КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СУДЬЯЛАРЫНЫН КЫЗМАТ
ОРУНДАРЫНА ТАЛАПКЕРЛЕР ҮЧҮН КОМПЬЮТЕРДИК
ТЕСТИРЛӨӨНҮН СУРООЛОРУНУН ТИЗМЕСИ
1.Кыргыз Республикасынын Конституциялык укугу боюнча тесттин суроолору
1. КРде мамлекеттик бийлик кайсы принциптерге негизденет?
2. Кыргызстандын көз каранды эмес учурунда канча жаңы Конституция кабыл алынды?
3. Конституцияга ылайык Кыргызстан кандай мамлекет болуп саналат?
4. Конституциянын кайсы жоболору Кыргызстан мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган
мамлекет болуп саналат деп күбөлөндүрөт?
5. Мамлекеттик бийликтин кайсы органы КРде салыктарды белгилөөгө укуктуу?
6. КРдин элинин өз бийлигин жүзөөгө ашыруунун түздөн-түз формалары болуп эмнелер саналат?
7. Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик түзүлүштүн формалары боюнча кандай мамлекеттерге кирет?
8. Адамдын, жарандын укуктары менен эркиндери Конституцияга ылайык кандай максаттарда
чектелиши мүмкүн?
9. Адамдын жана жарандын бул укуктарынын ичининен кайсынысы чектелүүгө жатпайт?
10. КРдин жарандары кандай саясий укутарга ээ?
11. Адамдын, жарандын укуктары менен эркиндери кандай ченемдик укуктук актылар тарабынан
чектөөлөр киргизүү мүмкүн?
12. Адамдын, жарандын укуктары менен эркиндерине киргизилип жаткан чектөөлөр кандай
болушу керек?
13. Эмненин негизинде менчик ээсинин эркинен тышкары мүлктү алып коюу кандай жол менен
жол берилет?
14. Кандай эмгек мажбурлоо эмгеги деп эсептелинбейт?
15. Акыйкатчы кандай мөөнөткө шайланат?
16. Конституцияга ылайык кандай билим алуу милдеттүү жана акысыз алууну мамлекет
тарабынан кепилденилген?
17. Мамлекеттик бийликтин кайсы органы адамдын жана жарандын эркиндиктеринин
сакталышына парламенттик контролду жүргүзөт?
18. Жарандык деген эмнени түшүндүрөт?
19. КРдын аймагында турган, КРдын жараны эмес жана башка өлкөнүн жарандыгына тиешелүү
далилдери жок физикалык жак жактардын кандай категориясына кирет?
20. КРдын жарандыгынан чыгаруу кандай учурларда берилбейт?
21. Кандай учурларда КРдын жарандыгы жоготулат?
22. КРдин жараны Конституцияга ылайык эмне кылганга милдеттүү эмес?
23. Элдик курултайдын чечимдери кандай күчкө (мүнөзгө) ээ?
24. Референдум кандай акты менен дайындалат?
25. Кандай маселелерди референдумга коюуга болбойт?
26. Жарандардын кандай саны добуш берүүгө катышкан болсо, реферндум болуп өттү деп
таанылат?
27. Жогорку Кеңештин депутаттары кандай шайлоо системасы менен шайланат?
28. Жогоку Кенештин Төрагасын кайра чакыртып алуу боюнча Жогорку Кенештин чечими
канча көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат?
29. Жогорку Кеңештин Төрагасы кантип шайланат?
30. Президентти кызматтан четтетүү жөнүндө Жогорку Кеңештин чечими кантип кабыл
алынышы керек?
31. Жогорку Кеңештин өзүн өзү таркатуу жөнүндө чечими кандай көпчүлүгүнүн добушу менен
кабыл алынат?
32. Жогорку Кеңештин комитеттери үчүн кандай эң аз курамы бекитилген?
33. Жогорку Кеңештин бир комитеттинде ар бир фракциянын өкүлдөрүнүн саны канча болуш
керек?
34. Парламенттик оппозициянын өкүлдөрү Жогорку Кенештин кайсы комитеттерин төрагалык
кылышат?
35. Мыйзам чыгаруу демилге укугу кимге таандык?
36. Канча мөнөттүн ичинде Президент мыйзамга кол коёт же өзүнүн каршы пикирлери менен
Жогорку Кеңешке кайрадан кароого кайтарат?

37. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамды Жогорку Кеңеш кантип кабыл
алат?
38. Конституцияга өзгөртүүлөрдү ким киргизет?
39. Конституциянын Биринчи бөлүмүнүн жоболоруна өзгөртүүлөрдү кандай жол менен киргизүү
мүмкүн?
40. Президенттин ыйгарым укуктарына кайсы ыйгарым укуктар тийштүү?
41. Жогорку Кеңеш тарабынан Өкмөткө ишеним көрсөтүүдөн баш тартылган учурда кандай
кесепеттер көрсөтүлгөн?
42. Кайсы ыйгарым укуктар Өкмөттүн ыйгарым укуктарына тийштүү?
43. Кайсы учурларда Жогорку Кенеш Өкмөткө ишеним көрсөтпөө жөнүндө маселени карашы
мүмкүн эмес?
44. Конституцияда белгиленген тартипте Өкмөттүн программасы бекитилбеген, курамы жана
түзүмү аныкталбаган учурда кандай кесепеттер көрсөтүлгөн?
45. Жогорку Кеңеш тарабынан мурда кабыл алынган редакциясында жактырылган мыйзамга
белгиленген мөөнөттө Президенттин кол койбосунун кесепеттери кандай?
46. Конституцияда көрсөтүлгөн себептер боюнча Президент өз ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн
мурда токтоткон учурда жаңы Президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын ким
аткарат?
47. Президентти кызматтан кантип четтетүү мүмкүн?
48. Президентти кызматтан четтетүү үчүн ага каршы күнөөнү ким коёт?
49. Канча жолу Премьер-министр Жогорку Кеңештин алдына Өкмөткө ишеним көрсөтүү
жөнүндө маселе кое алат?
50. КРдин сот системасы кайсы соттордон турат?
51. Соттук өз алдынча башкаруу органдары болуп кайсы органдар эсептелинет?
52. Мамлекеттик бийликтин кайсы органы Судьяларды тандоо боюнча кеңештин курамын
бекитет?
53. Конституцияга ылайык конституциялык контролдоону кайсы орган жүзөгө ашырат?
54. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын ыйгарым укуктарына кайсы ыйгарым укуктар
тийиштүү?
55. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын сан курамы кандай?
56. Юридикалык стажы боюнча Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялык
кызматына талапкерлер үчүн кандай конституциялык талаптар белгиленген?
57. Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьялык кызматына талапкерлер үчүн кандай
курактык чек белгиленген?
58. Мыйзамдын жана башка ченемдик укук актыларынын конституциялуулугун ар бир адам
тарабынан кандай учурларда талашылышы мүмкүн?
59. Жогорку соттун Конституциялык палатасына суроо-талап менен ким кайрылышы мүмкүн?
60. Жогорку соттун Конституциялык палатасына күчүнө кирбеген эл аралык келишимдердин
конституциялуулугу туралуу корутунду берүү боюнча ким кайрылууга укуктуу?
61. Добуштар тең болгон учурда Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечими жана
корутундусу кантип кабыл алынат?
62. Кайрылууну Жогорку соттун Конституциялык палатасынын өндүрүшүнө кабыл алуу жөнүндө
чечим кандай курамда кабыл алынат?
63. Жогорку соттун судьялары кайсы мөөнөткө шайланат?
64. Бардык соттордун судьяларын жазык жана сот тартибинде салынган административдик
жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү кайсы органга ыйгарылган?
65. Жогорку соттун судьяларын дайындоо (же шайлооо) тартиби кандай?
66. Мамлекеттик бийликтин кайсы органы (же кызмат адамы) Жогорку соттун судьяларынын
бошотот?
67. Жергиликтүү соттун судьялык кызматына талапкерлер үчүн Конституция тарабынан
кандай курактык чек белгиленген?
68. Жергиликтүү соттун судьялары кайсы мөөнөткө шайланат?
69. Жергиликтүү соттун судьяларын дайындоо (же шайлооо) тартиби кандай?
70. Мамлекеттик бийликтин кайсы органы (же кызмат адамы) жергиликтүү соттун
судьяларынын бошотот?
71. Кайсы мамлекеттик орган аткаруу бийлигин ишке ашырат?
72. Өкмөттүн ишинин программысы ким тараптан бекитилинет?

