
комиссиясы жөнүндө» Жобого, ошондой эле «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы 
жана адвокаттык иш жөнүндө» КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү иштеп чыгуу үчүн негиз 
болду.

2020-жылдын 22-сентябрында ABA ROLI программасы тарабынан уюштурулган, 
адвокаттардын квалификациясын жогорулатуу системасын уюштуруу маселеси тууралуу 
Борбордук Азия өлкөлөрүнүн региондук тажрыйбасы боюнча онлайн-талкуулоо болуп өттү. 
Ага Борбордук Азиянын адвокатураларынын төрагалары: Казакстандын, Өзбекстандын, 
Тажикстандын жана Кыргыз Республикасынын, ошондой эле эксперттер катышышты. 
Катышуучуларга «Адвокаттардын квалификациясын жогорулатуу маселеси: негизги 
новеллалар жана эл аралык тажрыйба» презентация көрсөтүлдү. Андан кийин катышуучулар 
өздөрүнүн адвокатураларынын адвокаттарынын COVID-19 коронавирус пандемиясынын 
шарттарындагы иш тажрыйбасы жана пикири менен алмашышты. Онлайн-талкуулоонун 
аягында катышуучулар адвокаттык иш маселеси боюнча онлайн форматта диалогду мындан 
ары да улантууну макулдашты.

2020-жылдын 24-сентябрында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин отуруму болуп, анда Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттарынын 

II Курултайын өткөрүү маселеси каралды. Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин чечими менен, «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана 
адвокаттык ишмердүүлүгү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттарынын II Курултайын өткөзүү күнү 
2020-жылдын 28-ноябрына белгиленген.

Коронавирустук инфекциянын (COVID-19) алдын алуу боюнча өзгөчө кырдаал 
режимине байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагында 50дөн ашык адамдын 
катышуусу менен жабык бөлмөлөрдө массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынганына 
байланыштуу, КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши адвокаттардын II Курултайына 
ар бир аймактык коллегиядан бирдей санында 5тен делегат, жалпысынан 45 делегат 
адвокаттардын II Курултайына катышат деп чечим кабыл алынды.
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Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши 
«Адвокаттардын II Курултайында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин, Этика Комиссиясынын жана Текшерүү Комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоону 
уюштуруу жана өткөрүү тартиби жөнүндө» Жобону бекитти. Уюштурууну жана өткөрүүнү 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешине ыйгарылган жана 
Аймактык Адвокатураларга 2020-жылдын 25-октябрына чейин аймактык адвокаттардын 
жалпы чогулуштарын уюштуруу тапшырылган. 

 Жогоруда айтылгандардын негизинде аймактык Адвокатураларына 2020-жылдын 
25-октябрына чейин аймактык коллегиянын жалпы жыйынын өткөрүү боюнча тийиштүү 
иштерди уюштуруп, чогулуштун протоколунун көчүрмөсүн жана адвокаттардын II 
Курултайында адвокаттар Кеңешинин, Этика Комиссиясынын, Текшерүү Комиссиясынын 
мүчөлөрү катары шайлоого талапкер катары көрсөтүлгөн делегаттардын тийиштүү 
документтерди берүүсү сунушталды. 

Бирок өлкөдө коронавирус инфекциясынын туу чокусунун жаңы толкунунан улам 
санитардык -эпидемиологиялык талаптарды катууланып, көп адамдардын катышуусу менен 
жолугушууларды, массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынды. Андан соң Баткен, 
Ош,Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын аймактык Адвокатураларынан санитардык-
эпидемиологиялык көзөмөл органдары тарабынан чектөөлөрдүн жана чогулуш өткөрүүгө 
тыюу салуунуусу аймактык Адвокатуралардын адвокаттарынын отурумдарын өткөрүү 
мүмкүн эместиги жөнүндө билдиришти. Ага байланыштуу Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши 2020 -жылдын 12-ноябрында адвокаттардын кезектеги 
II Курултайын 2020-жылдын 28 -ноябрынан өлкөдөгү коронавирус инфекциясынын 
эпидемиологиялык абалы турукташканча 2021 -жылдын июнь айына жылдыруу жөнүндө 
чечим кабыл алууга мажбур болду. 

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин че-
чиминде, Кыргыз Республикасынын Адвокаттар Коллегиясынын Уставынын 5.3.1 пунктуна 
ылайык, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин мүчөлөрүнүн 
ыйгарым укуктарын 2020-жылдын 28-ноябрынан тартып Кыргыз Республикасынын Адво-
катурасынын Адвокаттарынын кезектеги II Курултайына чейин узартуу көрсөтүлгөн.

Биздин өлкөдөгү 2020-жылдын 5-6-октябрындагы белгилүү окуяга жана COVID-19 
инфекциясына байланыштуу кыйынчылыктарга карабастан, Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши 2020-жылы эл аралык кызматташтыкты жана өлкө 
ичинде ведомстволор аралык кызматташтыкты чыӊдоого багытталган бир катар иш-
чараларды жүргүздү.

4. 2020-жылдын 21-декабрында КР-
нын Адвокатурасы, КРнын Жогорку соту 
жана КРнын Юстиция Министирлигине ка-
раштуу ГГЮП ортосундагы Кызматташтык 
жөнүндө меморандумга кол коюлду. Атал-
ган документке КРнын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин төрагасы Билим 
Сардалбекович Райымкулов, КРнын Жо-
горку сотунун төрагасынын милдетин атка-
руучу Бакирова Нургуль Жакыповна жана 
КРнын Юстиция министрлигине караштуу 
Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам-
ды координациялоо боюнча борбордун ди-

ректору Калбеков Акжол Сабырович кол коюшту. Меморандумдун максаты тараптардын 
тиешелүү ыйгарым укуктарынын жана функцияларынын алкагында кызматташтык, маалы-
маттар жана тажрыйба алмашуу, укук үстөмдүгүн камсыздоо чөйрөсүндө иш жүргүзүү, теӊ 
укуктуулуктун, жоопкерчиликтин жана мыйзамдуулуктун негизинде, жалпы кабыл алынган 
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ченемдерди жана принциптерди сактоо менен жарандардын жана адамдардын укуктарын 
жана эркиндигин коргоо жана Кыргыз Республикасында соттук-укуктук реформаны бирге 
илгерилетүү болуп саналат. 

Меморандумдун эӊ маанилүү пункттарынын бири бул жарандарга акысыз укуктук жар-
дам берүү үчүн адвокаттарды жайгаштыруу үчүн КРнын Жогорку сотунун имаратында 
өзүнчө жай бөлүп берүү жана жайгаштыруу болду. Меморандум адвокаттар коомдоштугу-
нун потенциалын көтөрүү, юридикалык кесиптин өкүлдөрүн кесиптик багытталган практи-
калык окутуу, биргелешкен иш-чараларды координациялоо жана өткөрүү, маалымат менен 
өз убагында алмашуу, адвокаттар коомдоштугунун муктаждыктарын табуу аркылуу Кыргыз 
Республикасынын юрисдикциясынын алдында болгон адамдардын укуктарын жана эркин-
диктерин камсыз кылуу боюнча тараптар ортосунда кызматташтыктын негиздерин салды.
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4. 2021-жыл
1. 2021-жылдын 5-январында Кыргыз 

Республикасынын Адвокатурасынын кеңсесинде, 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин төрагасы Райымкулов 
Билим Сардалбекович Бишкек шаарынын жана 
Чүй областык аймактык Адвокатураларына 
ПРООНдун глобалдык мыйзам үстөмдүгү 
программасы тарабынан каржыланган «Кыргыз 
Республикасында укуктук жана соттук сектордун 
реформасын стратегиялык, инклюзивдүү жана 
и й к е м д ү ү 

ишке ашырууга көмөктөшүү» долбоорунун алкагында 
ПРООНдон алынган COVID-19 коронавирус 
инфекциясынан коргонуучу жеке жабдыктарды 
тапшырды.

2. Ошондой эле 2021-жылдын 15-январында 
коронавирус инфекциясынан коргонуучу жеке 
жабдыктарды Жалал-Абад областык Адвокатурасынын 
координатору А.А. Мамажановго тапшырылды. 

3. 2021-жылдын 18-январында Кыргыз Рес- 
публикасынын Адвокатурасынын кеңсесинде КР-
нын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төра-
гасы Райымкулов Билим Сардалбекович Ош шаары-
нын Адвокатурасынын адвокаты М.М. Жорокуловго 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адво-
каттар Кеңешинин 2020-жылдын 24-сентябрындагы 
чечимине ылайык Кыргыз Республикасынын Адво-
катурасынын тактасын тапшыруу менен бирге 
Диплом тапшырды.

4. 2021-жылдын 21-январында Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасында 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы менен Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын ортосунда кызматташуу жөнүндө Меморандумга кол коюлган. 
Меморандумга Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар кеңешинин 
төрагасы Билим Сардалбекович Райымкулов жана Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевич кол коюшту.

