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Баткен мамлекеттик университетинин юридикалык 

клиникасынын 

                                          жобосу 

1. Клиниканын түшүнүгү, максаттары жана милдеттери 

1.1. Юридикалык клиника - бул Баткен мамлекеттик университетинин 

алкагында иштеп жаткан уюштуруу структурасы, ал студенттерге 

юридикалык программаны окутуунун салттуу методдору менен катар 

келечектеги кесибине көнүү үчүн юридикалык жардам көрсөтүүнүн 

практикалык көндүмдөрүн жарандарга консультация берүү аркылуу үйрөтөт.   

1.2. Клиниканын негизги максаттары:  

1) окутуунун формаларын жана методдорун өркүндөтүү;  

2) окуу процессинде практикалык жана теориялык укуктук билимдин 

ортосундагы ажырымды жоюу; 

3) студенттердин кесиптик маанилүү сапаттарын жана көндүмдөрүн 

өнүктүрүү; 

 4) укуктук билим берүү.  

1.3. Клиниканын максаттары: 

1) Студенттердин кесиптик чеберчилигин аныктоо, окутуу жана 

өнүктүрүү; 

2) Студенттерге теориялык билимин практикада колдонууга 

мүмкүнчүлүк берүү; 

3) Калктын, анын ичинде аз камсыз болгон, корголбогон катмарына 

акысыз юридикалык кызмат көрсөтүү аркылуу коомдун социалдык 

көйгөйлөрүн чечүүгө катышуу; 



4) Студенттердин көңүлүн юридикалык этика жана кесиптик 

жоопкерчилик маселелерине буруу; 

1.4. Юридикалык клиниканын уюштурулушу жана иши төмөнкү 

укуктук принциптерге негизделген: 

- мыйзамдуулук; 

- гуманизм, адамдын укуктары менен эркиндиктерин коргоо; 

-жарандар ишенип берген маалыматты ачыкка чыгарбоо 

(купуялуулукту сактоо); 

- алынган милдеттенмелерди абийирдүүлүк менен аткаруу; 

1.5. Окуу максаттары үчүн зарыл болгон стандарттарды эске алуу 

менен юридикалык клиника үчүн Баткен мамлекеттик университети 

тарабынан атайын кабинет, эмеректер, оргтехника, канцелярдык товарлар 

жана башка аксессуарлар менен камсыздалат. 

2. Клиниканын структурасы: 

2.1. Юридикалык клиникага: клиниканын башчысы, кураторлор жана 

студенттер кирет. 

2.2. Юридикалык клиниканын жалпы ишмердүүлүгүн клиниканын 

жетекчиси ишке ашырат. Клиниканын башчысы жогорку юридикалык 

билими жана практикалык иш тажрыйбасы бар адам боло алат. 

2.3. Юридикалык клиниканын башчысы: 

- клиниканын ишине көзөмөлдү жүзөгө ашырат; 

- клиниканын ишине байланыштуу көрсөтмөлөрдү берет жана бул 

көрсөтмөлөрдүн өз убагында жана так аткарылышын көзөмөлдөйт; 

- клиниканын иши боюнча отчетторду даярдайт; 

- программанын ишмердүүлүгүн жалпыга маалымдоо каражаттарында 

чагылдырууну көзөмөлдөйт жана ишке ашырат; 

- клиниканын максаттарына жана милдеттерине ылайык ар бир окуу 

жылына окуу программасын бекитет. 

2.4. Юридикалык клиниканын ишин окутуучулар жана практикалык 

юристтер жетекчиликке алып, аткарышат.  

Алар төмөнкү иштерди аткарат: 

- студенттерге университетте алынган юридикалык билимдерди 

практикада колдонууну үйрөтөт; 



- студенттерге клиникага кайрылган жарандарга укуктук жардам 

көрсөтүү боюнча көрсөтмөлөрдү берет; 

- юридикалык клиникада өндүрүш үчүн кабыл алынган иштер үчүн 

жооп берет жана студенттер берген консультацияларынын тууралыгы жана 

өз убагында аткарылышы үчүн жооп берет; 

- студенттерге юридикалык жардам көрсөтүүнүн сапатына, кесиптик 

этика эрежелеринин сакталышына көмөк көрсөтөт. 

