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ЖЕТЕКЧИСИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ЛППЛРЛТЛ ПРЕЗИДЕНТА

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

2021 -ж,г« 14- „ апрели

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 
31-мартындагы № 83 “Кыргыз Республикасынын Президентине
караштуу Сот жана укук коргоо ишин еркундетуу маселелери боюнча 
кецеш женунде” Жарлыгына ылайык жана колдонуудагы жазык, 
жарандык, административдик жана аткаруу блокторундагы кодекстерде, 
анын ичинде сот жана укук коргоо органдарынын ишине тиешелуу 
процесстик, ошондой эле укуктун башка ченемдеринде орун алган 
укуктук боштуктарды, коллизияларды четтетууге багытталган талдоону 
жургузуу, сунуштарды иштеп чыгуу максатында:

Республикасынын . Жазык кодексин, 
Жоруктар 
Бузуулар

Жазык-процесстик

женунде 
женунде

кодексин, 
кодексин, 

кодексин.

Кыргыз 
Кыргыз 
Кыргыз 
Кыргыз

1. Кыргыз 
Республикасынын 
Республикасынын 
Республикасынын
Республикасынын Жазык-аткаруу кодексин, Кыргыз Республикасынын 
Жарандык процесстик кодексин, Кыргыз Республикасынын 
Административдик-процесстик кодексин, “Пробация женунде”, 
“Мунапыс беруу негиздери жана аны колдонуу тартиби женунде”, 
“Медиация женунде”, “Сот аткаруучулардын статусу женунде жана 
аткаруу ендурушу тууралуу” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын 
колдонууга талдоо жургузуу жана тийиштуу сунуштарды иштеп чыгуу 
боюнча эксперттик жумушчу топ тиркемеге ылайык курамда тузулсун.

2. Эксперттик жумушчу топ (мындап ары - топ) кыска 
меенеттерде жогоруда аталган кодекстерге жана мыйзамдарга женге 
салуунун толуктугу жана жетиштуулугу, укуктук боштуктарды, ички 
карама-каршылыктарды (коллизияларды) жана коррупциялык 
керунуштерду болтурбоо, жарандардын укуктарынын жана 
кызыкчылыктарынын сакталышын коргоо, адилеттуулук 
принциптерине дал келуучулук, сот адилеттигине жетуунун толуктугун 
камы, 13 кылуу жагына талдоо жургузсун, жыйынтыгы боюнча тийиштуу 
сунуштарды Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Сот 
жана укук коргоо ишин еркундетуу маселелери боюнча кецешке 
киргизсин.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
АППАРАТА ПРЕЗИДЕНТА 

КЫ РТЫ ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСИУБЛИКЛСЫИЫИ 
ПРЕЗИДЕИТИНИН АППАРАТЫНЫИ 

ЖЕТЕКЧИСИ

БУЙРУК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 78 2021-ж.,:». 14 ». апреля

В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики 
«О Совете по вопросам совершенствования судебной и 
правоохранительной деятельности при Президенте Кыргызской 
Республики» от 31 марта 2021 года № 83 и в целях проведения 
анализа, выработки предложений, направленных на устранение 
имеющихся правовых пробелов, коллизий в действующих кодексах 
уголовного, гражданского, административного и исполнительного 
блоков, включая процессуальные, а также иных норм права, 
касающихся деятельности судебных и правоохранительных органов:

кодекса
кодекса 
кодекса 
кодекса

Республики

1. Образовать экспертную рабочую группу по проведению 
анализа применения Уголовного кодекса Кыргызской Республики, 
Кодекса Кыргызской Республики о проступках. Кодекса Кыргызской 
Республики о нарушениях. Уголовно-процессуального 
Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительного 
Кыргызской Республики, Гражданского процессуального 
Кыргызской Республики, Административно-процессуального 
Кыргызской Республики, законов Кыргызской
«О пробации», «Об основах амнистии и порядке ее применения», 
«О медиации», «О статусе судебных исполнителей и об 
исполнительном производстве» и выработке соответствующих 
предложений в составе согласно приложению.