Бул Меморандумдун максаты – эрежелерди камсыз кылуу жаатында иш жүргүзгөн 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын жана Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын тиешелүү функциялары менен ыйгарым укуктарынын алкагында 
кызматташуу жана маалымат жана тажрыйба алмашуу, мыйзамдуулук, мыйзамдуулуктун, 
теңчиликтин, жоопкерчиликтин жана укуктун жалпы кабыл алынган ченемдерин жана 
принциптерин сактоонун негизинде адамдын жана 
жарандын укуктары менен эркиндиктерин коргоо.

5. 2021-жылдын 28-январында, Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын кеңсесинде, 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын ад-
вокаттар Кеңешинин Төрагасы Райымкулов Билим 
Сардалбекович өлкөдө жүргүзүлүп жаткан сот-
тук-укуктук реформанын алкагында Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасын заманбап ком-
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пьютердик системалар түрүндө техника-
лык каражаттар менен жабдуу маселесинде 
техникалык колдоо үчүн Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасынын аталган уюмга 
кайрылуусунун натыйжасында Кыргыз 
Республикасынында IDLO өнүктүрүү боюн-
ча Эл аралык укук уюмунун филиалынын 
аймактык директору Фред Хьюстон мырза 
менен жолугушту. 

Фред Хьюстон мырза КРнын Адвокаттар 
кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкуловго жана 
башкаларга «Адилет Сот» электрондук система-
сы, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурату-
расынын ЕРПП системасы жана башкалар менен 
интеграциялоого мүмкүнчүлүк берүүчү, Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасына бирдиктүү 
компьютердик тармакты түзүүгө жардам берүү 
үчүн финансылык каражаттарды бөлүү маселеле-

ри иштелип жатканы жонундо маалымдады. Жолугушууга ошондой эле Кыргыз Республи-
касынын Адвокатурасынын алдындагы адвокаттарды билим беруу борборунун директору 
Орозакунова Айжан Жумагуловна, IDLO Эл аралык өнүктүрүү укук уюмунун Кыргыз 
Республикасындагы филиалынын кызматкерлери Дилбар Максимбекова жана Марат уулу 
Дамир катышты.

6. 2021-жылдын 2-февралында Бишкек-
теги Европа мейманканасында адам сатууга 
каршы күрөшүү маселелери боюнча Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын, 
Кыргыз Республикасынын Башкы прокура-
турасынын, Кыргыз Республикасынын Ички 
иштер министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы алдындагы Адвокат Би-
лим беруу Борборунун, Прокурорлорду жана тергөөчүлөрдү кесиптик даярдоо борборунун, 
Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынын, Кыргыз Республикасынын Жогор-
ку Сотуна караштуу Сот адилеттигинин Жогорку мектебинин, Кыргыз Республикасынын 
Ички иштер министрлигинин Академиясынын, Кыргыз аял судьяларынын ассоциациясы-

нын, Маалыматтык-консультациялык борборунун 
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 
Мамлекеттик миграция кызматынын, «Кыргы-
зстандын юридикалык клиникаларынын ассоциа-
циясы» юридикалык жактардын ассоциациясы-
нын, «Кризистик борборлордун ассоциациясы» 
юридикалык жактардын ассоциациясынын жана 
«Оазис» коомдук кайрымдуулук фонду (Оазис) 
ортосунда Бириккен Улуттар Уюмунун Баңги-
зат жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы 

(БУУ БКБ), Эл аралык миграция уюму (ЭМУ) жана Кыргыз Республикасындагы Винрок 
Интернешнл Кыргыз Республикада адам сатууга каршы күрөшүү жаатында ишке ашырыл-
ган долбоорлордун алкагында Өнөктөштүк жана Кызматташтык жөнүндө Меморандумга 
кол коюлган.

7. 2021-жылдын 10-февралында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын кеңсе-
синде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Райымкулов Билим Сардалбекович Ош шаарынын Адвокатурасынын төрагасы Адигинеев 
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Замир Каныбековичке Ош шаарынын 
Адвокатурасынын мыкты адвокаттары-
на тапшыруу үчүн Кыргыз Республика-
сынын Адвокатурасынын «Ардак гра-
моталарын» жана БУУнун Өнүктүрүү 
Программасынын глобалдык мыйзам 
үстөмдүгү программасы тарабынан 
каржыланган «Кыргыз Республикасын-
да укуктук жана соттук сектордун ре-
формасын стратегиялык, инклюзивдүү 
жана ийкемдүү ишке ашырууга көмөктөшүү» долбоорунун алкагында ПРООНдон алынган 
COVID-19 коронавирус инфекциясынан коргонуучу жеке жабдыктарды тапшырды.

8. 2021-жылдын 11-мартында Кыргыз 
Республикасынын Адвокаттар Коллегиясынын 
адвокаттар Кеңешинин отурумунда «Кыргыз 
Республикасынын адвокаттарынын кесиптик 
даярдыгы жана квалификациясын жогорулатуунун 
бирдиктүү билим берүү стандартына ылайык 
адвокаттарды кесиптик даярдоо» программасынын 
долбоору Кеңештин талкуусуна жана сунуштарын 
киргизүүгө сунушталган. Кеңештин отурумуна Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов, 
Кеңештин мүчөлөрү онлайн режиминде, ошондой эле Адвокаттарды окутуу борборунун 
директору А.Ж. Орозакунова жана Кыргыз Республикасындагы Европа Биримдигинин 
өкүлдөрү Тафтиса Р., Идирисова Д., Батирова С. катышкан.

9. 2021–жылдын 18-мартында «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана 
адвокаттык ишмердүүлүк» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, Кыргыз Республика-

сынын Адвокатурасынын уставна ылайык, «Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасында мүчөлүк акы 
төлөө тартиби жөнүндө» жобонун 4-пунктун жетекчи-
ликке алып Адвокатуранын кайрымдуулук, ишеним 
фонду жабыркаган, жол кырсыгынан жабыркаган, 
оорулуу жана материалдык жардамга муктаж болгон 
адвокаттарды колдоо максатында ачылган. Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар кеңе-
шинин төрагасы Райымкулов Б.С., биринчи болуп 

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын кайрымдуулук эсебине 11111 (он бир миң бир 
жүз он бир) сом өлчөмүндө акчалай салым кошту.

10. 2021-жылдын 31-мартында Президенттин алдындагы сот жана укук коргоо 
органдарынын ишин жакшыртуу боюнча кеңеш түзүлүп, анын курамына Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкулов 
кирди. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Кеңешке сот жана укук 
коргоо ишмердүүлүгүнө, аткаруу өндүрүшүнө жана жазык-аткаруу тутумуна тиешелүү 
ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү боюнча стратегиялардын долбоорлорун даярдоо 
жана кароого киргизүү тапшырылды.

11. 2021-жылдын 26-апрелинде 2021-жылдын 31-мартындагы № 83 «Кыргыз 
Республикасынын Президентине караштуу Сот жана укук коргоо ишин жакшыртуу боюнча 
Кеңеш жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгына ылайык соттук 
жана укук коргоо органдарынын ишине тиешелүү процессуалдык, ошондой эле башка 
укуктук ченемдерди кошкондо, учурдагы укуктук боштуктарды, кылмыш, жарандык, 
административдик жана аткаруу кодекстериндеги карама-каршылыктарды жоюууга 
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багытталган сунуштарды иштеп чыгуучу эксперттик жумушчу топ өз ишин баштады. Ал 
Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексинин, Кыргыз Республикасынын Жоруктар 
жөнүндө кодексинин, Бузуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексинин, Кыргыз 
Республикасынын Жазык-процесстик кодексинин, Кыргыз Республикасынын Жазык-
аткаруу кодексинин, Кыргыз Республикасынын Жарандык процессуалдык кодексинин, 
Кыргыз Республикасынын Административдик-процессуалдык кодексинин, «Пробация 
жөнүндө», «Мунапыстын негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө», «Медиация 
жөнүндө», «Сот аткаруучулардын статусу жана аткаруу өндүрүшү жөнүндө» Кыргыз 
Республикасынын мыйзамдарынын колдонмо талдоо жүргүзүп тиешелүү сунуштарды 
иштеп чыгарат. Эксперттик топтун курамына Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин Төрагасынын орун басары Ж.О. Бабаев башында он киши өлчөмүндө 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттары кирди.

12. 2021-жылдын 29-апрелинде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
Этика боюнча Комиссиясынын мүчөлөрүнүн А.М. Осмоналиеванын, Ж.О. Айткуловтун, 
А.С. Кыйгырованын, А.О. Бектуровтун, Т.С. Султановтун, Н.О. Абышкаеванын өз 
ыктыярлары менен кызматтан кетүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин жыйыны болуп өтүп, анын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын Этика боюнча Комиссия мүчөлөрүнүн өз каалоолору боюнча ыйгарым 
укуктарынан баш тартуу жөнүндө билдирүүлөрүн эске алуу чечими кабыл алынган. 
Ошондой эле жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Этика 
боюнча Комиссиясынын өздөрүнүн өтүнүчү боюнча ыйгарым укутарын өткөрүп берген 
мүчөлөрүнүн ордуна Кыргыз Республикасынын Адвокаттар Коллегиясынын Этика боюнча 
Комиссиясынын курамын толуктоо максатында резервден 2017-жылдын 27-ноябрында 
Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын кезектеги I Съездинде шайланган Абитов Тимур 
Мухамедович, Корниенко Николай Антонович, Ким Маргарита Олеговна, Курмушиева 
Анвар Кубатбеков, Но Дмитрий Эсикович, Ахмедгалиева Олеся Мухамеджановна кабыл 
алынган жана ошондой эле 29-апрелде Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңеши «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Кайрымдуулук Фонду 
жөнүндө» Жобону бекитти.