2.5. БатМУнун жогорку курсунун студенттери (III жана IV) 

клиниканын негизги катышуучулары болуп саналат. Алар клиниканын 

башчысынын жана окутуучулардын жетекчилиги астында жарандарды кабыл 

алып, аларга керектүү юридикалык жардам көрсөтүшөт. Жарандардын 

маселелери боюнча иштерди уюштуруу жана өткөрүү үчүн клиника 

башчысынын, окутуучулардын көрсөтмөлөрүн аткарууга милдеттүү. 

 

3. ЖАРАНДАРДЫ  КАБЫЛ АЛУУ. 

3.1. Клиникага кайрылган жарандар менен иштөө практикалык 

тренингдин негизги ыкмасы болуп саналат жана укук тармагында жетиштүү 

теориялык билимдин болушун талап кылат. 

3.2. Жарандарды кабыл алуу иш күндөрү саат 14: 00дөн 17: 00гө чейин 

жүргүзүлөт. 

3.3. Юридикалык консультациялар төмөнкү багыттар боюнча берилет: 

жарандык укук, эмгек укугу, үй-бүлө укугу, турак жай мыйзамы, 

административдик укук, эл аралык жеке укук, коммерциялык укук жана 

социалдык камсыздоо укугу. 

3.4. Консультациялар калктын жакыр жана социалдык жактан  

корголбогон катмарына, БатМУнун студенттерине жана окутуучуларына 

бекер негизде берилет. Студент жазык жана жазык процессуалдык укук 

боюнча кеңеш берүүдөн баш тартууга милдеттүү. 

3.5. Окутуучунун көзөмөлү астында студенттер өз алдынча 

жарандарды кабыл алышат, юридикалык кеңештерди беришет жана ар 

кандай өкүлчүлүктөрдү жүргүзүшөт. Жарандарды кабыл алуу жана 

уюштуруу студенттер тарабынан кезмет графигине ылайык жүргүзүлөт. 

Окуу процесси төмөнкүчө түзүлөт: студент маалыматты чогултат жана 

талдайт, укуктук көйгөйдү деталдуу изилдөө, мүмкүн болгон чечимдерди 

издөө, даярдоо жана консультация берүү. Окутуучунун негизги ролу 

студенттердин иш-аракеттерин оңдоо, эмнени жана кантип жасоону үйрөтүү 

эмес. Студент өз алдынча, өзүнүн иш -аракеттери аркылуу эмнени туура 

эмес, эмне туура экенин түшүнүшү керек. Окутуучуга  текшерүү үчүн, 



укуктук сабаттуулук жана сунушталган консультациялардын тууралыгы 

боюнча кайрылат. 

3.6. Кенеш беруунун  алдында ар бир студент жаранга юридикалык 

клиникада жардам көрсөтүү эрежелери тууралуу маалымат бериши керек. 

“Юриспруденция” адистигинин студенттери тарабынан жардам берилип 

жатканын түшүндүрүп, карап чыгуу жана кол коюу үчүн юридикалык 

кызматтарды алууга макулдук жөнүндө билдирме бериши керек. Студенттер 

интервью учурунда жазууларды алып турууга милдеттүү. Кирүү учурунда 

жарандардан алынган бардык юридикалык маанилүү маалыматтар студент 

тарабынан юридикалык клиниканын электрондук маалымат базасына туура 

жазылышы керек. Иш боюнча маалыматты электрондук базага каттаганда 

жарандын документтеринен көчүрмөлөрү алынууга тийиш, ал эми 

документтердин түп нускалары жаранга дароо кайтарылып берилиши керек. 

3.7. Ишти кароого киргизүү жөнүндө чечимди клиника башчысы же 

окутуучулар кабыл алат. 