2. Экспертной рабочей группе (далее - группа) в сжатые сроки 
провести анализ вышеуказанных кодексов и законов на предмет 
полноты и достаточности регулирования, исключения правовых 
пробелов, внутренних противоречий (коллизий) и коррупционных 
проявлений, 
соответствия 
доступа к

соблюдения 
принципам 

правосудию,

защиты прав и интересов граждан, 
справедливости, обеспечения полноты 
по итогам внести соответствующие

предложения в Совет по вопросам 
правоохранительной деятельности 1ь-™
Республики.



3. Топко темеикудей укук берилсин:
- мамлекетгик органдардын кызматкерлерин, ошондой эле кез 

карандысыз экспертл'ерди ишке белгиленген тартипте тартууга;
- жуктелгеи милдеттерди ишке ашыруу учун мамлекетгик 

органдардан, жергиликтуу ез алдынча башкаруу органдарынан, 
мамлекетгик жана муниципалдык мекемелерден зарыл маалыматты 
суроого жана алууга.

4. Топ:
- Иштео регламентин кабыл алсын;
- Иштео регламентинде жарандардын сунуштар жана сын 

пикирлер менен кайрылуу, ошондой эле топтун ишине тузден-туз 
катышуу укугу каралсын;

- ачыктыкты, айкындуулукту жана интерактивдуулукту камсыз 
кылуу учун езунун ишииин журушу женунде коомчулукка узгултуксуз 
маалымат берип турсун.

5. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна, Кыргыз 
Республикасынын Башкы прокуратурасына, Кыргыз Республикасынын 
вкметунун Аппаратына, мамлекетгик органдарга сунушталсын:

- езунун окулдорунун топтун ишине катышуусун камсыз кылуу;
- топтун ишине комок корсетуу, зарыл документтерди, 

билдируулерду жана маалыматтарды ез убагында берип туруу.
6. Топтун ишин уюштуруучулук-усулдук камсыз кылуу Кыргыз 

Республикасынын Президентинин Аппаратынын соттук реформа жана 
мыйзамдуулук белумуно, материалдык-техникалык жана башка 
жагынан камсыз кылуу Кыргыз Республикасынын Президентинин жана 
вкметунун Иш башкармасына жуктелсун.

7. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Кыргыз 
Республикасынын Президентинин Аппаратынын Жетекчисинин 
биринчи орун басарына жуктелсун.

Кыргыз Республикасынын -■ 
Президентинин Аппарать|^А^й1 
Жетекчиси

u.

,C.C. Касмамбетов

t:



3. Предоставить группе право:
- в установленном порядке привлекать к работе сотрудников 

государственных органов, а также независимых экспертов;
- запрашивать и получать от государственных органов, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений информацию, необходимую для реализации возложенных 
задач.

4. Группе:
- принять Регламент работы;
- предусмотреть в Регламенте работы право граждан 

обращаться с предложениями и замечаниями, а также принимать 
непосредственное участие в работе группы;

- регулярно информировать общественность о ходе своей 
работы для обеспечения открытости, прозрачности и 
интерактивности.

5. Рекомендовать Верховному суду Кыргызской Республики, 
Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики, Аппарату 
Правительства Кыргызской Республики, государственным органам:

- обеспечить участие своих представителей в работе группы;
- оказывать содействие в работе группы, своевременно 

представлять необходимые документы, сведения и информацию.
6. Организационно-методическое обеспечение работы группы 

возложить на отдел судебной реформы и законности Аппарата 
Президента Кыргызской Республики, материально-техническое и иное 
обеспечение - на Управление делами Президента и Правительства 
Кыргызской Республики.

7. Контроль за исполнением настоящего р^поряжения 
возложить на первого заместителя Руководителя Аппарата 
Президента Кыргызской Республики.

АНЦЕЛЯРИЯСЫ

КАНЦЕЛЯРИЯ

Руководитель ,•■■■
Аппарата Президентй^ 
Кыргызской Респу^лда« С.С. Касмамбетов

S
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Тиркеме

Эксперттик жумушчу топтун курамы

Зулушев Курманкул
Т окторалыевич

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокурору, эксперттик жумушчу топтун 
жетекчиси;

Мусаев Нурлан
Алишерович

Кыргыз Республикасынын
Президентинин Аппаратынын соттук 
реформа жана мыйзамдуулук белумунун 
башчысынын орун басары, эксперттик 
жумушчу топтун жетекчисинин орун 
басары;