13. 2021-жылдын 
28-30-апрелиндеги 
Тажикстандын Кыр-
гыз Республикасынын 
Баткен облусунун ай-
магына жасаган аскер-
дик агрессиясынын 
негизинде, Баткен об-
ластынын, Лейлек районунун Максат айылындагы жабыркаган жарандарга, Жалал-Абад 
аймактык Адвокатурасынын адвокаттары тарабынан акчалай каражат, азык-түлүк жана 
башка керектүү нерселер жардам ирээтинде берилди. 

14. 2021-жылдын 28-майында Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын кеңсе-
синде Кыргыз Республикасынын Адвокату-
расынын адвокаттар Кеңешинин Төрагасы 
Райымкулов Билим Сардалбекович менен 
ПРООНдун жана «Кыргыз Республикасын-
дагы мыйзамдын үстөмдүгү» Программанын өкүлдөрүнүн ортосунда достук жолугушуу 
болуп өттү.

15. 2021-жылдын 1-июнунда Бишкек шаарынын Эмен паркында Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын катышуусу менен Балдарды коргоо күнүнө карата 
«Кызматташуу – ийгиликтин ачкычы» укуктук акциясы өттү. Кыргыз Республикасынын 
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Адвокатурасынын атынан адвокаттар Гүлжигитов 
Жанатбек Нурдинович жана Бектуров Алишер 
Октябрович катышып, чоңдорго бекер юридикалык 
кеңеш берип, балдарга алырдын укуктары жана 
кызыкчылыктары жөнүндө маалымат беришти. 
Акция балдардын жана алардын ата -энелеринин 
укук, билим жана мамлекеттүүлүк жаатындагы 
сабаттуулугун жогорулатууга багытталган.

16. 2021-жылдын 2-июнунда «КТРК» 
Кыргыз Республикасынын коомдук телерадио-
берүү корпорациясында Кыргыз Республикасы-
нын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 

Төрагасы Б.С.Райымкуловдун жетектөөчү координатор Мунара Матиева жана КТРКнын 
юристи Айгерим Абдыжапарова менен жо-
лугушуу өттү. Анда алар «Акысыз адвокат» 
телеберүүсүнүн долбоорун талкуулашты. 
Бул программанын максаты – тандалган 
көрүүчүлөргө юридикалык маселелерин 
чечүү үчүн акысыз адвокаттык кызмат-
тарды көрсөтүү менен жарандарга юри-
дикалык жардам гана эмес, бекер, квали-
фикациялуу, юридикалык колдоо көрсөтүү 
болгон, андан кийин, 2021-жылдын 10-июнунда дагы бир жолугушуу болуп өттү. Жолу-
гушуунун жүрүшүндө 2021-жылдын сентябрь айынан тартып Кыргыз Республикасынын 
коомдук телерадиоберүү корпорациясы «КТРК» аркылуу көрсөтүлүп жаткан пландашты-
рылган «Акысыз адвокат» программасынын маселелери талкууланып,

2021-жылдын 15-июнунда Үч тараптуу келишимге Юстиция министрлигинин алдын-
дагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борборунун (CC LAG) 
директору Акжол Калбеков, Кыргызстандын адвокаттар коллегиясынын адвокаттар кеңе-
шинин төрагасы Билим Райымкулов жана КТРКнын башкы директору Алиев Бактияр кол 
коюшту. 

17. 2021-жылдын 30-апрелинде КР-
нын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңе-
шинин Төрагасы Б.С Райымкулов, Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин мүчөлөрү, Кыр-
гыз Республикасынын Адвокатурасынын 
Этика боюнча Комиссиясынын Төрайымы 
Арналиева З.О., Төрайымдын орунбасары Волосатова А.П., Комиссиянын мүчөлөрү Кур-
маналиев Т.О., Но Д.Э., Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын аппарат башчысынын 
милдетин аткаруучу Ирлан уулу А., ошондой эле адвокаттык коомчулуктун жана эл аралык 
уюмдардын өкүлдөрүнүн катышуусу менен «Park Hotel» мейманканасынын конференц-за-
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лында «Адилет» укуктук клиникасы» коомдук фонд тарабынан «Кыргыз Республикасында 
адвокатуранын өнүгүү келечеги» деген темада тегерек стол уюштурулду. Бул тегерек стол-
до Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Райымку-
лов Билим Сардалбекович «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын алдында турган 
чакырыктар жана тобокелчиликтер» темасында презентация жасады. Ошондой эле тегерек 
столдо «Адилет» укуктук клиникасы» коомдук фонд тарабынан Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө мыйзамдардын анализи көрсөтүлдү.

18. 2021-жылдын 6-июлунда Министрлер 
Кабинетинин Төрагасынын орун басары - Кыр-
гыз Республикасынын Экономика жана Финан-
сы министри Жапаров Акылбек Үсөнбековичтин 
төрагалыгы астында Экономика жана финансы 
министрлигинде Кыргыз Республикасынын мый-
замдарын инвентаризациялоо боюнча Ведомство-
лор Аралык эксперттик топтун экинчи жыйыны 

болуп өттү. Ага Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин Төра-
гасы Райымкулов Б.С. катышып,

Ведомстволор Аралык эксперттик тобунун регламентине жана Кыргыз Республикасынын 
ченемдик укуктук актыларына сунуштарын, сын-пикирлерин билдирди.

19. 2021-жылдын 14-июлунда Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын кеңсесинде, 
мурда жетишилген келишимдердин натыйжасын-
да Эл аралык өнүктүрүү укугу уюмунун Кыргыз 
Республикасындагы филиалынын директорунун 
милдетин аткаруучу Алымбаев Нурлан Сатыл-
канович тарабынан Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасына Эл аралык өнүктүрүү укугу 
уюмунун Кыргыз Республикасындагы филиалы-

нын жумушчу топторунун координатору Марат уулу Дамир тарабынан эки компьютер тар-
тууланды.

КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
Төрагасы Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
атынан Эл аралык Өнүктүрүү Укук Уюмунун Кыргыз 
Республикасындагы филиалына анын аткаруучу 
директору Фред Хьюстон мырзага кызматташуу 
жана Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
аппаратынын инновациялык техникалык базасын 
колдоо үчүн терең ыраазычылыгын билдирди.

20. 2021-жылдын 14-июлунда Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
кеңсесинде, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
Төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович, Адвокаттар Кеңешинин чечимине 
ылайык Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын күнүнө карата, адвокаттарга II 
даражадагы «Кыргыз Республикасынын ардактуу адвокаты» күмүш медалын жана Ардак 
грамоталарын тапшырды. Андан соң, КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
Төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович адвокаттардын абийирдүү эмгеги жана 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын ишине активдүү катышкандыгы үчүн 
II даражадагы «Кыргыз Республикасынын ардактуу адвокаты» күмүш медалын жана 
Ардак грамоталарын тапшыруу үчүн территориалык адвокатураларга иш сапар алды. 
Райымкулов Б.С. 2021-жылдын 23-июлунда өзүнүн эсебинен Талас облусуна атайын иш 
сапары менен барып, ошол эле күнү ушул эле максаттуу иш сапары менен Жалал-Абад 
облусуна, ал эми 27-июлда Ош жана Баткен облустарына барды.
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21. 2021-жылдын 28-июлунда Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын адвокаттар 
Кеңешинин 2021-жылдын 08-июлундагы 
чечимине ылайык Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин 
Төрагасы Райымкулов Билим Сардалбекович 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 

Этика боюнча Комиссиясынын мүчөлөрүн абийирдүү эмгеги жана Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын ишмердүүлүгүнө активдүү катышкандыгы үчүн Ардак грамоталары 
менен сыйлады. 

22. 2021-жылдын 6-августунда Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасы USAID-IDLO-
нун «Сотко ишеним» программасынын колдоосу 
менен «Кыргыз Республикасынын сотторунда 
аудио-видео жазууну колдонуу жана процесстин 
катышуучуларына соттук отурумдардын аудио- 
видео жаздырууларын берүү» деген темада теге-
рек стол өткөрдү». Тегерек столдун модератору 

Райымкулов Билим Сардалбекович – Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын адвокат-
тар Кеңешинин төрагасы болду. Тегерек столдун спикерлери: – Рустамбаев Алишер Абду-
каримович – жазык, жарандык өндүрүш жана сот чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө 
бөлүмүнүн улук прокурору;

- Бабаев Жыргалбек Олжобаевич – Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
адвокаттар Кеңешинин Төрагасынын орун басары;

- Ли Эдуард Анатольевич – Адвокат, юридикалык илимдеринин кандидаты, эл аралык 
мамилелер жана юриспруденция 
кафедрасынын доценти;

- Скрипкина Галина Анатольевна – 
Евразия экономикалык биримди-
гинин сотунун судьясы, Кыргыз 
Республикасынын эмгек сиңирген 
юристи, мамлекеттик кызматтын 
3-класстагы мамлекеттик кеңешчи-
си. Тегерек столдун катышуучула-
ры болуп Кыргыз Республикасынын 
бардык аймактык адвокатурасынын адвокаттары, Кыргыз Республикасынын Адвока-
турасынын адвокаттар Кеңешинин мүчөлөрү, Эл аралык Өнүктүрүү Укук Уюмунун 
Филиалынын кызматкерлери болушту.