73. Өкмөттүн түзүмүн ким аныктайт?
74. Өкмөттүн түзүмүнө мамлекеттик бийликтин кайсы органдары кирбейт?
75. Премьер-министрдин кызматына талапкерди кимсунуштайт?
76. Мамлекеттик бийликтин кайсы органы тарабынан Премьер-министрди дайындоо (же
шайлоо) жөнүндөактысы кабыл алынат?
77. Премьер-министрди дайындоо жөнүндө актысы канча мөөнөтүн ичинде чыгарылат?
78. Кайсы мамлекеттик органы (же кызмат адамы) тарабынан кызматынан кетүү жөнүндө
Премьер-министрдин өтүнүчү кабыл алынат же четке кагылат?
79. Конституциялык мыйзам деп эмнени түшүнсө болот?
80. Конституциялык мыйзамдар кантип кабыл алынат?
81. Мыйзамдардагы боштуктар деген эмне?
82. Ченемдик укуктук актылардын коллизиялары эмне?
83. Кайсы органдар ченем жаратуучу органдар болуп саналат?
84. Укук ченеми эмне?
85. Өлкөнүн ичинде КР катышуучусу болуп эсептелген, мыйзамда белгиленген тартипте
күчүнө кирген эл аралык келишимдердин орду кандай?
86. Эл аралык келишмидерди ратификациялоо деп эмнени түшүндүрөт?
87. Эл аралык келишимдерин каттоонун жана эсепке алуунун бирдиктүү мамлекеттик
системасы кайсы мамлекеттик органы тарабынан ишке ашырылат?
88. Конституция боюнча Кыргыз Республиканын атынан эл аралык келишимдерге кол койу
кимдерге ыйгарылган?
89. Ченемдик укуктук актыны же анын структуралык элементин конституциялык эмес же
жараксыз де табуусу кандай кесепеттерге алып келет?
90. Ченемдик укуктук актынынколдонулушун жокко чыгаруу эмнени белгилейт?
91. Эгерде мыйзамдын өзүндө же аны колдонууга киргизүүнүн тартиби жөнүндө мыйзамда
башка мөөнөт каралбаса, мыйзам кайсы мөөнөттө күчүнө кирет?
92. Ишкердик иш-аракетти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар кайсы мөөнөттө күчүнө
кирет?
93. Улуттук банктын төрагасы кантип дайындалат (же шайланат)?
94. Конституцияга ылайык мамлекеттик бийликтин кайсы органдарына прокуратура
тийиштүү?
95. Башкы прокурорду жазык жоопкерчиликке тартууга ким макулдукту берет?
96. Прокуратура органдарынын конституциялык ыйгарым укуктарына кайсы ыйгарым укуктар
тийштүү?
97. Конституция боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу деп эмнени түшүндүрөт?
98. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарына кайсы органдар
тийиштүү?
99. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарына кайсы органдар тийиштүү?
100.Тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында аткаруу бийлигин кайсы
орган ишке ашырат?

2.Шайлоо укугу боюнча суроолор
1. Кыргыз Республикасынын Президенттик кызматына кайсы жаш курактык ценз талап

кылынат?
2. Кыргыз
3.
4.
5.
6.

Республикасынын
Президенттик кызматына талапкерлерге Кыргыз
Республикасында жашаган мезгили боюнча кандай талаптар коюлат?
КР Жогорку Кеңешинин депутаттыгына талапкерге кандай курактык талаптар коюлат?
КР Президентти, КР Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоо
округу болуп эмне саналат?
Добуш берүүнүн жыйынтыгы белгиленген же шайлоонун натыйжалары аныкталган
учурдан тартып кайсыл убакыттын ичинде сотко арыз берилиши мүмкүн?
Добуш берүү күнү же добуш берүү күнүнүн алдыңкы күнү келип түшкөн даттануулар
кайсы мөөнөттүн ичинде каралышы керек?

7. Эгерде келип түшкөн арызда камтылган фактылар кошумча текшерүүнү талап кылса,

сот тарабынан кайсы мөөнөттүн ичинде чечим кабыл алынат?
8. Кайсы мөөнөттүн ичинде шайлоо талаштар боюнча кабыл алынган биринчи

инстанциядагы соттун чечимине даттануу берилиши мүмкүн?
9. Кайсы шайлоо комиссиясы туруктуу негизинде иштейт?
10. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин тиешелүү участкалык
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

комиссияга кайсы мөөнөттө өткөрүп бериши керек?
КР Борбордук шайлоо комиссиясынын курамы кайсы мөөнөткө түзүлөт?
Жарандардын жигердүү (активдүү) шайлоо укугу деген эмне?
Жарандардын пассивдүү шайлоо укугу деген эмне?
КР Жогорку соту райондук соттун мыйзамдуу күчүнө кирген чечимине көзөмөл
тартибинде келтирилген даттанууну кайсы мөөнөттүн ичинде карашы керек?
Маркировка деген эмне?
Мөөнөтүнөн мурда добуш берүү кайсы учурда өткөрүлөт?
Шаарлардын мэрлерин шайлоосу кайсы орган тарабынан дайындалат?
Чек деген эмне?
Кайсыл комиссия шайлоо комиссияларын бирдиктүү тутумуна кирбейт?
Шаарлардын мэрлерин шайлоосу кайсы орган тарабынан өткөрүлөт?
Жаран жигердүү (активдүү) шайлоо укугун кайсы жаш курактан баштап жүзөгө
ашыра алат?
Кайсы учурларда КР жарандардын шайлоого катышууга укугу жок?
Участкалык шайлоо комиссияларынын чечимдери кайсы учурда жокко чыгарылышы
мүмкүн?
КР Президенттин кызмат ордуна талапкерлердин каттоосу кайсы орган тарабынан
жүргүзүлөт?
Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоосу кайсы шайлоо системасы боюнча
жүргүзүлөт?
Кыргыз Республикасында кайсы жергиликтүү кеңештер түзүлөт?
Ким байкоочуларды дайындоого укуксуз?
Байкоочу болууга ким укуксуз?
Айыл өкмөтүнүн башчысынын шайлоосу кайсы орган тарабынан дайындалат?
Шайлоонун натыйжалары боюнча Жогорку Кеңештеги бир саясий партияга канча
депутаттык мандаттар берилиши мүмкүн?
Шайлоонун натыйжалары расмий жарыялоо массалык маалымат каражаттарында
кайсы мөөнөттө жүргүзүлөт?
КР чегинен тышкары жашаган же жүргөн жарандар кайсы жерде добуш берет?
Шайлоочулардын тизмесин түзүү кимдин милдети болуп саналат?
Ар бир шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмелерине кимдин колу коюлат?
Айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоосу кайсы шайлоо системасы боюнча
жүргүзүлөт?
Участкалык шайлоо комиссиясы кайсы мөөнөттүн ичинде таанышуу үчүн
шайлоочулардын тизмесин илип коюуга милдеттүү?
Шайлоо комиссияларда талапкердин, талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий
партиянын өкүлү катары болууга ким укуктуу?
Айыл өкмөтүнүн башчысынын шайлоосун ким өткөрөт?
Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү ким дайындайт?
Кандай учурларда бир эле адамды КР Жогорку Кеңешине талапкерлердин бир
тизмесинен ашык катталышына жол берилет?
Борбордук шайлоо комиссиясынын курамында канча мүчө бар?
КР Президенттик кызматына талапкерди каттоодон баш тартуу жөнүндө БШКнын
чечимине кайсы органга даттанууга болот?
Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосун ким дайындайт?

44. Шайлоо өткөрүү учурунда катталган талапкерди анын макулдугусуз башка ишке

(кызмат ордуна) которууга жол берилеби?
45. Кайсы учурдан баштап катталган талапкер талапкердин статусу менен байланышкан
46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

укуктарын жоготот жана милдеттеринен бошотулат?
Шайлоо алдындагы үгүт иштери качан башталат?
Шайлоо алдындагы үгүт иштери качан токтотулат ?
Үгүт материалдарын даярдоодо эмнеге тыюу салынат?
Шайлоо дайындалган учурдан тартып шайлоонун натыйжалары жарыяланганга чейин
талапкерлер, алардын жакын туугандары, талапкердин өкүлдөрү кандай иш
жүргүзүүгө укуксуз?
Талапкер, саясий партия тарабынан шайлоо алдындагы үгүт ишин жүргүзүүнүн
эрежелерин бир нече жолу бузулушу кандай кесепеттерге алып келет?
Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жашаган жана жүргөн шайлоочулар
тууралуу маалыматтар ким тарабынан түзүлөт?
Кайсы жагдайларда референдум өткөрүлбөйт?
Референдумда кабыл алынган чечимдин юридикалык күчү кандай?
Бир адам башка адамдын ишеним катынын негизинде анын ордуна добуш берүүгө
укуктуубу?
Референдумду каржылоо кайсы каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат?
Шайлоо бюллетенин өз алдынча толтура албаган шайлоочу эмнеге укуктуу?
Стационардык
алдын
ала-дарылануу
жайларында,
шектүүлөрдү
жана
айыпталуучуларды камакка кармоо жайларында убактылуу кармалып турган
шайлоочулар жөнүндө маалыматтар кайсы мөөнөттүн ичинде участкалык шайлоо
комиссиясына берилүүгө тийиш?
Кайсы учурларда добуш берүү үчүн жайдан тышкары добуш берүүгө мүмкүн эмес?
“Макул” топ жана “каршы” топ качан түзүлүшү мүмкүн?
Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча участкалык шайлоо комиссиясы тарабынан
кандай документ түзүлөт?
Ар кандай деңгээлдеги шайлоолор бир убакытта өткөрүлгөн учурда добуштарды
эсептөөнүн кезектиги кандай?
Участкалык шайлоо комиссиясы добуш берүүдө бузуулар жөнүндө келип түшкөн
даттанууларды (арыздарды) кайсы стадияда карайт?
Кандай учурда аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо участкасындагы добуш
берүүнүн жыйынтыктарын жараксыз деп табат?
Кандай учурда тийиштүү шайлоо комиссиясы тарабынан шайлоо болбой калды деп
таанылат?
Шайлоонун натыйжасын аныктоодо шайлоо участкасында добуш берүүнүн
жыйынтыгын жараксыз деп табуунун кесепеттери кандай?
Кандай учурларда шайлоо участкаларында кайра добуш берүү өткөрүлөт?
Шайлоочулардын добуш берүүсүнүн жыйынтыктарын анык белгилөөгө мүмкүнчүлүк
бербеген бузуулар деп эмнени түшүнсө болот?
Кандай учурларда шайлоонун натыйжалары жараксыз деп таанылат?
Референдум кандай тартипте дайындалат?
Өздөрүнүн шайлоо фонддор ким тарабынан түзүлөт?
Кайсы учурда референдум болуп өттү деп таанылат?
Кайсы учурда БШК чечимди референдумда кабыл алынган деп тааныйт?
Шайлоонун натыйжаларына даттануунун мөөнөтү өтүп кеткен учурда анын
кесепеттери кандай болот?
Референдум кайсы орган тарабынан дайындалат?
Кайсы мөөнөттүн ичинде сот талапкердин каттоосун алып салууга укукту?
КР Президенттин шайлоосу кайсы орган тарабынан дайындалат?
Референдум деген эмне?