Абиев Серик
Кекенович

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
коопсуздук мамлекеттик комитетинин 
башкы тергео башкармалыгынын улук 
тергеочусу;

Авазбеков Акылбек 
Тологонович

Бишкек шаарынын
мучесу (макулдашуу

адвокат, 
адвокатурасынын 
боюнча);

Адилов Айбек
Насырович

Э.А. Алиев 
Республикасынын 
министрлигинин 
илимий жана 
кадрларды даярдоо боюнча № 4
факультетинин начальниги (макулдашуу 
боюнча);

Кыргыз 
иштер

атындагы
Ички
Академиясынын 

илимий-педагогикалык 
боюнча

Алымкулов Нурдин 
Алтынбекович

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын мыйзамдардын
аткарылышын кеземелдее боюнча 
башкармалыгынын улук прокурору;

Арабаев Чолпонкул
Исаевич

Кыргыз ] 
илимдер 
изилдеолер 
борборунун 
юридика 
(макулдашуу боюнча);

Республикасынын 
академиясынын 

жана 
директору, 

илимдеринин

Улуттук 
Саясий 

экспертизалоо 
профессор, 

доктору



приложение

Состав экспертной рабочей группы

Зулушев Курманкул
Токторалыевич

Генеральный прокурор Кыргызской 
Республики, руководитель экспертной 
рабочей группы;

Мусаев Нурлан
Алишерович

заместитель
судебной
Аппарата
Республики,
экспертной рабочей группы;

заведующего отделом 
реформы и законности 
Президента Кыргызской 
заместитель руководителя

Абиев Серик 
Кекенович

старший следователь главного 
следственного управления 
Г осударственного комитета 
национальной безопасности Кыргызской 
Республики;

Авазбеков Акылбек 
Тологонович

адвокат, член адвокатуры города Бишкек 
(по согласованию);

Адилов Айбек
Насырович

начальник факультета № 4 по подготовке 
научных и научно-педагогических кадров 
Академии Министерства внутренних дел 
Кыргызской Республики им. Э.А. Алиева 
(по согласованию);

Алымкулов Нурдин 
Алтынбекович

старший прокурор управления по 
надзору за исполнением законов 
Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики;

Арабаев Чолпонкул
Исаевич

директор Центра политологических 
исследований и экспертиз Национальной 
академии наук Кыргызской Республики, 
профессор, доктор юридических наук 
(по согласованию);

Асакеев Эрнст
Эркинович

управления 
гражданского 
Генеральной

старший прокурор
уголовного и
судопроизводства 
прокуратуры Кыргызской Республики;



Асакеев Эрнст
Эркинович

Кыргыз Республикасынын 
прокуратурасынын жазык 
жарандык сот
башкармалыгынын улук прокурору;

Башкы 
жана 

ендурушу

Асаналиев Максат
Кубатович

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын изин суутпай издео 
ишин жана тергоену коземолдее боюнча 
башкармалыгынын улук прокурору;

Бабаев Жыргалбек 
Олжобаевич

Кыргыз Республикасынын
Адвокатурасынын Адвокаттар
кецешинин терагасынын орун басары 
(макулдашуу боюнча);

Бакасов Султан 
Болотбекович

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын жазык-аткаруу
системасынын органдарында жана 
мекемелеринде мыйзамдардын
сакталышын кеземолдое боюнча 
прокурордун орун басары;

Бегилерова Мейил
Адилбековна

Кыргыз 
Адвокатурасынын 
кецешинин 
(макулдашуу боюнча);

Республикасынын
Адвокаттар 

мучосу

Бердибаев Орозбек 
Кулмурзаевич

Кыргыз Республикасынын 
прокуратурасынын изин суутпай издоо 
ишин жана тергоену коземолдее боюнча 
башкармалыгынын улук прокурору;

Башкы

Борубашов Бекбосун 
Ишенбекович

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин юридика 
факультетинин эл аралык жана 
конституциялык укук кафедрасынын 
башчысы, профессор, юридика 
илимдеринин доктору (макулдашуу 
боюнча);
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Асаналиев Максат
Кубатович

старший 
надзору 
мероприятиями 
Генеральной 
Республики;