Тегерек столдун жүрүшүндө төмөнкү маселелер талкууланды:
- аудио-видео фиксациялоо милдеттерин ишке ашырууга тоскоолдук кылган себептер;
- аудио -видео фиксациялардын колдонулушун жана иштешин жөнгө салуучу ченемдик 

укуктук актыларды талдоо;
- оң жана терс жактары;
- аудио-видео фиксациялоо системаны колдонбоонун жана туура эмес колдонуунун 

себептери;
- соттордун жазууларды берүүдөн баш тартуусунун негиздери жана башка.
Жыйынтыгында   корутундулар чыгарылып, аудио-видео фиксациялоону соттордо 

колдонулушун жакшыртуу жана натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча сунуштар берилди.
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5. Адвокаттар Кеңешинин адвокаттык ишмердүүлүгүнүн кол 
тийбестигин коргоо боюнча иши

КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеңеши тарабынан отчеттук мезгилде биздин 
адвокаттардын укугун, ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо, кол тийбестигинин жана 
көз карандысыздыгынын кепилдигинин аткарылышы боюнча маселелерге тийиштүү көӊүл 
бурулду. 

Отчеттук мезгил ичинде КРнын Адвокатурасынын ишине мамлекеттик органдардын 
мыйзамсыз кийлигишүүсү боюнча аз эмес фактылар бар, биздин өлкөдө жарандардын укугун 
жана эркиндигин коргоо боюнча адвокаттык ишмердүүлүктү жүргүзүүдө адвокаттарга 
басым көрсөтүү, мыйзамсыздык, укук ченемсиз аракеттер, КРнын Конституциясынын, 
«Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык ишмердүүлүк жөнүндө» 
КРнын Мыйзамынын, башка ченемдик укуктук актылардын, күчүнө кирген эл аралык 
келишимдердин жана макулдашуулардын, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган 
принциптеринин ченемдерин кыянаттык менен бузуу болгон. 

1) 2019-жылдын 29-апрелинде Чүй облусу боюнча УКМКнын башкармалыгынын 
кызматкерлери тарабынан адвокат Адилет Мамбетказиев кармалган, аны пара алды 
деп күнөөлөшкөн. Иш боюнча жабырлануучу, Адилет Мамбетказиевдин коргоо алдында 
турган адамы болгон. Ал акчаны адвокаттын чөнтөгүнө гонорар катары салган. Адвокатты 
29-апрелде кармаган, 1-майда Октябрь райондук соту борбордун СИЗО-1 бөгөт коюу чарасы 
берилген. Адвокаттык коомчулук адвокат Адилет Мамбетказиевдин бошотулушуна активдүү 
иш-аракеттерди көрүшкөн. Адвокаттардын колдоосу менен, 2019-жылдын 14-майында 
Бишкек шаардык соту 2019-жылдын 1-майындагы Бишкек шаарынын Октябрь райондук 
сотунун токтомуна адвокат Адилет Мамбетказиевге мыйзамсыз жана негизсиз камакта 
кармоо түрүндөгү бөгөт коюу чарасын колдонгондугу тууралуу апелляциялык даттанууну 
карап чыгып, өзүнүн Аныктамасы менен адвокат А.О.Мамбетказиевди үй камагына которду. 
КРнын Адвокатурасынын адвокаттары тарабынан сотто өзүнүн коллегасын коргоо үчүн 
50дөн ашык тапшырма-ордер беришкен.

Кийинчерээк, 2019-жылдын 14-майында (Адвокаттар Кеңешинин төрагасы 
Б.С. Райымкуловдун катышуусу менен КРнын Адвокатурасынын алдындагы АОБ 
2019-жылдын 11-майында өткөрүлгөн тегерек столдун резолюциясына ылайык) адвокаттар 
Кеңешинин мүчөлөрү жана башка адвокаттардын катышуусу менен «АКИ press» 
маалыматтык агенттигинде пресс-конференция болуп өттү.

2) «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» КРнын 
Мыйзамынын 29-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык адвокат юридикалык жардам үчүн 
кайрылууга же анын көрсөтүлүшүнө байланыштуу өзүнө белгилүү болгон жагдайлар 
жөнүндө күбө катары чакырылышы жана суракка алынышы мүмкүн эмес. Бирок КРнын 
Аскер прокуратурасынын тергөө тобунун тергөөчү Д.Джапаров күбө катары суракка 
2019-жылдын 17-декабрында саат 17.00го Адвокат С.М. Слесаревду (К.Асановго карата 
сотко чейинки өндүрүш боюнча) суракка келүүнү талап кылган. 

3) 2019-жылдын 17-декабрында КРнын Аскер прокуратурасына тергөөчү суракка 
Жоошев Замирбек Тургунбаевич чакырылган. Бул учурда кайрадан мыйзамдуулуктун 
бузулушу көрүнүп турат. 

4) Ошондой эле 2019-жылдын 19-декабрында Бишкек гарнизонунун аскер 
прокуратурасына тергөөчү Ч. Ажибаевге адвокат Бакытбек Автандил уулун суракка 
чакырылышын КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңеши мыйзамсыз деп эсептейт.

Бардык фактыларга КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңеши оперативдүү чара 
көрдү, Адвокаттар Кеңешинин өтө шашылыш отуруму болуп өттү, КРнын Адвокатурасынын 
кеӊсесинде Масалык маалымат каражаттары – радио, телевидения, жаӊылыктар сайтынын 
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өкүлдөрүнүн катышуусу менен пресс-конференция өткөрүлдү, анда адвокаттарга карата 
укук коргоо органдары тарабынан мыйзамсыз аракеттеринин фактылары айтылды, КРнын 
Өкмөтүнүн, КРнын Башкы прокуратурасынын дарегине адвокаттарга карата мыйзамдын 
бузулушуна жол бербөө жөнүндө кайрылуу жөнөтүлдү. Кыргыз Республикасынын 
Президентине, Кыргыз Республикасынын Башкы прокурору адвокаттарга карата мыйзамсыз 
аракеттери үчүн ыйгарым укуктуу кызматкерлдерди жоопко тартуу жана мындан ары 
мындай фактыларды токтотуу талабы менен кайрылуу жөнөтүлгөн.

5) Адвокаттарга карата укук коргоо органдары тарабынан мыйзамга ылайык келбеген 
аракетинин акыркы фактысы болуп 2021-жылдын 10-февралында КРнын УКМКнын Ош 
жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан «Дженго» коюлган 
аты боюнча криминалдык авторитет Кадыр Досоновдун кызыкчылыгын жактаган адвокат 
Назгуль Суйунбаеванын үйүн мыйзамсыз тинтүү жүргүзүлгөн.

Бул жөнүндө 2021-жылдын 15-февралында АКИpress-Ош пресс-конференция учурунда 
ошондой эле Ош шаары жана Ош облусунун адвокаттары билдиришти. Адвокаттын 
даттануусунан кийин 2021-жылдын 12-февралында Ош шаардык соту тарабынан адвокат 
Н. Суйунбаеванын үйүндө тинтүү жүргүзүү мыйзамсыз деп таанылган.

Бул факт ошондой эле КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңешинин отурумунда 
талкууланды, анда КРнын Башкы прокуратурасына кайрылуу жөнүндө чечим кабыл 
алышты. 

КРнын УКМКнын Ош жана Ош облусу боюнча башкармалыгынын тиешелүү 
кызматкерлеринин жана Ош облусунун жана Ош шаарынын прокурордук кызматкерлеринин 
мыйзамга ылайык эмес аракеттерине юридикалык баа берүүнү талап кылуу менен тиешелүү 
кыйрылуу жөнөттү.

6) КР Адвокатурасынын ишине мамлекеттик органдар тарабынан мыйзамсыз кийли-
гишкен дагы бир фактысы бул Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Антимо-
нополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан 2018-жылдын 24-ок-
тябрындагы № 120 КРнын Адвокатурасынын дарегине КРнын антимонополиялык 
мыйзамдарын бузууларды четтетүүгө эскертүүсү, мыйзамсыз КРнын Адвокатурасын 
чарбалык субъектке киргизип, үстөмдүк абалды ээлеп, КРнын Адвокатурасынын мүчөлү-
гүнө кирүү үчүн 20000 сом өлчөмдөгү кирүү төгүмү түрүндө барьерди жоюуп, 30 күндүн 
ичинде жогоруда аталган эскертүүнү аткарылгандыгы тууралуу маалымат берүүгө милдет-
тендирилген.