78. КР Президенттик кызматына талапкер болуп катталуу үчүн шайлоочулардын канча

колтамгаларын топтоого зарыл?
КР Жогорку Кеңешинин депутаттарынын шайлоону ким дайындайт?
Кайсы учурда шайлоочулардын кошумча тизмелери түзүлөт?
Референдумга кайсы маселелер коюлушу мүмкүн?
Кандай учурларда шайлоо өткөрүүгө жол берилбейт?
Шайлоочунун анын шайлоочулардын тизмесинде жоктугу жөнүндө арызы кайсы
орган тарабынан чечилет?
84. Байкоочу кайсы аракеттерге укуксуз?
85. Катталган талапкердин шайлоого катышкан мезгили жалпы эмгек стажына кошулабы?
86. Кылмыш-жаза иштин козголуусу талапкердин шайлануу укугун ишке ашыруусуна
тыюу салууга негиз боло алабы?
87. Тизме боюнча саясий партия тарабынан көрсөтүлгөн талапкерлердин жалпы саны
кандай болушу мүмкүн?
88. Шаардык кеңештердин депутаттарынын шайлоосу кайсы шайлоо системасы боюнча
жүргүзүлөт?
89. Кайсыл мөөнөттө Борбордук шайлоо комиссиясы КР Президентинин шайлоонун
натыйжаларын аныктайт?
90. Жараксыз (анык эмес) шайлоо бюллетендери кандай жол менен жокко чыгарылат?
91. Талапкердин мамлекеттик тилин билүүсү кандай аныкталат?
92. Башка шайлоочулары үчүн добуш берүүгө жол берилеби?
93. КР Президентинин кезектеги шайлоосу качан өткөрүлөт?
94. Арыздарды (даттанууларды) сотко берүү мөөнөттөрү калыбына келтирилеби?
95. Шайлоо талаштары боюнча биринчи инстанция сотунун чечимине даттануу кайсы
сотко келтирилет?
96. Добуш берүү күнү жана анын алдындагы күнү кайсы органдар үчүн жумуш күнү
болуп саналат?
97. Талапкерлердин, саясий партиялардын шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүүсү
жана чыгымдоонун тартиби кайсы орган тарабынан көзөмөлдөнөт?
98. Жаңы ачылган жагдайлардын негизинде шайлоо талаштары боюнча соттук чечими
кайра каралышы мүмкүнбү?
99. Аймактык шайлоо комиссиялары кайсы мөөнөткө түзүлөт?
100. Шайлоочунун биометриялык жана персоналдык маалыматтары боюнча аны
идентификациялоо үчүн макулдугу талап кылынабы?
79.
80.
81.
82.
83.

3. Административдик (администрациялык) жоопкерчилик жөнүндөгү мыйзам
боюнча тесттин суроолору
1. Административдик жоопкерчилик жөнүндөгү мыйзам кандай маселелерди көздөйт
(жүзөөгө ашы-рат)?
2. КР административдик жоопкерчилик жөнүндөгү мыйзамы өткөн мезгилге карата
колдонулабы?
3. Административдик укук бузуунун (жоруктун) түшүнүгүн бергиле.
4. Административдик жоопкерчилик деген эмнени түшүндүрөт?
5. Кайсы курактан баштап адам административдик жоопкерчиликке тартылат?
6. Юридикалык жактар административдик жоопкерчиликке тартылабы?
7.Жашы жетпегендер административдик жоопкерчиликке тартылабы
8.Мыйзамда административдик жаза чаранын кандай түрлөрү каралган?
9.Кандай административдик жаза чарасы кошумча түрү катары гана колдонулушу
мүмкүн?

10.Административдик жаза чаралардын кайсы түрлөрү сот тарабынан гана салынышы
мүмкүн?
11. Кандай административдик жаза чаралары бир нече укук бузууларды жасагандыгы
учун колдону-лушу мумкун?
12.Кандай жагдай административдик жоопкерчиликти оордотуучу болуп саналат?
13. Кандай жагдай административдик жоопкерчиликти жеңилдетүүчү болуп саналат?
14. Административдик жаза-чараны колдонуунун эскиришинин кандай мөөнөттөрү
каралган?
15.Канча мөөнөт өткөндөн кийин адам административдик жоопкерчиликке тартылган
эмес деп эсеп-телинет?
16. Чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды Кыргыз Республикасынын
чегинен ад-министративдик чыгарып жиберүү жөнүндө токтом чыгарууга кайсы орган
укуктуу?
17. Кандай адамдарга карата административдик камоо колдонулушу мүмкүн эмес?
18. Административдик камоо канча мөөнөткө колдонулушу мүмкүн?
19. Административдик кармоонун жалпы мөөнөтү канча?
20.Жашы жетпегендерди административдик кармоо жөнүндө ким милдеттүү түрдө
кабардандыры-лат?
21. Мас абалындагы адамдарды административдик кармоо мөөнөтү кайсы учурдан баштап
эсептели-нет?
22. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш кайсы учурдан тартып ачылды, ал эми
ал боюнча өндүрүш башталды деп эсептелинет?
23. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча эмне далил болуп саналат?
24. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүш кайсы тилде
жүргүзүлөт?
25. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча өндүрүштү токтото турууда же
кайра баш-тоодо ыйгарым укуктуу органдын кызмат адамы тарабынан кандай акт
чыгарылат?
26. Кандай жагдайлар административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштү
жокко чыгарат?
27.Административдик жоопко тартылган адамды кайсыл актын негизинде алып келүү
жүргүзүлөт?
28. Административдик жоопко тартылган адамдын кызыкчылыгы коргогон жактоочунун
ыйгарым укуктары кандай иш кагаз (документ) менен күбөлөндүрүлөт?
29. Кайсы учурдан тартып жактоочу жана өкүлгө административдик укук бузуулар
жөнүндө ишке катышууга жол берилет?
30. Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча өндүрүштүн чегинде прокурорго
кандай укуктар берилген?
31. Административдик укук бузуулар жөнүндө ишти кароонун жалпы мөөнөтү канча?
32. Административдик камоо түрүндө жаза-чара колдонушу мүмкүн болгон
административдик укук бузуу үчүн иш кайсы мөөнөттө каралат?
33. Кандай жагдайлар административдик укук бузуу жөнүндө ишти судьянын кароо
мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарат?
34. Административдик жоопкерчиликтен укук бузуучуну бошотуу үчүн эмне негиз болот?
35. Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча кандай акт чыгарылат?
36. Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча ондупушту токтото туруунун
кандай негиз-дери бар?
37. Административдик укук бузуу жөнүндө иш кайсы жерде каралууга тийиш?
38. Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтом мыйзамдуу күчүнө качан
кирет?
39. Кайсы мөөнөттүн ичинде административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго
даттанууга болот?

40. Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча даттануу берууго байланышту
ктоктомду аткаруу токтотулабы?
41. Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча токтомго даттанууну кароого
кайсы мөөнөт каралган?
42. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча кандай токтомдор кассациялык
тартипте даттанылат?
43. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча апелляциялык же кассациялык
инстанция-нын чечими кандай процесстик акт менен чыгарылат?
44. Апелляциялык даттануу боюнча кароонун натыйжасында чыгарылган соттук акт качан
мыйзам-дуу күчүнө кирет?
45. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча соттук актыларды көзөмөл
тартибинде кайра кароону ким жүзөгө ашырат?
46. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча соттук актылар көзөмөл
тартибинде кай-сыл мөөнөттө кайра каралат?
47. Административдик укук бузуу жөнүндө ишти көзөмөл инстанцияда кароодо сотко
таламдаш адамдардын келбей калышынын кесепеттери кандай болот?
48. Кайсы учурдан баштап административдик жаза-чара салуу жөнүндө токтом
аткарылууга жатат?
49. Административдик жаза-чара салуу жөнүндө токтомду өндүрүү, аткаруусу кайсы
органга жүктөлөт?
50. Кайсы убакыттын ичинде административдик жаза-чара көрүү жөнүндөгү токтом аны
аткара тур-ган ыйгарым укуктуу органга (кызмат адамына) жиберилет?
51. Кайсы орган административдик жаза-чара салуу жөнүндө токтомдун аткаруусун
кийинкиге кал-тырууга укуктуу?
52. Административдик жаза-чара салуу жөнүндө токтомду аткарууну кийинкиге калтыруу
канча мөөнөткө берилет?
53. Административдик жаза-чара салуу жөнүндө токтомду аткарууну созуу(узартуу) канча
мөөнөткө берилет?
54. Административдик укук бузуудан келтирген мүлктүк зыяндын орду кайсы мөөнөттө
толтурулуу-га тийиш?
55. Административдик камакка тартылган адамдын камакта кармоо жайын кайсы орган
аныктайт?
56. Административдик иштин жагдайларын кошумча аныктоо зарыл болгон учурда ишти
кароону канча мөөнөткө узартса болот?
57. Административдик жаза-чара салуу жөнүндө токтом кайсы учурларда аткарылууга
жатпайт?
58. Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча кызмат адамы озунун ээлеген
ордунан кан-ча моонотко четтетилет?
59. Айдоо укугунан ажыратуу жонундо соттун токтому кайсы орган тарабынан
аткарылат?
60. Административдик укук бузуу жөнүндө иш боюнча айдоочу кайсы мооноттон тартып
айдоо уку-гунан ажыратылган деп эсептелинет?
61. Административдик камоо жонундо соттун токтому канча моонотто аткарылат?
62. Административдик камоого тартылган адам кайсы жерде кармалууга тийиш?
63. Администрациялык кармоонун мооноту канча?
64. Бир жолу административдик укук бузууларды жасагандыгы учун негизги жана
кошумча админ-страциялык жаза-чара белгилении мумкунбу?
65. Администрациялык жаза-чаралардын негизги турлору?
66. Администрациялык жаза-чаралардын кошумча кандай турлору бар?
67. Кыргыз Республикасынын Администрациялык жоопкерчилик жонундо кодексин
колдонуу качан киргизилген?
68. Администрациялык укук бузуу жонундо протокол кайсы учурда тузулбойт?

69. Администрациялык укук бузуу жонундо протоколдун мазмуну?
70.Администрациялык укук бузуу жонундо материал соттон кемчиликтерди четтетуу учун
тушкон-дон тартып канча моонотто кемчиликтер четтетилиши мумкун?
71.Администрациялык укук бузуу жонундо материал, материалдын же протоколдун
кемчиликтери четтетилген учурдан тартып канча моонотто сотко же (судьяга) кайрадан
жиберилиши мумкун?
72.Администрациялык укук бузуу жонундо ишти кароодо административдик
жоопкерчиликке тарты-луучунун катышуусуз кайсы учурда кароо мумкун?
73. Администрациялык укук бузуу жонундо ишти кароодо кайсы учурда мыйзамдуу окул
катышат?
74. Администрациялык укук бузуу жонундо ишти кароону даярдоодо судья (сот) кайсы
маселелерди тактоого тийиш?
75. Администрациялык укук бузуу жонундо ишти кароону даярдоодо судья (сот) кандай
чечим кабыл алышы мумкун?
76. Соттун токтомунун кочурмосу токтом чыгарылган адамга, канча моонотто
тапшырылышы же жонотулушу керек?
77. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча мыйзамдуу кучуно кирген
соттук акты-ларды көзөмөл тартибинде кайсыл мөөнөттө кайра каралат?
78. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча биринчи инстанциялык соттун
чыгарган актылары кассациялык тартибинде кайсыл мөөнөттө кайра каралат?
79. Администрациялык жаза-чараны колдонуу жонундо токтомду аткарууга жиберуу
кимге жукто-лот?
80. Административдик укук бузуулар жөнүндө иш боюнча соттун чыгарган токтому аны
аткарууга ыйгарым укук берилген органга (кызмат адамына) кайсы моонотто жиберилиши
керек?

4.Мамлекеттик административдик укук боюнча суроолордун тизмеси
1. Премьер-министрдин чечимдери кандай түрүндө кабыл алынат?
2. Эгерде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан мыйзам долбооруна макулдук

алуу үчүн берилген мөөнөтү өткөрүп жиберсе кандай кесепет көрсөтүлгөн?
3. Компетенттүүлүктү администрациялык органдын жана арыздануучунун ортосундагы
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

макулдашуу менен негиздөөгө жол берилеби?
Административдик иштин негиздери жана административдик жол-жоболор
жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын жөнгө салуу предмети кайсы?
Административдик жол-жобону токтотуу жана арызды канааттандыруудан баш
тартуу негиздеринин бири?
Административдик жол-жобонун эн узак мөөнөттөрү канча?
Судьялардын кызматы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат орундарынын
Реестринин кайсы бөлүгүнө кирет?
Судьяны кызмат ордунан четтетүү судьянын эмгек акысын жана судьяны материалдык
жана социалдык жактан камсыз кылуунун жана башка түрлөрүн токтото турууга алып
келеби?
Судья Президенттикке
талапкер
катары
катталса аны кызматтан
бошотууга негиз болобу?
Судья канча мөөнөттүн ичинде тартип жазасына тартылышы мүмкүн?
Мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдардын талабы кимдерге жайытылбайт?
Мамлекеттик кызматтын негизги принциптери?
Кайсы адамдар мамлекеттик кызматчы боло алышпайт?

14. Таламдардын кагылышуусунун терс кесепеттерин болтурбоо боюнча кандай алдын ала

эскертуучу чараларды жетекчи көрүүгө милдеттүү?
15. Мамлекеттик кызматчылар учун мыйзам тарабынан кандай чектөөлөр коюлган?
16. Райондордун акимдерин дайындоонун жана бошотуунун тартиби?
17. Райондук Кенеш тарабынан акимди дайындоо учун Премьер-министрге корсотулгон

талапкерлердин саны?
Акимге ишеним корсотпоо укугу кимге берилген?
Жергиликтуу мамлекеттик администрация аткаруу бийлигин кайсы жерде жургузот?
Мамлекеттик кызматчылардын аттестациясы кандай мооноттордо откорулот?
Мамлекеттик кызмат жонундо мыйзамда кандай тартип жазалары корсотулгон?
Кайсы мооноттун ичинде мамлекеттик кызматчыга карата жургузулгон кызматтык
териштируунун жыйынтыгы даттанылышы мумкун?
23. Ээлеп турган кызматтан убактылуу бошотуунун негиздери?
24. Кайсы мооноттун ичинде мамлекеттик кызматчыга тартип жазасы колдонулушу
керек?
25. Жарандык процессуалдык кодексте административдик иш жонундо кандай тушунугу
берилген?
26. Административдик укук бузуу жана административдик укук катташтары тушунуктору
бирдей болобу?
27. Аадминистративдик иш озгочо сот ишин жургузуу тартибинде каралуучу иштер болуп
эсептеленби?
28. Сотто карала турган административдик иштердин тараптары кандай аталат?
29. Административдик иштер боюнча сотко арыз беруунун кандай эскируу моооноттору
корсотулгон?
30. Мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтуу оз алдынча башкаруу
органдарынын иш аракеттерине даттану мооноту?
31. Административдик иштер боюнча арызды ондурушко кабыл алуу учун кандай моонот
корсотулгон?
32. Кандай учурда административдик иштерди кароодо сот доо арызды кыймылсыз
калтырат?
33. Административдик иштерди сотто кароонун мооноту?
34. Жергиликтүү судьяларды которуу же ротация ким тарабынан жүргузулөт?
35. Судьялар Кенешине краштуу тартип комиссиясын кайсы органдар түзөт?
36. Судьялардын үстунөн кылмыш ишин козгоо үчүн кимге укук берилген?
37. Айыл өкмөтүнүн башчысы менен айыл башчысы кандай айырмасы бар?
38. Бишкек, Ош шаарларынын кеңештериники сандык курамы канча?
39. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик укуктар таандык
кылынышы мүмкүнбү?
40. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым
укуктарды берүү берилип жаткан ыйгарым укуктарды ишке ашыруу эмненин
негизинде жүзөгө ашырылат?
18.
19.
20.
21.
22.

5.Эмгек укуктары боюнча тесттин суроолору
1. Эмгек келишимдерде кызматкерлердин эмгек мыйзамдарында белгиленген укуктары нын жана кепилдиктеринин деңгээлин төмөндөтүүчү шарттар камтылышы мүмкүнбү?
2. Кызматкердин негизги милдеттерин санап бергиле?
3. Мажбурлаган эмгекке тыюу салынабы?
4. Эмгек мамилелери түшүнүгү өз ичине эмнелерди кымтайт?
5. Кызматкердин негизги укуктарын санап бергиле?
6. Иш берүүчүнүн негизни укуктарын санап бергиле?

