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Преамбула 
 

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы, адамдын укуктарын жана 

эркиндиктерин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 16-беренесине 

ылайык жогорку баалуулуктар катары урматтоо менен, Кыргыз 

Республикасындагы мамлекет кепилдеген юридикалык жардам (МКЮЖ) 

тутумун актуалдаштырууга жана өнүктүрүүгө аракети бар экенин билдирет. 

Ушул жобо өзү менен Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 

адвокаттардын кеңеш берүү-укуктук жана квалификациялуу юридикалык 

жардамды көрсөтүүгө катышуусун камсыздоо боюнча ички өз ара 

аракеттенишүү жөнүндө талаптардын жыйнагын көрсөтүп турат жана аны 

Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын бардык аймактык түзүлүштөрү, 

органдары жана аппараты тарабынан колдонуусуна карата ишке ашыруу 

учурунда милдеттүү болуп саналат. Ушул жобону колдонууга байланышкан 

маселелер Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын Адвокаттар 

кеңешине, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын 

Адвокаттарды Окутуу борборуна даректелген болушу мүмкүн. 

Жобо Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы тараптан анын 

аймактык органдарын, адвокаттарды жана МКЮЖду башкаруудагы 

ыйгарым укуктуу органдын аймактык түзүлүштөрүнүн мамлекет тарабынан 

көрсөтүлө турган Кыргыз Республимкасынын Конституциясынын 40-

беренесинде караштырылган квалификациялуу юридикалык жардамды 

алууга карата укуктарды камсыздоо үчүн өз ара аракеттенишүүсүнүн 

натыйжалуу тутумун калыптандырууга арналган. 

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 6-беренесине ылайык, 

Конституция Кыргыз Республикасында жогорку юридикалык күчкө жана 

тике таасирге ээ. Мыйзамда белгниленген тартиптк күчүнө кирген, Кыргыз 

Республикасы алардын катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдер, 

ошондой эле эл аралык укуктун жалпыга таанылган прицниптери жана 

ченемдери Кыргыз Республикасынын укук тутумунун курамдык бөлүгү 

болуп саналышат. Эл аралык келишимдерди жана эл аралык укуктун жалпы 

бирдей таанылган принциптерин жана ченемдерин колдонуу тартиби жана 

шарттары мыйзамдар тарабынан аныкталышат. 

Квалификацияланган юридикалык жардам мамлекет кепилдеген 

юридикалык жардам тутумунда Кыргыз Республикасынын 

Конституциясынын 19-беренесине ылайык, чет өлкөлүк жарандарга, 

жарандыгы жок адамдарга, качкындарга, Кыргыз Республикасы анын 

катышуучусу болуп саналган эл аралык келишим же мыйзам менен 

белгиленген учурлардан башка учурларда Кыргыз Республикасынын 

жарандары менен теңдеш сунушталууга тийиш. Кыргыз Республикасынын 

«Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө» мыйзамдын 3-

беренесине ылайык, Кыргыз Республикасы ушул мыйзам менен каралган 

учурларда бардык адамдарга жана жактарга юридикалык жардам алууга 

карата теңдеш жеткиликтүүлүктү кепилдейт. 
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1. Жалпы жоболор 
 

1.1. Негизги түшүнүктөр 
 

Ушул документтин текстинде төмөнкүдөй кыскартуулар 

пайдаланылышат: 

1)  МКЮЖ – мамлекет кепилдеген юридикалык жардам. 

2) КРА же Адвокатура - Кыргыз Республикасынын Адвокатурасы 

3) АА же КРА филиалы – аймактык адвокатура – Кыргыз 

Республикасынын Адвокатурасынын филиалы. 

4) Адвокат – Кыргыз Республикасынын Адвокатурасынын мүчөсү 

болуп саналган жана МКЮЖ АМРге киргизилген жана ыйгарым укуктуу 

орган менен келишим түзгөн адвокат. 

5) МКЮЖ КБ – ыйгарым укуктуу органдын алдындагы мамлекет 

кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борбор – 

мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды сунуштоо боюнча 

адистештирилген мекеме. 

6) КУЖ – кеңеш берүүчү-укуктук жардам. 

7) КЮЖ - квалификацияланган юридикалык жардам. 

8) МКЮЖ АМР - КЮЖ көрсөтүү боюнча адвокаттардын мамлекеттик 

реестри, аны жүргүзүүнү ыйгарым укуктуу орган жүзөгө ашырат. 

9) АЮЖБ – акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча борбор. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