3.8.  Жарандарга юридикалык жардам берүүдөн баш тартылат эгерде: 

- кайрылган жарандын жазык же жазык -процессуалдык мыйзамдарына 

байланыштуу суроолору болсо; 

- юридикалык жардам көрсөтүү үчүн керектүү документтер жок болсо  

же аларды алууга эч кандай мүмкүнчүлүк болбосо; 

- берилген суроо боюнча жардам клиниканын компетенциясына 

кирбесе; 

- жаран студенттер жана жетекчилер тарабынан берилген кеңештерге 

макул эмес болсо (б.а., ишти чечүү ыкмалары боюнча көз караштар түп-

тамырынан айырмаланган учурда); 

- жаран студенттерге же жетекчилерге карата туура эмес жана 

агрессивдүү мамиле кылса; 

- жаран менен юридикалык клиниканын ортосунда буга чейинки 

өтүнүчтөрүнүн жыйынтыгы боюнча конфликт болсо. 

Юридикалык жардам берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимди жетекчи 

же окутуучулар кабыл алат. Юридикалык жардам көрсөтүүдөн баш тартуу 

жаранга кайрылган күнү оозеки же жазуу жүзүндө, же ишти изилдеп, ишти 

кароо жөнүндө чечимди кабыл алгандан кийин берилет. Баш тарткан учурда, 

студент каралып жаткан маселе боюнча жардам көрсөтүүгө жөндөмдүү 

мекемелердин, уюмдардын, адвокаттардын жайгашкан жери жөнүндө 

жаранга билдирүүгө милдеттүү. 

3.9. Юридикалык жардам берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечимге макул 

болбогон учурда, жаран жазуу жүзүндө арыз берүү менен бул чечимге 



даттанууга укуктуу. Бул боюнча арыздарды клиниканын башчысы жалгыз 

карайт.  

 

4. ЖАРАНДАР МЕНЕН ИШ ТАРТИБИ. 

4.1. Жарандар  менен иштөө эреже катары төмөнкү этаптарды камтыйт: 

• жарандарды кабыл алуу жана маек алуу (интервью келген себебин 

билуу); 

• иштин кыскача маалыматын түзүү жана электрондук маалымат 

базасын толтуруу 

• кырдаалга укуктук баа берүү жана талдоо; 

• ченемдик укуктук базаны тандоо жана талдоо; 

• укуктук документтерди даярдоо; 

• окутуучулар менен консультация; 

• юридикалык пикир жазуу; 

• жарандын консультациясын даярдоо жана өткөрүү; 

• аткарылган иштер боюнча отчет жазуу (натыйжаны оңдоо). 

4.2. Юридикалык клиниканын студенттеринин бардык 

консультациялары  жазуу жүзүндө - бекитилген формага ылайык даярдалган 

юридикалык корутунду түрүндө таризделүүгө тийиш. 

4.3. Консультацияны даярдоо процессинде студент окутуучуларга иш 

боюнча иштин жыйынтыгын берүүгө жана берилген консультациянын 

(юридикалык пикирдин) мазмунун макулдашууга милдеттүү. Жаран менен 

консультация клиника башчысынын, окутуучунун оң пикирин алгандан 

кийин гана мүмкүн болот. 

4.4. Иштин татаалдыгын эске алып, маселени чечүүнү жооптуу адамды 

милдеттүү түрдө дайындоо менен бир эле учурда 2-3 студентке тапшырса 

болот. Иш дайындалган учурдан тартып, документтердин сакталышы үчүн 

ишке тапшырылган студенттер жооп беришет; документтер менен иштөө 

клиникада гана уруксат берилет. 

4.5. Каралып жаткан иштин жагдайын жана укуктук мамиленин 

тармагын эске алуу менен окутуучулардын бири көзөмөлдөйт. Зарыл болгон 

учурда окутуучу түздөн-түз консультация берет. Студенттердин иштөө 

процессинде окутуучунун көрсөтмөлөрү милдеттүү болуп саналат. 

Окутуучунун талаптарын аткарбоо иштен четтетүү үчүн негиз болуп 

эсептелет. 