7. Социалдык өнөктөштүккө аныктама бергиле?
8. Эмгек китепчесин өз убагында берилбегендиги үчүн иш берүүчүгө карата кандай жо опкерчилик келип чыгат?
9. Кесиптик бирликтин мүчөсү болуп саналбаган кызматкерлер келишимдик шарттарда
кесиптик бирлик уюмунун баштапкы органын иш берүүчү менен өз ара мамилерде
алар-дын кызыкчылыктарын талашууга ыйгарым укук бере алышабы?
10. Болгон кесиптик бирликтин ыйгарым укуктары кызматкерлердин башка өкүлчүлүктүү
органдары тарабынан алмаштырылышы мүмкүнбү?
11. Менчигинин түрү ар кандай уюмдарда жамааттык келишимдер түзүлүшү мүмкүн
болгон эң кыска мөөнөт кандай?
12. Жамааттык келишим кандай эң узак мөөнөткө түзүлөт?
13. Тараптар жамааттык келишимдин колдонулушун канчалык мөөнөткө узартууга укуктуу?
14. Уюмдун менчик түрлөрү өзгөргөндө жамааттык келишим канча мөөнөткө чейин өз
күчүн сактап турат?
15. Эмгек келишиме аныктама бергиле?
16. Эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө эмгек келишиминин маалыматтары милдеттүү
болуп саналабы?
17. Мөөнөттүү эмгек келишими кандай эң узак мөөнөткө түзүлөт?
18. Орун жылыштырууга кызматкердин макулдугусу керекпи?
19. Эгерде эмгек келишиминде иштин башталган күнү жазылбаса кызматкер ишке качан
киришиши керек?
20. Кандай учурларда эмгек келишим жараксыз деп таанылат?
21. Убактылуу ишке жарамсыздык мезгили сынак мөөнөтүнө кошулуп эсептелеби?
22. Эмгек китепчелеринин формасы, аны жүргүзүүнүн жана сактоонун тартиби кайсыл
мамлекеттик орган тарабынан белгиленет?
23. Иштен бошогон кызматкерге эмгек китепчеси канча мөөнөттө берилет?
24. Кызматкер кандай мөөнөттө эмгек шарттарынын өзгөргөнү жөнүндө жазуу жүзүндө
кабарландырылышы керек?
25. Өндүрүштүк зарылдык болгондо иш берүүчү кызматкерди башка ишке канча
мөөнөткө которууга укуктуу?
26. Орун жылыштыруу деген эмне?
27. Убактылуу ордун ээлөөнүн узактыгы канча мөөнөттөн ашпашы керек?
28. Кызматкерди бош кызмат орду боюнча милдеттерди аткарууга дайындоого жол бери леби?
29. Жумуш убактысынын ченемдүү узактыгы жумасына канча сааттан ашпоосу тийиш?
30. Жумасына 14 жаштан 16 жашка чейинки курактагы кызматкерлер үчүн жумуш убактысынын узактыгы канча саатты түзөт?
31. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдар үчүн ар күндүк иштин узактыгы
кандай?
32. Түнкү убактагы жумуштун узактыгы канча убакытка кыскартылат?
33. Ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдарды дем алыш жана жумушчу эмес
майрам күндөрүндө жумушка тартууга жол берилеби?
34. Кызматкерге өргүү акысы канча мөөнөттө төлөнүп берилиши керек?
35. Кызматкерге бала төрөлгөндө же никеге турганда эмгек акысы сакталбаган өргүү
канча мөөнөткө берилет?
36. Тартиптик жаза кандай мөөнөттөрдө колдонулат?
37. Тартиптик жаза канча мөөнөткө чейин жарактуу болот?
38. Эң төмөнкү эмгек акынын өлчөмүнө кошумчалар, үстөктөр, сыйлыктар жана башка
кызыктыруучу төлөмдөр кошулабы?
39. Эмгек акы төлөөнүүчү күн дем алыш же майрам күндөрү менен туш келип калганда,
эмгек акыны төлөө качан жүргүзүлөт?

40. Иш берүүчү эмгек акысын төлөөнүн мөөнөтүн бузганда, ар бир мөөнөтү өткөн кален дардык күн үчүн, иш жүзүндө эсептешүү күнүндө төлөнбөй калган акча суммасынын
канча пайызын кошумча төлөп берүүгө милдеттүү?
41. Иш берүүчү тарабынан кызматкерге ашыкча төлөнүп берилген эмгек акысы, анын
ичинде мыйзамды туура эмес колдонууда андан өндүрүлүп алынышы мүмкүнбү?
42. Кызматкерлер эмгектин жаңы ченемдери киргизилгендиги жөнүндө канча мөөнөттө
билдирилиши керек?
43. Кызматкерлердин туруктуу иштеген иши жолдо же кыдырып иштөөчү мүнөздө болгон кызматтык кыдыруулары кызматтык иш сапарлар деп эсептелеби?
44. Аткарууда аялдардын жана 18 жашка чейинки курактагы адамдардын эмгегин пайдаланууга тыюу салынган оор жумуштардын жана эмгек шарты зыяндуу же кооптуу жумуштардын Тизмеги ким тарабынан бекитилет?
45. Эмгектик мертинүнүн кесепетинен кесиптик эмгекке жарамдуулугун жоготуу дара жасын аныктоо тартибин ким аныктайт?
46. Автордук гонорар акы орду толтурулуучу зыяндын өлчөмү эсептелүүчү жоготулган
эмгек акынын курамына киргизилеби?
47. Багар-көрөрү адам каза болгонуна байланыштуу төлөп берүү үчүн бир жолку
жөлөкпулдун кандай эң аз өлчөмү каралган?
48. Иш берүүчү эмгектик мертинүүгө байланыштуу өлгөн кызматкердин ата-энесине, жубайына, балдарына моралдык зыяндын ордун толтуруп берүүгө милдеттүүбү?
49. Чыгаша жеңүүгө болбой турган күчтөн же кадыресе чарбалык тобокелчиликтин кесепетинен келип чыккан учурларда, кызматкердин материалдык жоопкерчилиги жокко
чы-гарылабы?
50. 18 жашка чейинки курактагы кызматкерлердин эмгегин колдонууга тыюу салынуучу
жумуштардын Тизмегин, ошондой эле оор нерселердин чектик ченемдерин ким
бекитет?
51. Жумушка кабыл алууда майыптар үчүн сыноо мөөнөтү белгиленеби?
52. Айкалыштырып иштеген адамдарга жыл сайын акы төлөнүүчү өргүү качан берилет?
53. Кызматкерди 2 айга чейинки мөөнөткө жумушка кабыл алууда сыноо мөөнөтү белгиленеби?
54. Мезгилдүү жумуштардын Тизмегин ким бекитет?
55. Иш берүүчү штаттын кыскаруусуу боюнча жумуштан бошотулганда кызматкерге
кандай мөөнөттө алдын ала эскертүүгө милдеттүү?
56. Вахтанын эң көп узактыгы канча?
57. Кепилдиктерди жана компенсацияларды алуу үчүн зарыл болгон эмгек стажысын
белгилөөнүн жана эсептөөнүн тартибин ким аныктайт?
58. Эмгек акыга карата райондук коэффициенттин өлчөмүн жана аны төлөп берүү тарти бин ким белгилейт?
59. Кызматкерди иштен четтеткен мезгилде эмгек акы төлөнөбү?
60. Иш берүүчүнүн демилгеси боюнча кызматкерди кызмат акысы сакталбаган өргүүгө
жиберүүгө жол берилеби?
61. Медициналык кызматкерлер үчүн жумасындагы жумуш убактысынын узактыгы кан ча?
62. Медициналык кызматкерлердин жумуш убактысынын узактыгын ким аныктайт?
63. Жекече эмгек талаш-тартыштары деп эмне таанылат?
64. Жекече эмгек талаш- тартыштарды кайсыл орган карайт?
65. Кызматкер жумуштан бошотуу жөнүндө жекече эмгек талаш-тартыштарын кароо боюнча органдарга канча мөөнөттүн ичинде кайрылууга укуктуу?
66. Иш берүүчү кандай мөөнөттүн ичинде, уюмга келтирилген зыяндын ордун кызматкерден толтуруп берүүсү жөнүндө доо менен сотко кайрылууга укуктуу?
67. Эмгек акыны өндүрүүгө карата доонун эскириши колдонулабы?