КРнын Адвокатурасы бул жазма эскертүү менен макул болбой, КР Өкмөтүнө 
караштуу Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттигине (ГААР) аны жокко 
чыгаруу тууралуу административдик даттануу менен кайрылды, буга ГААР тарабынан 
административдик даттанууну канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө чечими кабыл 
алынган.

КРнын соттору КРнын Адвокатурасынын ГААРга административдик доосун 
канаттандыруудан баш тартып, ГААРга КРнын Адвокатурасынын мүчөлүгүнө кирүү үчүн 
20000 сом өлчөмдөгү кирүү төгүмү түрүндө барьерди жоюу жөнүндө жазма эскертүүсүн 
КРнын Адвокатурасынан талап кылууга мүмкүнчүлүк берди. Аталган маселеде ГААРдын 
ошондой эле А.С. Сапыбековдун, Т.Д. Байчаевдин ГААРга КРнын Адвокатурасынын 
мүчөлүгүнө кирүү үчүн 20000 сом өлчөмдөгү кирүү төгүмүн төлөө милдеттери жөнүндө 
КР Адвокатурасынын Уставынын 4.1-пунктун аткарбагандыктан, аларга КРнын 
Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңешине КРнын Адвокатурасынын мүчөлүгүнө кабыл 
алуудан баш тарткандыгы тууралуу жазган арызы түрткү берди.

Анда КРнын Адвокатурасы ГААРдын 2018-жылдын 24-октябрындагы № 120 жазма 
эскертүүсүн, анын 2018-жылдын 28-декабрындагы №065-А чечимин жараксыз деп 
таануу жөнүндө административдик доо менен Бишкек шаардык райондор аралык сотко 
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кайрылууга аргасыз болду. Тилекке каршы, Бишкек шаардык райондор аралык соту 
КРнын Адвокатурасынын административдик доосун канааттандыруудан баш тартты. 
КРнын Адвокатурасы аталган Бишкек шаардык райондор аралык сотунун чечимине 
карата апелляциялык тартипте даттануу менен Бишкек шаардык сотуна жана андан ары 
кассациялык тартипте КРнын Жогорку сотуна кайрылды, ошондой эле жыйынтык берген 
жок. 

Жыйынтыгында КРнын Адвокатурасы адвокаттардын өз алдынча, көз карандысыз 
коомдоштугу болуп саналаарына, жана аткаруу бийлигинин органдарынын мыйзамдарына 
ылайык анын ишине кийлигишүүгө укугу жок экендигине карабастан, КРнын Өкмөтүнө 
караштуу Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги өзүнүн мыйзамсыз 
аракети менен КРнын Адвокатурасына кысым жасап баштады. КРнын Адвокатурасы КРнын 
Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан бул 
аракеттер мыйзамсыз деп эсептейт, алардын ички иштерге кийлигишүүгө укугу жок. Аталган 
талап канааттандырылышы мүмкүн эмес, себеби Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы 
мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган же чарбалык субъект 
болуп саналбайт, башкача айтканда «Атаандаштык жөнүндө» Кыргыз Республикасынын 
Мыйзамынын 14-15-беренелеринде каралган субъектердин тизмесине туура келбейт. 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы өзүнүн укуктук статусу боюнча чарбалык жана 
коммерциялык кызыкчылыктарды көздөбөгөн, адвокаттардын өзүн-өзү башкаруучу 
кесиптик коомдоштугу. «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы жана адвокаттык иш 
жөнүндө» Мыйзамдын 16-беренесинин 3-пуктуна ылайык адвокаттык иш ишкердик иш болуп 
саналбайт. Көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
КРнын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 
талабын канааттандырууга мыйзамдуу негиз болгон эмес, бул жөнүндө ГААР тишелүү 
түрдө маалымданган. Буга, 2021-жылдын 5-январында ГААР өзүнүн №1 токтому менен 
КРнын Адвокатурасына 2 категорияда штраф салды: юридикалык жактарга – 130 расчеттук 
көрсөткүч-13000 сом. Суроо жаралды, КР Адвокатурасы мыйзамдар боюнча коммерциалык 
уюм болуп эсептелбейт, пайда табуу максатын көздөбөйт, мамлекеттик органдардан көз 
карандысыз болсо да, эмне үчүн КРнын Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык жөнгө 
салуу мамлекеттик агенттигинин кызмат адамдарынын кесиринен КРнын Адвокатурасы 
мамлекеттин пайдасына 65 адвокаттын ар айлык мүчөлүк төгүмүнө барабар болгон, 13000 
сом өлчөмүндөгү штрафты төлөшү керек. Албетте, КРнын Адвокатурасы ГААРдын айып 
пул салуу жөнүндө токтомун соттук тартибинде даттанды. Тилекке каршы.

КРнын Адвокатурасы соттордун чечимин сыйлашыбыз керектигине байланыштуу, 
адвокаттардын Курултайынын чечимисиз биз мүчөлүгүнө кирүү үчүн 20000 сом өлчөмдөгү 
кирүү төгүмү түрүндө барьерди жоё алган жокбуз. 

КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеӊеши, албетте, бул кырдаалда четте калган 
жок, КРнын Башкы прокуратурасына, КРнын УКМК, КРнын Өкмөтүнө караштуу 
Антимонополиялык жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кызмат адамдарына КРнын 
Адвокатурасына карата мыйзамга ылайык эмес ишине, ошондой эле КРнын Адвокатурасы 
ГААРдын мыйзамсыз жазма эскертүүсү боюнча биринчи инстанциядан Жогорку сотко чейин 
жетип, Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы мыйзамдуулукка жана адилеттүүлүккө 
жетти. Ошентип, Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер жана жоруктар жөнүндөгү 
соттук коллегиясы курамында И.Н. Воронцова төрагалык кылуучу, судьялар З.Б. Алгожоев 
жана Н.К.Кожомбердиев болгон соттук коллегиясы тарабынан 2021-жылдын 18-майында 
адвокаттар Кеңещинин Төрагасынын кайрылуусун канааттандыруу Аныктамасын кабыл 
алынып, ГААР менен болгон иште акыркы чекит коюлган. Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын адвокаттар Кеңешинин төрагасы Б.С. Райымкуловдун апелляциялык 
даттануусу канааттандырылган.
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Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунун 2021-жылдын 2-февралындагы 
чечими, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу 
мамлекеттик агенттигинин 2021-жылдын 5-январындагы №1 токтому бузулган учурда 
жаза колдонуу жөнүндө ГАР01-№ 000416 протоколуна 2020-жылдын 28-декабыры, жокко 
чыгарылган, ошондой эле укук бузуу ишин токтоткон. Белгилей кетүүчү жагдай, Бишкек 
шаардык сотунун 2021-жылдын 18-майындагы Кыргыз Республиканын бузуулар жөнүндө 
кодексинин 336-1-беренесинин 6-бөлүгүнө ылайык аныктамасы даттанууга жатпайт.
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6. Донордук каражаттарды тартуу боюнча иш 
Отчеттук мезгилде КРнын Адвокатурасынын адвокаттар Кеӊеши тарабынан 

КРнын Адвокатура институтун мындан ары өнүктүрүү жана чыӊдоо үчүн донордук 
каражаттарды тартуу боюнча чоӊ иш жүргүзүлдү. Анда, 2018-жылдын 1-апрелинен 
2019-жылдын 31-мартына чейин «Сорос-Кыргызстан» Фондунун каражатынын эсебинен 
КРнын Адвокатурасында «Кыргыз Республикасында ГГЮП механизмин ишке ашырууга 
көмөктөшүү» долбоору жүзөгө ашырылган. Көрсөтүлгөн долбоорду ишке ашыруунун 
жүрүшүндө КРнын Адвокатурасына төмөнкүлөр алынган: баасы 500 $ болгон ноутбук; 
баасы 450 $ болгон МФУ EPSON L550 түстүү принтер; баасы 600 $ болгон санарип 
фотоаппараты. Ошондой эле «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча 
бирге аракеттешүү жөнүндө» Жобонун долбоору иштелип чыгып, бардык аймактык 
адвокатуралардан талкуулоо өткөн. Адвокаттар үчүн жер жерлерде топ боюнча 20 адамдан 
турган 4 күндүк тренинг өткөрүлдү. Көрсөтүлгөн долбоор аяктагандан кийин 2019-жылдын 
1-майынан 2020-жылдын 29-февралына чейин «Сорос-Кыргызстан» эл аралык фондунун 
жардамы менен «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы институтун жана анын мамлекет 
кепилдеген юридикалык жардам берүүдөгү ролун чыӊдоо» аттуу жаӊы долбоор болуп өттү.