прокурор управления по 
за оперативно-розыскными 

и следствием
прокуратуры Кыргызской

Бабаев Жыргалбек 
Олжобаевич

председателя Совета 
Адвокатуры Кыргызской

заместитель 
адвокатов 
Республики (по согласованию);

Бакасов Султан 
Болотбекович

заместитель прокурора по надзору за 
соблюдением законов в органах и 
учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Г енеральной
Кыргызской Республики;

прокуратуры

Бегилерова Мейил
Адилбековна

член Совета адвокатов 
Кыргызской
(по согласованию);

Адвокатуры
Республики

Бердибаев Орозбек
Кулмурзаевич

прокурор 
за

управления по 
оперативно-розыскной

старший 
надзору 
деятельностью и следствием Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики;

Борубашов Бекбосун 
Ишенбекович

заведующий кафедрой международного и 
конституционного права юридического 
факультета Кыргызско-Российского
Славянского университета
им. Б.Н. Ельцина, профессор, доктор 
юридических наук (по согласованию);

Ботоева Чинара 
Кычийевна

кафедры государственно- 
дисциплин Академии 

внутренних дел

начальник
правовых
Министерства
Кыргызской Республики им. Э.А. Алиева
(по согласованию);

Даутов Ялкун
Умаржанович

проректор по административно-правовой 
работе Бишкекского государственного 
университета 
председатель 
Министерства

им. К.
общественного 

внутренних

Карасаева, 
совета 

дел
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Ботоева Чинара 
Кычийевна

Э.А. Алиев 
Республикасынын 
министрлигинин 
мамлекеттик-укуктук 
кафедрасынын 
(макулдашуу боюнча);

атындагы Кыргыз
Ички иштер

Академиясынын 
сабактар 

начальниги

Даутов Ялкун
Умаржанович

Джаналиев Бекболот 
Болотбекович

Джумабаев Марлис
Джекшенбекович

К. Карасаев атындагы Бишкек 
мамлекеттик университетинин
административдик-укуктук иш боюнча 
проректору, Кыргыз Республикасынын 
Ички иштер министрлигинин коомдук 
кецешинин терагасы, доцент, экономика 
илимдеринин кандидаты (макулдашуу 
боюнча);

Бишкек шаарынын Октябрь райондук 
сотунун терагасы (макулдашуу боюнча);

Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлигинин криминалдык милиция 
кызматынын биринчи башкармалыгынын 
начальниги;

Джумагулов Айдар
Муратович юридика 

аралык жана 
кафедрасынын 

илимдеринин

Жумабекова Турдукан
Абдыкарыевна

Жунусов Азамат 
Акматалиевич

Иманкулов Тимур
Иманкулович

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин 
факультетинин эл 
конституциялык укук 
доценти, юридика
кандидаты (макулдашуу боюнча);

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университетинин юридика
факультетинин жазык процесси жана 
соттук экспертизалоо кафедрасынын 
профессору, юридика илимдеринин 
доктору (макулдашуу боюнча);

Кыргыз Республикасынын
Президентинин Аппаратынын соттук 
реформа жана мыйзамдуулук белумунун 
эксперти;

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университетинин 
факультетинин теория, 
тарыхы жана укук 
доценти, юридика 
кандидаты (макулдашуу боюнча);
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Джаналиев Бекболот 
Болотбекович

Джумабаев Марлис
Джекшенбекович

Джумагулов Айдар
Муратович

Жумабекова Турдукан
Абдыкарыевна

Жунусов Азамат 
Акматалиевич

Иманкулов Тимур
Иманкулович

Кадыров Алишер
Умарович

Калыбаев Алмаз
Жээнкулович

Кыргызской Республики, доцент, 
кандидат экономических наук
(по согласованию);

председатель Октябрьского районного 
суда города Бишкек (по согласованию);

начальник первого управления службы 
криминальной милиции Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики;

доцент кафедры международного и 
конституционного права юридического 
факультета Кыргызско-Российского 
Славянского университета им. 
Б.Н. Ельцина, кандидат юридических 
наук (по согласованию);

профессор кафедры уголовного процесса 
и судебной экспертизы юридического 
факультета Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, доктор 
юридических наук (по согласованию);

эксперт отдела судебной 
законности Аппарата 
Кыргызской Республики;

реформы и
Президента

доцент кафедры теории 
государства и права 
факультета Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына,
кандидат юридических наук
(по согласованию);

и истории 
юридического

им.