68. Кызматкер арыз берген күндөн тартып кандай мөөнөттө эмгектик талаш - тартыштар
боюнча комиссия жекече эмгек талаш - тартышын кароого милдеттүү?
69. Эмгек талаш - тартыштар боюнча комиссиянын чечимине кандай мөөнөттө сотко
даттанылышы мүмкүн?
70. Эмгек талаш-тартыштары боюнча комиссияны четтеп өтүү менен сотко кайрылган
кызматкердин арызы боюнча жекече эмгек талаш - тартыштары сот тарабынан
каралабы?
71. Эмгектин укук мамилелеринен келип чыккан талаптар боюнча доо менен сотко кай рылган кызматкерлер соттук чыгымдарды төлөөдөн бошотулабы?
72. Эгерде кызматкерди мурдагы жумушуна калыбына келтирүүгө мүмкүн болбосо, сот
иш берүүчүгө кызматкерге материалдык ордун толтуруу төлөмүн төлөп берүү
милдетин кандай көлөмдө жүктөйт?
73. Кызматкердин акчалай талаптары негиздүү деп табылса кызматкердин акчалай талабы канча өлчөмдө канааттандырылат?
74. Кандай учурларда жеке эмгек талаш-тартыштарын кароо боюнча органдын чечимине
ылайык төлөнүп берилген сумманы, чечим көзөмөл тартибинде жокко чыгарганда,
кыз-маткерден кайра өндүрүүгө чек коюуга жол берилет?
75. Жамааттык эмгек талаш-тартыштар деген эмне?
76. Тыныштыруу жол-жоболору дегенде эмне түшүнүлөт ?
77. Жамааттык эмгек талаш-тартышттарын чечүүнүн тартиби кандай этаптардан турат?
78. Жамааттык эмгек талаш - тартыш башталган күндөн тартып кандай мөөнөттө тыныштыруу комиссиясы түзүлөт?
79. Ортомчунун катышуусу менен жамааттык эмгек талаш-тартыштары канча мөөнөттүн
ичинде каралат?
80. Локаут деген эмне?
6.Жазык укугу боюнча тесттин суроолору

1. Кылмыш-жаза мыйзамы убакыт боюнча кандай колдонулат?
2. Кандай жосун анча маанилүү эмес деп эсептелет?
3. Коомдук коркунучтуулук мүнөзүно жана даражасына жараша кылмыштар кандай
туура класси-фикацияланат?
4. Кандай кылмыштар анча оор эмес кылмыштарга кирет?
5. Кандай кылмыштар озгөчо оор кылмыштар болуп саналат?
6. Күнөөнүн кандай түрлөрү болот?
7. Кылмыш обьектиси болуп эмне эсептелинет?
8. Кандай белгилер кылмыштын субъективдүү жагын түзөт?
9. Байкабастык күнөөнүн кандай формалары болот?
10. Кандай учурда кылмыш жеңил ойлуулук менен жасалды деп таанылат?
11. Кылмыш-жаза жоопкерчилигине ким тартылат?
12. Күнөөнүн атайылап жасалган формасынын түрлөрү кандай?
13. Кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартылууга жаткан адам качан тиешелүү жаш
куракка жеткен деп эсептелет?
14. 14 жашка толо элек адамды кылмышка тарткан адам ким деп таанылат?
15. Ким кылмыштын шыкакчысы болуп саналат?
16. Уюшкан кылмыштуу топ деген эмне?
17. Аткаруучунун кандай аракеттер аша чапкандыгы (эксцесс) катары каралат?
18. Кандай учурларда кылмышка даярдангандыгы үчүн кылмыш-жаза жоопкерчилиги
келип чыат?
19. Кылмыш далалаты (покушение) деп эмне эсептелинет?
20. Зарыл коргонуу чегинен аша чабуу деп эмне таанылат?

21. Кылмыш жасоодон өз ыктыяры менен баш тартуу кайсы учурларда болот?
22. Жаза кандай максаттарда колдонулат?
23. Өнөкөт кылмыштар деп эмне таанылат?
24. Кылмыш-жаза кодексинде жазанын кандай негизги түрлөрү каралган?
25. Камак алуу КжК боюнча жазык жаза системасына киреби?
26. Негизги жаза катары айып кандай өлчөмдө белгиленет?
27. Айып өлчөмүн белгилөөдө эмне эске алынат?
28. Адам айыпты төлөөдөн баш тартканда ал жазанын кандай түрү менен алмаштырылат?
29. Түзөтүү иштерине соттолгондун айлык эмгек акысынан мамлекеттин кирешесине
кармоо кандай чектерде жүргүзүлөт?
30. Кандай адамдарга эркиндигин чектөө дайындалбайт?
31. Мүлктү конфискациялоо кандай учурларда дайындалат?
32. Кандай жагдай жоопкерчиликти оордотуучу жагдайга кирет?
33. Кандай учурларда жазык жоопкерчиликке тартуу мөөнөттүн эскириши колдонулбайт?
34. Кандай жагдай жазаны жеңилдетүүчү жагдай болуп саналат?
35. Жазаны жеңилдетүүчү жагдайлардын толук тизмеси барбы?
36. Кайсы учурларда кылмыш жасаган адам соттолбогон деп эсептелинет?
37. Алдын ала камоону жаза мөөнөтүнө кошуп эсептөө кандайча жүзөгө ашырылат?
38. Кылмыштардын жыйындысы боюнча жаза кандай белгиленет?
39. Жазанын кайсы түрүн дайындоодо, адамга карата шарттуу соттоо белгилениши
мүмкүн?
40. Шарттуу соттолууда жазанын кайсы кошумча түрү дайындалбайт?
41. Жабыр тартуучу менен макулдашууга жетишкенде адам жазык жоопкерчилигинен
бошотулушу мүмкүнбү?
42. Кандай учурларда жазаны өтөөнү кийинкиге калтырууга жол берилет?
43. Өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жаза кандай дайындалат?
44. Жазаны өтөө учурунда атайылап жаңы кылмыш жасаган адамга карата сот тарабынан
кандай ча-ралар колдонулат?
45. Мунапыс жөнүндө актыны кайсы орган чыгарат?
46. Кайсы убакыттан баштап адам соттолгон деп эсептелинет?
47. Анча оор эмес кылмыш жасаган соттолгон адамдарга карата жазаны өтөп бүткөндөн
кийин кай-сы убакыттан баштап соттуулугу жоюлат?
48. Жашы жетпегендерге жазанын кайсы түрү дайындалбайт?
49. Жашы жете электер анча оор эмес кылмыш жасаган учурда канча мөөнөт
эркиндигинен ажыра-туудан ашпоого тийиш?
50. Тарбиялык таасир этүүнүн мажбурлоо чараларына эмнелер кирет?
51. Медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чарасы кандай адамдарга дайындалышы мүмкүн?
52. КжК ылайык киши өлтүрүү эмне түшүндүрүлөт?
53. Мыйзамсыз дарыгерлик кылууда–кайсыл учурдан тартып кылмыш курамы бүткөн
болуп эсепте-лет?
54. КжК ылайык хулиганчылык деген эмне?
55. Өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүүдө – кайсыл учурдан тартып кылмыш курамы бүткөн
болуп эсепте-лет?
56. КжК караштуу ден соолукка зыян келтирүүнүн кандай оордук даражалары каралган?
57. Көзүнөн көрүүсүнөн ажырашы катары зыян келтирүүнүн оордук даражасы кандай?
58. Кылмыштын көмөкчүсү болуп ким саналат?
59. Кайсы жаштан баштап мыйзамсыз эркиндигинен ажыратууга жоопкерчилик болот?
60. Кайсы убакыттан баштап эмгекти коргоо эрежелерин бузуу кылмыштары аяктаган деп
эсептели-нет?
61. Автордук, чектеш укуктарды укуктарын бузуу боюнча жазык жоопкерчилиги качан
келип чыгат?