Долбоордун ишинин негизги жетишкендиктери төмөнкүлөр болду:
1. КРнын Адвокатурасынын аймактык жактоочуларынын потенциалын чыңдоо үчүн 

жабдууларды алуу:
1) Көп функционалдуу түзмөк (принтерлер) – 10 даана;
2) КРА алдындагы АОБ үчүн түстүү принтер – 1 даана;
3) Маркерлик тактай 60*90 см2 – 1 даана;
4) Зымсыз лазердик көрсөткүч таякча – 1 даана.
2. КРнын Адвокатурасынын кеӊсесине, КРнын Адвокатурасынын алдындагы УЦА 

кеӊсесине жана Ысык-Көлгө көчмө семинар өткөрүү үчүн кеңсе товарларын алуу. 
3. КРнын адвокатурасынан сыйлыктын матрицасын (1- жана 2-даражада) адвокаттарга 

сыйлык медалын заливкалоо үчүн дизайн формасын иштеп чыгуу, ошондой эле сыйлык 
медалдардын өзүн даярдоо.

4. «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын жетектөөчү органдарынын 
потенциалын күчөтүү» аттуу көчмө семинарды Чок-Тал айылында, «Роял Бич» клуб-
мейманканасында өткөрүү. 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин залында 2019-жылдын 
15-июлунда болуп өткөн Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын күнүн майрамдоонун 
жүрүшүндө КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар кеӊешинин төрагасы Б.С. Райымкулов 
тарабынан төмөнкүлөр салтанаттуу тапшырылды:

- Көп функционалдуу түзмөк (принтерлер) модель Canon MF 3010 – 10 даана. КРнын 
Адвокатурасы жана КРнын Адвокатурасынын аймактык адвокатураларынын 
өкүлдөрүнө (КРА кеӊсесине, Бишкек ш., Ош ш., Баткен облусу, Жалал-Абад облусу, 
Ысык-Көл облусу, Нарын облусу, Ош облусу, Талас облусу, Чуй облусу).

- КРнын Адвокатурасынын алдындагы Адвокаттардын окуу борборунун директоруна 
түстүү принтер – 1 даана, маркерлик тактай 60*90 см2 – 1 даана жана зымсыз лазердик 
көрсөткүч таякча – 1 даана. 

«Сорос-Кыргызстан» эл аралык фондунун жардамы менен «Кыргыз Республикасынын 
Адвокатура институтун жана анын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүүдөгү 
ролун чыӊдоо» «Сорос-Кыргызстан» Фондунун долбоорун ишке ашыруу алкагында Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасы тарабынан «Ардактуу адвокат» 1 даражадагы алтын 
медалдын жана «Ардактуу адвокат» 2 даражадагы күмүш медалдын эскиздери иштелип 
чыккан, кийин КРнын Аддвокатурасынын Адвокаттар Кеӊеши тарабынан медалдардын 
эскиздеринин варианттары каралып, акыркы варианты бекитилген. КРнын Адвокатурасынын 
Адвокаттар кеӊеши өзүнүн отурумунда аймактык адвокатуралардын «Ардактуу адвокат» 
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1 даражадагы алтын медаль жана «Ардактуу адвокат» 2 даражадагы күмүш медаль менен 
сыйлоого көрсөтүлгөн сунуштарын карап чыгып, сыйлана турган адвокаттардын тизмесин 
биротоло бекиткен. 2019-жылдын 15-июлунда Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 
күнүн майрамдоонун жүрүшүндө КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар кеӊешинин 
төрагасы тарабынан төмөнкүлөр салтанаттуу сыйланышты:

- 3 адвокат «Ардактуу адвокат» 1 даражадагы алтын медалы менен;
- 23 адвокат «Ардактуу адвокат» 2 даражадагы күмүш медалы менен.
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы тарабынан долбоорду ишке ашыруу алкагында 

Ысык-Көл облусунун Чок-Тал айылында «Роял Бич» клуб-мейманканасында 2019-жылдын 
23-25-июлуна чейин көчмө семинар уюштурулган. 

Аталган семинарда Адвокаттар кеӊешинин мүчөлөрү, Этика комиссиясынын мүчөлөрү, 
Ревизиялык комиссиянын мүчөлөрү, Адвокаттар кеӊешинин жана Ревизиялык комиссиянын 
талапкерлери (резерв), ошондой эле КРнын Адвокатурасынын адвокаттары жана активдүү 
адвокаттар катышышты, 3 күндүк окуунун жыйынтыгы боюнча катышуучулар тарабынан 
«Көйгөйлөрдү чечүү үчүн механизм» иштелип чыккан, төмөнкүдөй негизги артыкчылыктуу 
багыттар берилген:

1. Адвокаттардын кесиптик этикасы;
2. Адвокаттардын квалификациясын жогорулатуу;
3. КРнын Адвокатурасын финансылык камсыздоо ж.б.
Жогоруда көрсөтүлгөн багыттарды ишке ашыруу үчүн КРнын Адвокатурасынын жооптуу 

органдары аныкталган жана милдеттери коюлган. «Сорос-Кыргызстан» эл аралык фондунун 
жардамы менен «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы институтун жана анын мамлекет 
кепилдеген юридикалык жардам берүүдөгү ролун чыӊдоо» «Сорос-Кыргызстан» Фондунун 
долбоорун ишке ашыруу алкагында Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы КРнын 
Жогорку Кеӊеши менен биргеликте 2019-жылдын 13-декабрында «Hyatt Regency Bishkek» 
мейманканасынын конференц-залында мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу 
топтун, КР Адвокатурасынын өкүлдөрүнүн, МКЮЖ системасындагы адвокаттардын, 
МКЮЖ өнүктүрүү боюнча улуттук түйүндүн өкүлдөрү, прокурорлор, соттор жана ички 
иштер органдарынын катышуусу менен «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам 
жөнүндө» КРнын Мыйзамынын жаӊы редакциясынын долбоорун талкуулоо боюнча тегерек 
стол өткөрүлгөн.Тегерек столго бардыгы болуп 67 адам катышкан.

Иш-чаранын башында «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Кыргыз 
Ресспубликасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө» КР Мыйзамынын дол-
боорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү КР Мыйзамынын долбоорундагы 
бардык өзгөртүүлөрдү Мыйзамдын колдонуудагы редакциясы менен салыштыруу боюнча 
айтып беришти.

Андан кийин чогулгандар долбоор боюнча кызыккан суроолорун беришти жана иштеп 
чыгуучулар тарабынан толук жооп алышты. Ошондой эле терегерек столдун катышуучулары 
тарабынан Мыйзам долбооруна өзгөртүүлөр киргизүү боюнча сунуштар берилди. 

Акырында «Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» Кыргыз 
Ресспубликасынын Мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө» КРнын Мыйзамынын 
долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү КРнын ЮМне караштуу ГГЮП 
координациялоо боюнча борбордун директору А.С. Калбеков Мыйзам долбоорундагы 
бардык ньюанстар жана жаӊы киргизилгендер тууралуу айтып берди жана тегерек столдун 
катышуучуларынын бардык сунуштарын жана пикирлерин эске алууга убада берди.  

Иш-чараны Мыйзам долбоорун жана ага киргизилген сунуштарды талкуулоого 
катышкан тегерек столдун бардык катышуучуларына ыраазычылык билдирүү менен, КРнын 
Адвокатурасынын Адвокаттар кеӊешинин төрагасы Б.С. Райымкулов жапты.

Ошондой эле долбоордун алкагында адвокаттар үчүн 3-4 күндүк «Кыйноолорго жана 
башка катаал, адамгерчиликсиз же кадыр-баркына шек келтирүүчү мамиле түрүнө жана 
жазалоо аракеттеринин курмандыгын коргоонун өзгөчөлүгү жана укуктук механизми» 
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аттуу темада тренинг өткөрүү каралган. Долбоорго ылайык катышуучулардын жалпы 
саны – 60 катышуучуну (ар бир топто 20дан) түзөт. Тренинг Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын алдындагы Адвокаттардын окуу борборунун (УЦА) базасында кыргыз 
жана орус тилдеринде өтүшү керек болчу.

Республика боюнча адвокаттардын чоӊ тобун камтуу максатында, түштүк 
региондордун адвокаттары үчүн КРнын Адвокатурасынын алдындагы УЦА 2019-жылдын 
10-13-октябрында Ош ш. пландаштырылган экинчи тренинг өткөрүлдү. Долбоордун планы 
боюнча тренинг 20 адвокаттын катышуусуна арналган, чындыгында тренингге Ош ш. жана 
Жалал-Абад облусунун аймактык адвокатураларынан 25 адвокат катышты.

«Сорос-Кыргызстан» эл аралык фондунун жардамы менен «Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасы институтун жана анын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүүдөгү 
ролун чыӊдоо» «Сорос-Кыргызстан» Фондунун долбоорун ишке ашыруу алкагында 
Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы КРнын Юстиция министрлигине караштуу 
ГГЮП КБ менен биргеликте 2010-жылдын 27-февралында «Ramada by Wyndham Bishkek 
Hotel» мейманканасынын конференц-залында «Мамлекет кепилдеген юридикалык 
жардам жөнүндө» жаӊы редакцияда КРнын мыйзамынын долбооруна сунуштарды 
иштеп чыгуу боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыгуу боюнча жумушчу топтун, КРнын 
Адвокатурасынын өкүлдөрүнүн, ГГЮП системасындагы адвокаттардын, өкмөттүк эмес 
уюмдардын өкүлдөрүнүн, ички иштер органдарынын тергөө кызматкерлеринин катышуусу 
менен жумушчу жолугушуу болуп өттү. Жумушчу жолугушууга бардыгы болуп 50 адам 
катышты. Жумушчу жолугушуу жогорку уюштуруучулук деӊгээлинде өттү жана анын 
катышуучулары мыйзам долбоорун талкуулоодо активдүү катышышты. 