4.6. Консультация өз убагында берилиши керек. Берилген суроого 

юридикалык анализди гана талап кылган иштер боюнча иштөө мөөнөтү ишти 

бөлүштүргөн күндөн тартып 3 (үч) жумадан ашпоого тийиш. Соттук иштерди 

киргизүү мөөнөтү чектелген эмес жана аны кылдат изилдөө жана чечүү үчүн 

зарыл болгон убакытта кароо керек. 

5. ИШТИН ЖАБЫЛЫШЫ ЖАНА ӨТКӨРҮҮ 

5.1. Кайрылган жарандын ишинин жабылышы менен гана мүмкүн 

болот.  

5.2. Ишти мөөнөтүнөн мурда токтотууга негиз болуп төмөнкүлөр 

саналат: 

- эгерде жаран юридикалык кызматтардан баш тартса; 

- юридикалык клиниканын ишин убактылуу токтотуу (майрам күндөрү) 

5.3. Ишти жабуу төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:  

Керектүү иш-аракеттерди аткарганда, юридикалык жардамды 

көрсөткөндөн кийин жана юридикалык корутунду даярдалгандан сон студент 

электрондук базаны деталдуу түрдө толтурат. 

5.4. Кайрылган жарандын маселеси менен иштөөдө төмөнкүлөрдүн 

негизинде юридикалык жардам көрсөтүүнү убактылуу токтотууга уруксат 

берилет. 

- кайрылган жарандын узак мөөнөттүү оорусу (бир айдан ашык); 

- экспертиза жүргүзүү же мамлекеттик органдарга суроо жөнөтүү 

зарылдыгы; 

- жарандын жүйөлүү себептер менен бир айдан ашык мөөнөткө узак 

сапарга кетиши; 

- планга ылайык иш -чараларды өз убагында аткарууга мүмкүндүк 

бербеген башка себептер. 

5.5. Жаран менен иштөө процессинде ишти улантуу жана бүтүрүү үчүн 

ишти башка студентке өткөрүп берүүгө болот: 

• окуу семестринин аякташы жана мурунку студенттин программанын 

катышуучуларынан кетиши; 

• студент тарабынан этикалык нормаларды бузуу; 

• иш боюнча милдеттерди аткарбоо; 

• студенттин иши жөнүндө жаран тарабынан терс пикирлер; 

• студент менен жарандын ортосунда түшүнбөстүк; 



• маселе боюнча иштөөнү улантууга мүмкүндүк бербеген башка 

себептер. 

Ишти өткөрүп берүү жөнүндө чечимди клиника башчысы же окутуучу 

кабыл алат. Ишти кабыл алган студент жаранга дароо билдирүүгө жана 

маселени өз убагында чечүү үчүн чараларды көрүүгө милдеттүү. 

6. БАШКА ШАРТТАР 

6.1. Клиниканын ар бир студенти клиникада иштөө эрежелерин жана 

ушул жободо каралган иш кагаздарын жүргүзүү тартибин сактоого 

милдеттүү. 

6.2. Жарандан анын иши боюнча студенттер алган маалымат 

жашыруун болууга тийиш. Аны жарандын жана ишке катышкан адамдардын 

жеке маалыматтары өзгөртүлгөндө гана билим берүү максатында колдонсо 

болот. 

6.3. Студенттердин кызыкчылыктары менен укуктук бизнести жүргүзө 

алышпайт.  

6.4. Клиниканын жабдууларын клиниканын ишинин максаттары үчүн 

гана колдонууга уруксат берилет. 

6.5. Клиниканын студенттери өрт коопсуздугунун эрежелерин жана 

мүлктүк коопсуздукту сактоого милдеттүү. 

 

7. Иштен баш тартуу керек: 

- эгерде бир эле учурда тарап болгон жарандар юридикалык клиникага 

кайрылса; 

- эгерде юридикалык клиниканын мурунку жараны ишенип берген 

маалыматтын купуялыгын бузуу коркунучу бар болсо, же юридикалык 

клиниканын студенттери ээ болгон маалымат жаңы жаранга артыкчылык 

бериши мүмкүн болсо; 

- университет карама-каршы тарап болгон учурда, анын 

кызыкчылыгын коргоо өтүнүчү менен жаран юридикалык клиникасына 

кайрылган учурда. 