62. Жаранга маалымат берүүдөн баш тартуу боюнча кылмыш курамы кайсы учурдан
аяктады деп эсептелинет?
63. КжК караштуу уурдоого түшүнүк бергиле?
64. Уурдалган буюмдун кандай наркы ири өлчөмдө деп таанылат?
65. Кайсыл учурдан тартып уурдоо аяктаган кылмыш деп эсептелет?
66. Автомобилди же башка автомототранспорт каражатын укукка жат түрдө ээлеп алуу
кылмышы кайсы учурдан тартып аяктады деп эсептелет?
67. Тоноо уурулуктан эмнеси менен айырмаланат?
68. КжКга ылайык каракчылыктын туура аныктамасы?
69. Опуза талап кылуу кайсы учурдан тартып аяктады деп эсептелет?
70. Жашы жете электер оор кылмыш жасаган учурда канча мөөнөт эркиндигинен
ажыратуудан аш-поого тийиш?
71. Жалган ишкердиктин аныктамасы?
72. Бөтөн товардык белгини мыйзамсыз пайдалануу үчүн жазык жоопкерчилиги качан
пайда болот?
73. КжК ылайык контрабандага түшүнүк бергиле?
74. Чарба жүргүзүүчү субъекттердин кызмат адамдарынын салыкты жана милдеттүү
камсызданды-руу акыларын төлөөдөн баш тартуусунда ири өлчөм болуп кандай
эсептик көрсөткүчтөгү сумма саналат?
75. Атайылап банкрот болуунун түшүнүгү?
76. Саналган кылмыштардын кайсынысы экологиялык кылмыштарга кирет?
77. Жалган банкротчулукта кандай эсептик көрсөткүчтөн артканда (аша чапканда) ири
зыян келтир-ген болуп саналат?
78. Барымтага алынган адамды өз ыктыяры менен бошоткон адам жазык
жоопкерчилигине тартыла-бы?
79. КжК ылайык терроризм акты эмне болуп эсептелет?
80. Терроризм акты кайсы учурдан тартып кылмыш аяктады деп эсептелет?
81. Жашы жетпегендерге жаза катары айып кандай олчөмдө белгиленет?
82. Саналган кылмыштардын кайсынысы экономикалык кылмыштарга кирет?
83. КжК ылайык вандализмге аныктама бергиле?
84. КжКга ылайык бандитизмдин максаты болуп эмне саналат?
85. Адам үч эселенген айыпты төлөөдөн баш тартканда ал жазанын кандай түрү менен
алмаштыры-лат?
86. Бандитизм үчүн жоопкерчилик кайсы курактан тартып башталат?
87. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануунун түшүнүгү?
88. КжК ылайык кызмат адамына аныктама бергиле?
89. Кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу деген эмне?
90. Геноцид деген эмне?
91. Шалаакылык кылмыштын кайсы түрүнө кирет?
92. Пара алууда эсептик көрсөткүчтөн канча ашса ири өлчөм деп таанылат?
93. Параны алуу кайсы учурдан тартып аяктады деп эсептелет?
94. Опузалап пара талап кылуу?
95. Жашы жетпегенге коомдук жумуштар жаза катары кандай чектерде жүргүзүлөт?
96. Сотту сыйлабагандык деген түшүнүктүн объективдүү жагы эмне менен билдирилет?
97. Жакын тууганы жасаган кылмышты жашырып коюу үчүн адам жазык
жоопкерчилигине тарты-лабы?
98. КжК ылайык кылмышты жашыруу деген эмне?
99. Аскерден качуу кайсы кылмыштардын катарына кирет?
100. Жашы жетпегенге эркиндигин чектөө жаза катары кандай чектерде жүргүзүлөт?

7.Үй-бүлөлүк укук боюнча тесттин суроолору
1. Үй-бүлөлүк мамилелерден келип чыккан талаптарга доонун эскириши жайылтылабы?
2. Жубайлардын укуктары жана милдеттери кайсы учурдан башталат?
3. КР Үй-бүлө кодекси боюнча никеге турууга ЖАЖА (ЗАГС) органдарына арыз берген
күндөн кийин канча мөөнөттө нике катталат?
4. Никеге туруу үчүн кандай шарттар зарыл?
5. Нике курагын төмөндөтүү жөнүндөгү чечимди кайсы орган кабыл алууга укуктуу?
6. Кандай жагдайлар никеге туруу үчүн Үй-бүлө кодекси боюнча тоскоолдук болот?
7. Никеге туруп жатканда жубайлардын бирөө ВИЧ-инфекциясын же венерикалык
оорусун жашырган болсо, экинчиси кандай укукка ээ?
8. Никени токтотуу үчүн кандай жагдайлар негиз болот?
9. Кандай мөөнөттүн ичинде күйөөсү аялынын макулдугусуз никени бузуу жөнүндө иш
козгой албайт?
10. Эгерде жубайлардын бири сот тарабынан аракетке жөндөмсүз деп таанылса, анда
кайсы орган тарабынан нике бузулушу мүмкүн?
11. Жубайлар биргелешип арыз берген күндөн тартып канча убакыттын ичинде нике
бузулат жана никени бузуу жөнүндө ЖАЖА(ЗАГС) органдары күбөлүк берет?
12. Жашы жетпеген балдары бар жубайлардын никеси кандай тартипте бузулат?
13. Жубайлардын бири никени бузууга макулдук бербесе аларды жараштыруу үчүн сот
канчалык максималдуу мөөнөт берет?
14. Жубайлардын өз ара макулдугу болсо алар арыз берген күндөн тартып кайсы
мөөнөттүн ичинде сот никени бузат?
15. Никени бузуу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген күндөн тартып сот
канча мөөнөттө чечимдин көчүрмөсүн ЖАЖА (ЗАГС) органына жиберет?
16. Канча мөөнөттүн ичинде жубайлар жаңыдан никеге турууга укуксуз?
17. Сот тарабынан өлдү же дайынсыз жок болду деп жарыяланган жубай келген учурда
нике кайсы орган тарабынан жана кандай шартта калыбына келтирилет?
18. Никени жараксыз деп табууну кайсы орган жүргүзөт?
19. Никени жараксыз деп таануу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө кирген
күндөн тартып канча мөөнөттө сот ЖАЖА (ЗАГС) органына чечимдин көчүрмөсүн
жиберүүгө милдеттүү?
20. Никеге турууда фамилияларды бириктирүүгө жол берилеби?
21. Жубайлардын мүлкүнүн мыйзамдуу режими деген эмнени билдирет?
22. Бүтүм жасоого нотариалдык жактан ырасталган макулдугу алынбаган жубай канча
мөөнөттүн ичинде бүтүмдү жараксыз деп таанууну талап кылууга укуктуу?
23. Кандай учурда ар бир жубайдын мүлкү алардын ортосундагы менчиги деп таанылат?
24. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүү качан жүргүзүлүшү мүмкүн?
25. Нике келишимин өзгөртүүгө же бузууга жол берилеби?
26. Жубайлардын жалпы мүлкүн бөлүүдө алардын жалпы карыздары кандай
бөлүштүрүлөт?
27. Нике келишими никени мамлекеттик каттоого чейин түзүлсө, ал качан күчүнө кирет?
28. Нике келишими кандай формада түзүлөт?
29. Жалган нике деген эмне?
30. Күйөөсү өлгөндөн кийин бала төрөлгөндө ал канча мөөнөттүн ичинде баланын атасы
болуп жазылат?
31. Ким баланын атасын сот тартибинде аныктоо жөнүндө доо коюуга укуктуу?
32. Өзүн баланын атасымын деп эсептеген, бирок баланын энеси менен никеде турбаган
адам өлгөндө ким аталыкты таануу фактысын аныктайт?
33. Бала никеде турбаган энеден төрөлгөндө ата-энесинин макулдулугу же атасынын ким
экендиги тууралуу соттун чечими жок болсо туулгандыгын жазуу китебиндеги
"атасынын фамилиясы" деген графага кимдин фамилиясы көрсөтүлөт?

34. Суррогаттык (карын) энеден туулган баланын ата-энеси катары ким жазылат?
35. Ким атасы деп таануу жөнүндөгү жазууну талашууга укуктуу?
36. Аталыкты аныктоону жокко чыгаруунун кандай негиздери бар?
37. Кайсы куракка чейин адам бала деп эсептелинет?
38. Кайсы курактан баштап бала өз укуктарын жана мыйзамдуу таламдарын коргоо үчүн
сотко өз алдынча кайрылууга укуктуу?
39. Баланын аты же фамилиясына тиешелүү ата-энелердин ортосунда келип чыккан пикир
келишпестикти кайсы орган чечет?
40. Баланын ата-энесинин экөө тең белгисиз болсо балага фамилиясын, аты-жөнүн кайсы
орган ыйгарат?
41. Кайсы курактан тартып баланын атын же фамилиясын өзгөртүү жөнүндө маселени
чечүүдө анын макулдугу талап кылынат?
42. Жашы жете элек баланын атына банкта ачылган эсепке соттун чечими боюнча
алименттин суммасынын канча пайызы которулушу мүмкүн?
43. Никеде турбаган жашы жете элек ата-энелер кайсы курактан баштап өз алдынча атаэненин укуктарын жүзөгө ашырышат?
44. Кайсыл учурдан баштап ата-энелердин укуктары токтотуулат?
45. Кайсы курактан баштап жашы жашы жете элек ата-энелер өз балдарына карата атасы
деп табууну талап кылууга укуктуу?
46. Ата-энелер өз-өзүнчө жашаганда жана алардын ортосунда макулдашуу жок болсо
баланын жашай турган орду сотто кандай тартипте чечилет?
47. Кандай жагдайлар ата-эненин укуктарынан ажыратуу үчүн негиз болуп саналат?
48. Кайсы орган ата-эненин укуктарынан ажыратуу жөнүндө чечим кабыл алат?
49. Ата-энелик укуктарынан ажыратууда адамда үй-бүлөлүк кодекс боюнча кандай
милдеттер сакталып калат?
50. Ата-эненин укуктарынан ажыратуу жөнүндө соттун чечими чыгарылгандан кийин
канча мөөнөт өткөндөн кийин баланы асырап алууга жол берилет?
51. Балдарды тарбиялоо жөнүндө иштер боюнча соттун чечимдерин аткаруусу ким
тарабынан жүргүзүлөт?
52. Бала канча жашка чыкканда ата-эненин укуктарын калыбына келтирүүгө андан жазуу
жүзүндө макулдук талап кылынат?
53. Ата-эненин укуктарын калыбына келтирүү жөнүндө арыз менен үй-бүлө кодекси
боюнча ким кайрыла алат?
54. Кайсы орган ата-эненин укуктарын чектөө жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн?
55. Ата-эненин укуктарын чектөө жөнүндө чечим чыгарылгандан канча убакыт өткөндөн
кийин үй-бүлөнү жана балдарды колдоо боюнча бөлүм, эгерде ата-энелер өз жүрүштурушун өзгөртпөсө, ата-эненин укуктарынан ажыратуу жөнүндө доо коюуга
милдеттүү?
56. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу жок болсо эки жашы жете элек балдарга ай
сайын өндүрүп алына турган алименттин өлчөмү канча?
57. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу жок болсо үч жашы жете элек балдарга ай сайын
өндүрүп алына турган алименттин өлчөмү канча?
58. Ата-энелер улуттук же чет өлкөлүк валютада алган жана жашы жете элек балдарга
өндүрүп алынган алимент кармала турган эмгек акысынын жана башка кирешесинин
түрүн ким аныктайт?
59. Эгерде ата-энелердин ар биринде балдар калган болсо алименттер кандай өндүрүлөт?
60. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу жөк болсо эмгекке жараксыз жашы жеткендерге
алимент кандай өлчөмдө өндүрүлөт?
61. Жубайлар бири-бирин материалдык жактан колдоого милдеттүүбү?
62. Нике бузулгандан кийин кайсы аялы мурдагы жубайынан алимент алууга укуктуу?