2) Эл аралык өнүктүрүү укугу уюмунун Кыргыз Республикасындагы филиалынын 
директору Альфред Хьюстон өкүлү болгон Кыргыз Республикасындагы Эл аралык 
Өнүктүрүү Укук Уюму (USAID / IDLO), Кыргыз Республикасынын Адвокаттар коллегиясына 
колдоо көрсөтөт. Ошентип, 2021-жылдын 14-июлунда Кыргыз Республикасынын 
Адвокаттар коллегиясынын күнүндө, Кыргыз Республикасынын Адвокаттар коллегиясынын 
кеңсесинде, Эл аралык өнүктүрүү уюмунун Кыргыз Республикасында жетишкен 
келишимдеринин натыйжасында, Кыргыз Республикасынын Адвокаттар Коллегиясына 
Эл аралык Өнүктүрүү Укук Уюмунун Кыргыз Республикасындагы филиалынын жумушчу 
топторунун координатору Марат уулу Дамир тарабынан комплект коюлган эки компьютер 
тапшырылды. 2021-жылдын 6-августунда Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы USAID-
IDLOнун «Сотко ишеним» программасынын колдоосу менен «Кыргыз Республикасынын 
сотторунда аудио-видео жазууну колдонуу» деген темада тегерек стол өткөрдү, жана 
процесстин катышуучуларына «бардык аймактык адвокаттардын адвокаттары үчүн соттук 
отурумдардын аудио-видео жаздырууларын берүү. Тегерек столдун ишинин натыйжасында, 
сот отурумдарында аудио-видео жазууну колдонуу боюнча адвокаттардын иш жүзүндөгү 
сунуштары топтолгон резолюция кабыл алынды. Жана ошондой эле кабыл алынган токтом 
сунуш катары тиешелүү мамлекеттик органдарга жөнөтүлдү.
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7. Каржылык-чарбалык иш
КРнын Адвокатурасынын бюджети бир жолку кирүү төгүмдөрүнүн, ар айлык мүчөлүк 

төгүмдөрдүн жана максаттуу төгүмдөрдүн суммаларынын эсебинен түзүлөт.
01.01.2018-жылга карата КРнын Адвокатурасынын эсебиндеги финансылык 

каражаттардын калдыгы 777 769 сомду түзгөн. Бүткүл 2018-жылы 01.01.2018-жылдын 
каражаттарынын калдыгы менен бирге киреше 2 773 504 сомду түзгөн, алардын ичинен:

1) кирүү төгүмдөрү (КРнын Адвокатурасынын мүчөлүгүнө 20000 сомдон төлөп, 55 
адам кирди) – 1100000 сом;

2) мүчөлүк төгүмдөр ААга түшүүлөрдүн 30 % – 810035 сом;
3) максаттуу төгүмдөр (10000 сомдон 2) – 20000 сом; 
4) күбөлүктү алмаштыруу жана жоготууга төлөм – 65700 сом.
КРнын Адвокатурасынын 2018-жылдагы чыгымдары 1229076 сомду түзгөн, анын 

ичинде:
1) КРнын Адвокатурасынын аппаратынын эмгек акысы (5 штаттык толук бирдиктер, 

0.5 чени менен үч штаттык бирдик) – 899380 сом;
2) КРнын социалдык фонду – 170867 сом;
3) чарбалык муктаждыктар – 92863 сом;
4) телефон байланышынын кызматтары үчүн – 18115 сом;
5) Интернет үчүн – 5500 сом;
6) банк кызматтары – 1600 сом;
7) коммуналдык кызматтар – 15751 сом
8) кирүү төгүмдөрүн кайтаруу (КР Адвокатурасынын мүчөлүгүнө кирүүдөн баш 

тартуу – 1 адам) – 20000 сом.
Ошондой эле 2018-жылы КРнын Адвокатурасы институтун колдоо жана өнүктүрүү 

максатында эл аралык уюм Америкалык юристтердин ассоциациясынын (ABA ROLI) 
Укук Үстөмдүгү Программасы тарабынан КРнын Адвокатурасынын кеӊсесин кармоого 
жана КР Адвокатурасынын аппаратынын, Адвокаттар Кеңешинин мүчөлөрүнүн, КРнын 
Адвокатурасынын Этика боюнча комиссиясынын эмгек акысына 2081904 сом бөлүнүп 
берилген, алар толугу менен өздөштүрүлгөн. 01.04.2018-жылдан 31.03.2019-жылга чейин 
каралган «Кыргыз Республикасында МКЮЖ механизмин ишке ашырууга көмөктөшүү» 
долбоорун аткарууга 2018-жылы КР Адвокатурасына «Сорос-Кыргызстан» Фонду 
тарабынан 1 485 623 сом бөлүнүп берилген, алар 1 375 614 сом суммасында өздөштүрүлгөн, 
калдык 110 009 сомду түзгөн.

КРнын Адвокатурасынын 2018-жылдагы, ошондой эле 2019 жана 2020-жылдардагы 
кирешелери жана чыгымдары боюнча бардык маалыматтар Адвокаттардын II съездинин 
бардык делегаттарына таратылып берилген Съезддин материалдарында көрсөтүлгөн, 
карасаӊыздар болот, ошондой эле КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңешинин иши 
тууралуу отчеттук доклад КРнын Адвокатурасынын сайтында мурдатан жайгаштырылган.

01.01.2019-жылга карата акча каражатынын калдыгы 1544428 сомду түзгөн, 2019-
жылы киреше калдыкты эске алуу менен 3553392 сомду түзгөн, анын ичинде:

1) кирүү төгүмдөрү – 1137000 сом;
2) ААнын мүчөлүк төгүмдөрдөн чегерүүлөрү 30 % – 851364 сом;
3) максаттуу төгүмдөр – 20600 сом.
КРнын Адвокатурасынын 2019-жылдагы чыгымдары 2355458 сомду түзгөн, анын 

ичинде:
1) эмгек акы – 1746291 сом;
2) КР социалдык фонду – 299217 сом;
3) чарбалык муктаждыктар – 56874 сом;
4) телефондук байланыш – 43948 сом;
5) интернет – 1100 сом;
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6) банк кызматтары – 5000 сом;
7) коммуналдык кызматтар – 16308 сом;
8) почталык кызматтар – 13100 сом;
9) кеӊсе товарлары – 17480 сом;
10) күбөлүктүн бланктары – 25000 сом;
11) чоӊ плакеттерди жана медалдарды даярдоо – 54400 сом;
12) аудит кызматтары – 60000 сом.
2019-жылы «Сорос-Кыргызстан» эл аралык фондунун жардамы менен 29.02.2020-жыл-

га чейин каралган «Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы институтун жана 
анын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүүдөгү ролун чыӊдоо» аттуу жаӊы дол-
боору 01.05.2019-ж. баштап ишке ашты. Көрсөтүлгөн долбоорду ишке ашырууга бөлүнгөн 
2794000 сомдон 1375614 сом өздөштүрүлдү.

01.01.2020-жылга карата акча калдыгы 1197934 сомду түздү. 2020-жылга карата 
киреше калдыкты эсепке алуу менен 3841194 сомду түздү, анын ичинде:

1) кирүү төгүмдөрү – 1878000 сом;
2) ААнын мүчөлүк төгүмдөрдөн чегерүүлөрү 30 % – 719860 сом;
3) максаттуу төгүмдөр – 14400 сом;
4) күбөлүктү алмаштыруу жана жоготууга төлөм – 31000 сом.
2020-жылы чыгым 2214009 сомду түздү, анын ичинде:
1) эмгек акы – 1682906 сом;
2) КР Социалдык фондуна чегерүүлөр – 281885 сом;
3) мүлккө жана таштандыга салык – 8621 сом;
4) чарбалык муктаждыктар – 27520 сом;
5) домен жана хостинг, компьютердик жабдууларды оӊдоо – 15088 сом;
6) кеӊсе товарлары – 67182 сом;
7) телефон байланышынын кызматтары жана Интернет – 40995 сом;
8) өкүлчүлүк чыгымдары – 29635 сом;
9) медалдарды даярдоо – 31280 сом.
01.01.2021-жылга карата калдык 1627185 сомду түздү.
 «Сорос-Кыргызстан» эл аралык фондунун жардамы менен «Кыргыз Республикасынын 

Адвокатурасы институтун жана анын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүүдөгү 
ролун чыӊдоо» долбоорунун аякташында 2020-жылдын 2 айында 463872 сом сарпталды.

КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңешинин ишинин отчеттук мезгилиндеги 
КРнын Адвокатурасынын аппаратын жана кеӊсесин кармоого болгон чыгымдар КРнын 
Адвокатурасынын Адвокаттар Кеңешинин мурунку курамынын ишинин мезгилине 
салыштырганда өлчөмү боюнча бир кыйла төмөн болгондугун белгилеп кетүү зарыл. 
Чыгымдарды минимумга чейин жеткирүү менен эффективдүү жана үнөмдүү иштөөгө 
аракет кылдык. Чындыгында бир да сом ар отчеттук жылга бекитилген бюджеттен тышкары 
сарпталган жок. 

КРнын Адвокатурасынын бюджети бир жылда орточо эсеп менен адвокаттык иш 
жүргүзүү укугуна лицензия алган 50 адам КРнын Адвокатурасынын мүчөлүгүнө кирүү 
жөнүндө арызы менен кайрылуусунан түзүлөт, бул 20000 сомдон кирүү төгүмдөрүн – 
1000000 (бир миллион) сомду эсепке алуу менен болот. Орточо эсеп менен 30 % өлчөмүндөгү 
аймактык адвокатуралардан ар жылдык чегерүүлөр 780000 (жети жүз сексен миӊ) сомду 
түзөт. Жыйынтыгында бюджет 1780000 сомду түзөт, үнөмдүү мамиле кылууда КРнын 
Адвокатурасынын кызматкерлеринин аппаратын жана кеӊсесин кармоого 1 жылга жетет. 
Бирок эгерде бүгүн Адвокаттардын съезди «КР Өкмөтүнө караштуу Антимонополиялык 
жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин (ГААР) 2018-жылдын 24-октябрындагы № 120 КР 
Адвокатурасынын мүчөлүгүнө кирүү үчүн 20000 сом өлчөмдөгү кирүү төгүмү түрүндө 
барьерди жоюу жолу менен КР антимонополиялык мыйзамдарын бузууларды четтетүүгө 
жазма эскертүүсүн аткаруу тууралуу» Съезддин күн тартибинин маселелерин кароодо 
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ГААРдын көрсөтүлгөн жазма эскертүүсүн аткаруу тууралуу чечим кабыл алса, анда 
Адвокатураны толук кандуу иштеши жана аппараттын кызматкерлерин кармоо чоӊ суроо 
алдында калат. Ошондуктан, бул маселени кароодо жакшыраак ойлонушубуз керек. 

ЕвразЭС жана КМШ өлкөлөрүнүн бардыгында адвокаттык коомдоштуктарга кирүүнү 
каалоочулар кирүү төгүмдөрүн төлөөгө милдеттүү экендигин белгилеп кетүү керек. Мисалы, 
Россия Федерациясында кирүү төгүмдөрү региондорго жараша айырмаланат. Биздин көз 
караш боюнча КРнын Адвокатурасынын ГААР менен көйгөйү «Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасы жана адвокаттык иш жөнүндө» КРнын Мыйзамында адвокаттык иш жүргүзүү 
укугуна лицензиясын алган адамдын кирүү төгүмүн төлөөнүн милдеттүүлүгү тууралуу 
ченемдин жоктугунан, жазылбагандыгынан келип чыкты. 
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8. КРнын Адвокатурасынын Этика боюнча комиссиясынын иши
КРнын Адвокатурасынын Этика боюнча комиссиясынын иши тууралуу бир нече гана 

сөз. Тилекке каршы, КР Адвокатурасынын Этика боюнча комиссиясынын жана Адвокаттар 
кеӊешинин дарегине өзүнүн адвокаттык милдеттерин жоопкерчиликсиз аткаргандыгы, 
Адвокаттардын кесиптик этикасынын кодексинин ченемдерин сактабагандыгы үчүн биздин 
адвокат-коллегаларга карата жарандар, ички иштер, сот, прокуратура органдары, КРнын 
Юстиция министрлиги тарабынан көп сандагы кайрылуулар жана даттануулар болгон.

2018-жылы – 315 кайрылуулар жана даттануулар келип түшкөн, 2019-жылы – 285, 2020-
жылы – 223. КРнын Адвокатурасынын Этика боюнча комиссиясы буга бүгүнкү Адвокаттар 
съездинин күн тартибине ылайык өзүнүн отчетунда толугураак токтолуп кетет деп ойлойм.

КРнын Адвокатурасынын Адвокаттар кеӊеши өзүнүн 2021-жылдын 21-январындагы 
отурумунда КРнын Адвокатурасынын Этика боюнча комиссиясы жөнүндө Жобого 
өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду бекитти. Маанилүү толуктоолордун бири болуп 
адвокаттар тарабынан мүчөлүк төгүмдөрдү өз учурунда төлөбөө фактыларын кароонун 
жөнөкөйлөтүлгөн тартиби чагылдырылган § 6. Өзгөчө жоболор эсептелет.

Мында аймактык адвокатуралар адвокаттардын мүчөлүк төгүмдөрдү такай төлөбөгөндүгү 
үчүн аймактык адвокатуралардын Башкармалыгынын отурумунда бекитилген протоколуна 
ылайык көрсөтүлгөн адвокаттардын лицензиясынын колдонулушун токтото туруу өтүнүчү 
менен КРнын Адвокатурасынын Этика боюнча комиссиясына кайрылууларын жөнөтөт. 
Көрсөтүлгөн кайрылууларга төмөнкү документтер тиркелиши керек:

1. Адвокаттын мүчөлүк төгүмдөрдү төлөө боюнча тиешелүү карызынын болушу 
тууралуу почта, электрондук, телефондук байланыш же башка техникалык каражаттар 
аркылуу жөнөтүлгөн аны жөнөтүү тууралуу тастыктамасы менен кабарлама. 
Почталык кабарлама аймактык адвокатурага белгилүү болгон акыркы дарек боюнча 
жөнөтүлөт.

2. Адвокаттын мүчөлүк төгүмдөрдү төлөө боюнча карызынын өлчөмү тууралуу 
аймактык адвокатуранын бухгалтериясынан маалыматтар.

Баяндамачынын келип түшкөн оозеки өтүнүчү боюнча Этика боюнча комиссия тартипке 
чакыруу өндүрүшүн козгойт, ал аймактык адвокатурага аларга карата өндүрүш козголгон 
адвокаттарга билдирүү үчүн жөнөтүлөт. Мындан тышкары, көрсөтүлгөн токтом Кыргыз 
Республикасынын Адвокатурасынын расмий сайтында жана Кыргыз Республикасынын 
Адвокатурасынын социалдык тармактардагы расмий баракчаларында жарыяланат.

Адвокаттардын мүчөлүк төгүмдөрүн төлөбөө боюнча тартипке чакыруу өндүрүшүн 
кароонун жыйынтыгы боюнча Этика боюнча комиссиясы адвокаттык иш жүргүзүү укугуна 
лицензиясынын колдонулушун токтото туруу тууралуу чечим чыгарат.

Бул чаралар биздин тартипсиз коллегаларды мүчөлүк төгүмдөрдү өз убагында төлөө 
маселесине жоопкерчиликтүүрөөк мамиле кылууга аргасыз кылат деп ойлойбуз.
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9. КРнын Адвокатурасынын алдындагы УЦАнын иши
Адвокаттарды окутуу борбору – иштеп жаткан адвокаттардын квалификациясын 

жогорулаткан Кыргызстанда жалгыз билим берүү уюму. Адвокаттардын окуу борбору 
КРнын Адвокатурасынын «Адвокаттарды окутуу борбору» коомдук фонду болуп саналат. 
КРнын Адвокатурасы аталган коомдук фонддун уюштуруучусу болуп саналат.

УЦАнын миссиясы:
Адвокаттардын үзгүлтүксүз юридикалык билими аркылуу укуктун үстөмдүгү шартында 

жарандардын эркиндигин жана укуктарын коргоо.
УЦАнын максаты: 
Билим иш-чараларын өткөрүү аркылуу Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын 

квалификациясын жогорулатууну камсыздоо.
УЦАнын милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:
- Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын квалификациясын үзгүлтүксүз 

жогорулатуунун бирдиктүү билим стандартын иштеп чыгуу;
- адвокаттар үчүн квалификацияны жогорулатуу программасын ишке ашыруу;
- адвокаттарды окутууну камсыздаган тренерлердин командасын түзүү жана 

профессиянын мыкты салтын улантуу;
- квалификациясын жогорулатуудан өткөн адвокаттар жөнүндө бирдиктүү маалыматтар 

базасын түзүү жана жүргүзүү;
- адвокаттардын адистик позитивдик имиджин түзүүгө жардам берүү;
- сапаттуу юридикалык жардамга мамлекеттик жана коомдук муктаждыкка оперативдүү 

чара көрүү үчүн жарандык коом жана мамлекеттик бийлик органдары менен бирге 
аракеттешүү.

Иштин багыттары:
- тематикалык тегерек столдорду, конференцияларды жана семинарларды уюштуруу;
- тажрыйба алмашуу үчүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө барууларды жана 

билим турларын уюштуруу;
- окуу-методикалык пособиелерди, маалымдама материалдарды иштеп чыгуу;
- мыйзам актыларынын долбоорлоруна экспертиза жүргүзүү, укук колдонуу маселеси 

боюнча кеӊеш берүү.
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