декана юридического
Кыргызско-Российского 

университета

заместитель
факультета
Славянского
им. Б.Н. Ельцина по учебной работе
(по согласованию);

председатель Первомайского районного 
суда города Бишкек (по согласованию);
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Кадыров Алишер
Умарович

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин юридика 
факультетинин деканынын окуу иштери 
боюнча орун басары (макулдашуу 
боюнча);

Калыбаев Алмаз
Жээнкулович

Бишкек шаарынын Биринчи май 
райондук сотунун терагасы (макулдашуу 
боюнча);

Камалов Эркин
Мураталиевич

Кыргыз Республикасынны Башкы 
прокуратурасынын эл аралык-укуктук 
кызматташтык башкармалыгынын улук 
прокурору;

Камолидинов 
Сирожиддин 
Дилаворжанович

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын изин суутпай издее 
ишин жана тергеену кеземелдее боюнча 
башкармалыгынын улук прокурору;

Канулькулов Марат
Эдильевич

Кыргыз Республикасынын юстиция 
министринин орун басары;

Карабаев Тимур
Эднанович

адвокат, Бишкек шаарынын
адвокатурасынын мучесу (макулдашуу 
боюнча);

Конкубаева Умуткан
Ургазиевна

Кыргыз Республикасынын 
прокуратурасынын жазык 
жарандык сот
башкармалыгынын улук прокурору;

Башкы 
жана 

ендурушу

Котик Наталья
Михайловна

адвокат, Чуй
адвокатурасынын мучесу 
боюнча);

облусунун
(макулдашуу

Мамбетакунов Аваз
Мусабекович

адвокат, Бишкек
адвокатурасынын мучесу 
боюнча);

шаарынын
(макулдашуу

Ниязалиева Айзана
Темирбековна

Кыргыз
Адвокатурасынын 
кецешинин 
Чуй облусунун
башкармасынын терагасы (макулдашуу 
боюнча);

Республикасынын 
Адвокаттар 

мучосу, 
адвокатурасынын
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Камалов Эркин
Мураталиевич

старший прокурор управления 
международно-правового сотрудничества 
Генеральной прокуратуры Кыргызской 
Республики;

Камолидинов 
Сирожиддин 
Дилаворжанович

прокурор управления по 
за оперативно-розыскной

Канулькулов Марат
Эдильевич

Карабаев Тимур
Эднанович

Конкубаева Умуткаи
Ургазиевна

Котик Наталья 
Михайловна

Мамбетакунов Аваз
Мусабекович

Ниязалиева Айзана
Темирбековиа

Нурбеков Эрмек
Эрикович

Омуралиев Нурлес 
Шамилович

старший 
надзору 
деятельностью и следствием Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики;

заместитель министра юстиции 
Кыргызской Республики;

адвокат, член адвокатуры города Бишкек 
(по согласованию);

управления 
гражданского 
Генеральной

старший прокурор
уголовного и
судопроизводства 
прокуратуры Кыргызской Республики;

адвокат, член адвокатуры Чуйской 
области (по согласованию);

адвокат, член адвокатуры города Бишкек 
(по согласованию);

член Совета адвокатов Адвокатуры 
Кыргызской Республики, председатель 
правления адвокатуры Чуйской области 
(по согласованию);

начальник управления Государственного 
комитета национальной безопасности 
Кыргызской Республики;

начальник отдела по экспертизе 
нормативных правовых актов управления 
правового 
международного 
Министерства
Кыргызской Республики;

обеспечения и
сотрудничества 

делвнутренних
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Нурбеков Эрмек
Эрикович

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
коопсуздук мамлекеттик комитетинин 
башкармалыгынын начальниги;

Омуралиев Нурлес 
Шамилович

Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлигинин укуктук камсыз кылуу 
жана ЭЛ аралык кызматташуу 
башкармалыгынын ченемдик укуктук 
актыларды экспертизалоо боюнча 
болумунун начальниги;

Османова Алмаз
Мамедовна

адвокат, Чуй облусунун
адвокатурасынын мучосу (макулдашуу 
боюнча);

Осмоналиев Бахтияр
Турсунбекович

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын укуктук статистика 
жана талдоо башкармалыгынын 
начальнигинин орун басары;

Осмоналиев Кайрат
Медербекович

Рамазанова Есения 
Арстанбековна

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз улуттук 
университетинин кадрларды кайра 
даярдоо жана квалификациясын 
жогорулатуу факультетинин профессору, 
юридика илимдеринин доктору 
(макулдашуу боюнча);

Кыргыз
Адвокатурасынын 
кедешинин
(макулдашуу боюнча);

Республикасынын 
Адвокатгар 

мучесу,

Сапарбаев Богатырь
Кененсариевич

Сарбагыш уулу Тилек

Саркулов Ыманалы
Кадырбаевич

Бириккен Улуттар Уюмунун Бацги заттар 
жана кылмыштуулук боюнча 
башкармалыгынын пенитенциардык 
маселелер боюнча региондук эксперти 
(макулдашуу боюнча);

Кыргыз Республикасынын Окмотунун 
Аппаратынын коргоо, укук тартиби жана 
03Г0Ч0 кырдаалдар б0лумунун талдоо 
жана болжолдоо секторунун башчысы;

Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлигинин Жол кыймылынын 
коопсуздугун камсыз кылуу боюнча 
башкы башкармалыгынын
начальнигинин орун басары;
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Османова Алмаз
Мамедовна

адвокат, член Адвокатуры Чуйской 
области (по согласованию);

Осмоналиев Бахтияр
Турсунбекович

заместитель 
правовой 
Генеральной 
Республики;

начальника 
статистики 

прокуратуры

управления 
и анализа 
Кыргызской

Осмоналиев Кайрат
Медербекович

профессор факультета переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
Кыргызского национального
университета им. Ж. Баласагына, доктор 
юридических наук (по согласованию);

Рамазанова Есения 
Арстанбековна

. член Совета 
Кыргызской 
согласованию);

адвокатов Адвокатуры
Республики (по

Сапарбаев Богатырь
Кененсариевич

эксперт Управления по

Сарбагыш уулу Тилек

Саркулов Ыманалы
Кадырбаевич

Сыдыгалиева Айнаш 
Сагыновна

региональный
наркотикам и преступности Организации 
Объединенных
по пенитенциарным 
(по согласованию);

Наций 
вопросам

заведующий сектором 
прогнозирования отдела 
правопорядка и чрезвычайных ситуаций 
Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики;

заместитель 
управления 
безопасности 
Министерства
Кыргызской Республики;

анализа и 
обороны,

начальника Главного 
по обеспечению

дорожного движения 
внутренних дел

заведующая кафедрой
административного и финансового права 
юридического факультета Кыргызско- 
Российского Славянского университета 
им. Б.Н. Ельцина, кандидат юридических 
наук (по согласованию);
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Сыдыгалиева Айнаш 
Сагыновна

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин юридика 
факультетинин административдик жана 
финансылык укук 
башчысы, юридика
кандидаты (макулдашуу боюнча);

кафедрасынын 
илимдеринин

Сыдыкова Лейла 
Чынтургановна

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин эл аралык 
иштер боюнча проректору, юридика 
илимдеринин доктору (макулдашуу 
боюнча);

Сыдыков Асхат
Шаршекович

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун судьясы (макулдашуу боюнча);

Смаилова Асел
Асылбековна

Бишкек шаарынын Свердлов райондук 
сотунун судьясы (макулдашуу боюнча);

Сманалиев Кынатбек 
Мойнокович

Кыргыз Республикасынын юстиция 
министринин орун басары;

Табалдиева Венера
Шаршенбековна

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин юридика 
факультетинин жазык процесси жана 
криминалистика кафедрасынын
профессору, юридика илимдеринин 
доктору (макулдашуу боюнча);

Токтакунова Таалайгуль
Аскаралиевна

адвокат, Бишкек шаарынын
адвокатурасынын мучосу (макулдашуу 
боюнча);

Турсунбаева Назира 
Сартбаевна

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин 
факультетинин 
конституциялык 
доценти, 
кандидаты

юридика
аралык жанаЭЛ

укук кафедрасынын 
юридика

(макулдашуу боюнча);
илимдеринин

Узакбаев Каныбек 
Мамасалиевич

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын мыйзамдарды
экспертизалоо жана иштерди уюштуруу 
башкармалыгынын начальнигинин орун 
басары;
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Сыдыкова Лейла 
Чыитургановна

проректор Кыргызско-Российского 
Славянского университета 
им. Б.Н. Ельцина по международной 
деятельности, доктор юридических наук 
(по согласованию);

Сыдыков Асхат
Шаршекович

судья Верховного суда Кыргызской 
Республики (по согласованию);

Смаилова Асел
Асылбековна

судья Свердловского районного суда 
города Бишкек (по согласованию);

Сманалиев Кынатбек 
Мойнокович

заместитель министра юстиции 
Кыргызской Республики;

Табалдиева Венера
Шаршенбековна

профессор кафедры уголовного процесса 
и криминалистики юридического 
факультета Кыргызско-Российского
Славянского университета
им. Б.Н. Ельцина, доктор юридических 
наук (по согласованию);

Токтакунова Таалайгуль
Аскаралиевна

адвокат, член адвокатуры города Бишкек 
(по согласованию);

Турсунбаева Назира
Сартбаевна

доцент кафедры международного и 
конституционного права юридического 
факультета Кыргызско-Российского 
Славянского университета 
им. Б.Н. Ельцина, кандидат юридических 
наук (по согласованию);

Узакбаев Каныбек 
Мамасалиевич

заместитель начальника 
экспертизы законов и 
работы Генеральной 
Кыргызской Республики;

Усупбеков Азамат
Райымкулович

управления 
организации 
прокуратуры

начальник отдела управления правовой 
статистики и анализа Генеральной 
прокуратуры Кыргызской Республики;

Уметалиева Токтайым
Джумаковна

общественный 
(по согласованию);

деятель
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Усупбеков Азамат
Райымкулович

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын укуктук статистика 
жана талдоо башкармалыгынын 
болумунун начальниги;

Уметалиева Токтайым
Джумаковна

коомдук
(макулдашуу боюнча);

ишмер

Шагивалиев 
Каюмович

Амир - Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин юридика 
факультетинин жазык укугу жана 
криминология кафедрасынын доценти, 
юридика илимдеринин кандидаты 
(макулдашуу боюнча);

Шамурзаев Таалайбек
Турсунович

Б.Н. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университетинин 
факультетинин жазык 
криминалистика 
башчысы, 
доктору, 
боюнча);

юридика 
профессор

юридика 
процесси жана 

кафедрасынын 
илимдеринин 
(макулдашуу

Шерипов Нурлан
Турганбекович

юридика 
конституциялык

Шукурбеков Азизбек
Шарипович

Эсенканов Качыке
Эсенканович

Эшимкан уулу Нурдин

профессор,
доктору,
административдик укук жаатында адис 
(макулдашуу боюнча);

илимдеринин
жана

Кыргыз Республикасынын Башкы 
прокуратурасынын мыйзамдарды
экспертизалоо жана иштерди уюштуруу 
башкармалыгынын улук прокурору;

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
сотунун судьясы (макулдашуу боюнча);

Кыргыз Республикасынын Ички иштер 
министрлигинин Тергео кызматынын 
начальнигинин орун басары - 
контролдоо-усулдук башкармалыгынын 
начальниги.
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Шагивалиев
Каюмович

Амир - доцент кафедры уголовного права и 
криминологии юридического факультета 
Кыргызско-Российского Славянского 
университета им. Б.Н. Ельцина, кандидат 
юридических наук (по согласованию);

Шамурзаев Таалайбек
Турсунович

Шерилов Нурлан
Турганбекович

Шукурбеков Азизбек
Шарипович

Эсенканов Качыке
Эсенканович

Эшимкан уулу Нурдин

заведующий кафедрой уголовного 
процесса и криминалистики
юридического факультета Кыргызско- 
Российского Славянского университета 
им. Б.Н. Ельцина, доктор юридических 
наук, профессор (по согласованию);

профессор, доктор юридических наук, 
специалист в области конституционного 
и административного права
(по согласованию);

старший прокурор 
экспертизы законов и 
работы Г енеральной
Кыргызской Республики;

управления 
организации 
прокуратуры

Кыргызскойсудья Верховного суда 
Республики (по согласованию);

заместитель начальника - начальник 
контрольно-методического управления 
Следственной службы Министерства 
внутренних дел Кыргызской Республики.
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