63. Никеде турганда же нике бузулгандан кийин эмгекке жараксыз, жардамга муктаж
жубайын багуу милдетинен адам канча мөөнөткө сот тарабынан бошотулат же
чектелет?
64. Сот башка адамдардын тарбиясында болгон балдарды ал адамдарды багуудан кандай
жагдайга бошото алат?
65. Кандай учурда сот өгөй балдарды өгөй ата энесин багуу милдеттеринен бошотууга
укуктуу?
66. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу кандай формада түзүлөт?
67. Макулдашуу боюнча алимент төлөө ыкмаларын айкалыштырууга жол берилеби?
68. Кайсы учурдан тартып жалпы эреже боюнча алимент өндүрүлөт?
69. Сотко кайрылганга чейин алимент төлөөчү адам көрүлгөн чараларга карабай каражат
берүүдөн баш тартып келсе, алимент өткөн мезгилден канча мөөнөтүнө төлөнүшү
керек?
70. Төлөнбөгөн мөөнөт ичинде топтолгон алименттин суммасы кандай тартипте төлөнөт?
71. Соттун чечиминин негизинде алиментти кармап калган уюмдун администрациясы
кайсы мөөнөттүн ичинде сот аткаруучуга алимент төлөөгө милдеттүү адамдын иштен
бошогондугу жөнүндө билдирүүгө милдеттүү?
72. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуунун же аткаруу барагынын негизинде өткөн
мезгил үчүн алимент өндүрүү канча мөөнөттүн чегинде жүргүзүлүүгө тийиш?
73. Алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам анын күнөөсү менен карыз пайда болуп
калганда кандай өлчөмдө үстөк айып төлөйт?
74. Кандай учурда төлөнгөн алименттер кайрадан кайтарылышы мүмкүн эмес?
75. Соттун чечими боюнча өндүрүп алынган алиментке туруктуу акчалай суммада
индексацияны кайсы орган жүргүзөт?
76. Сөт тартибинде өндүрүлгөн алиментти төлөбөш үчүн кандай жагдайлар негиз болот?
77. Кандай учурларда алименттин өлчөмү өзгөртүлөт же алимент төлөөгө милдеттүү
болгон адам аны төлөөдөн бошотулат?
78. Кандай учурларда бойго жеткен аракетке жөндөмдүү адамга алимент өндүртүүдөн
баш тартылат?
79. Кандай учурларда алимент боюнча карызды төлөөдөн бошотуу жүргүзүлөт?
80. Кандай абал боюнча төлөтүп алынуучу алименттин өлчөмү аныкталат?
81. Алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамдын иштеген жериндеги уюмдун
администрациясы кандай мөөнөттө алимент алуучу адамдын эсебине төлөмдү
которууга милдеттүү?
82. Алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам кайсы мөөнөттө соттук аткаруучуга жана
алимент алуучу адамга иштеген жана жашаган жери өзгөргөндүгү жөнүндө
билдирүүгө тийиш?
83. Кандай учурларда алимент төлөөгө милдеттүү болгон адамдын мүлкү жаза чара
катары айландырылат?
84. Кайсы мөөнөттүн чегинде өтүп кеткен мезгил үчүн алимент өндүрүүсү жүргүзүлөт?
85. Алимент боюнча карыздын өлчөмү ким тараптан аныкталат?
86. Алимент боюнча карыздын өлчөмү кандай тартипте аныкталат?
87. Эгерде алимент төлөөгө милдеттүү болгон адам ошол мезгилдин ичинде иштебей
калган учурда же эгерде анын эмгек акысын жана башка кирешесин тастыктаган
документтер берилбесе алимент боюнча карыз кандай аныкталат?
88. Алименттик милдеттенмелер боюнча алынган мүлк өндүрүп алууга коюлууга жатабы?
89. Качан жана кандай учурда алимент төлөө жөнүндө макулдашуу өзгөртүлүүгө же
бузулууга мүмкүн?
90. Алимент төлөө жөнүндө макулдашууну аткаруудан бир жактуу баш тартууга же анын
шарттарын бир жактуу өзгөртүүгө жол берилеби?
91. Кандай жана ким тарабынан алимент төлөө жөнүндө макулдашуу боюнча төлөнүүчү
алименттин өлчөмү аныкталат?

92. Алимент төлөө жөнүндө макулдашуу жок болгон учурда алимент өндүрүп алуу
тууралуу талап менен ким сотко кайрылууга укуктуу?
93. Кайсыл учурдан тартып алимент берилет?
94. Кандай жолдор менен алименттин төлөнүшү мүмкүн?
95. Кайсы мыйзам менен Кыргыз Республикасынын аймагында жарандыгы жок адамдын
никеге туруусу аныкталат?
96. Кимдин уруксаты менен жашы жетпеген бала алган мүлк жашы жеткенге чейин
ажыратылышы мүмкүн?
97. Кайсыл учурда чет өлкөлүк жарандардын ортосунда түзүлгөн никелешүү анык деп
таанылат?
98. КР аймагынын чегинен тышкары жерде жашаган КР жаранынын КР аймагынын
чегинен тышкары жашап жаткан жубайы менен кайсы жерде никеси бузулат?
99. Жубайлардын жеке мүлктүк эмес жана мүлктүк укуктары менен милдеттери алардын
чогуу жашаган жери жок болгондо кайсы жердин аймагындагы мамлекеттин
мыйзамдары менен аныкталат?
100.
Кыргыз Республикасынын аймагынын чегинен тышкары жашаган КР
жарандарынын ортосундагы никелешүү кайсы жерде жүргүзүлөт?
8.Жер укугу боюнча суроолор
1. Жер участкасынын туура аныктамасын көрсөткүлө?
2. Конституцияга жана жер кодексине ылайык жер менчиктин кандай түрлөрүндө
болушу мүмкүн?
3. Жайыттардын жерлери кандай менчикте болот?
4. Кандай жерлер муниципалдык менчикте болот?
5. Жер үлүшү деген эмне?
6. Жерге мамлекеттик менчик укугун ким жүргүзөт?
7. Чет өлкөлүк адамдарга калктуу конуштардын жерлеринин курамына кирген жер
участкалары кандай укуктарда берилет?
8. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин Мамлекеттик фондусу кандай жерлерден
турат?
9. Сервитут деген эмне?
10. Айыл чарбасына жарактуу жерлердин Мамлекеттик фондусунун жер участкалары
кандай мөөнөткө берилет?
11. Жер участкалары боюнча түзулгөн бүтүмдөр кандай формада түзүлөт?
12. Жер фондусу кандай жерлерден турат?
13. Жер кодексинде жер фондусунун канча категориясы көрсөтүлгөн?
14. Айыл чарба багытындагы жерлерге аныктама бергиле?
15. Короо-жай участкасы деген эмне?
16. Кызматтык жер аянты деген эмне?
17. Айыл чарбасына жарактуу Мамлекеттик фондусунун жерлерин ижарага берүү
тартибин жана шарттарын ким белгилейт?
18. Жер мыйзамына ылайык кандай шарттарда жер участкасына укук пайда болот?
19. Мамлекеттик жана муниципалдык жер пайдалануучуларга жер участкалары кандай
укукта берилет?
20. Жер мыйзамына ылайык жер участкалары кандай укуктарда берилет?
21. Эгерде участкада пайдалуу кендин запасы табылса, ал жер участкасынын менчик
ээсине кандай кесепеттерди алып келет?

22. Кыргыз Республикасынын жарандарына менчикке берүү үчүн айыл чарба
багытындагы жер участкасынын өлчөмүнүн чегин кайсы ыйгарым укуктуу орган
белгилейт?
23. Айыл чарба багытындагы жерлерди менчикке же пайдаланууга берүүдө кайсы жактар
артыкчылыктуу укукка ээ болот?
24. Кандай документтер жер участкасына укукту күбөлөндурүүчүлөр болуп саналат?
25. Кандай айыл чарба багытындагы жерлер асылдуулугу төмөн деп зсептелинет?
26. Кандай айыл чарба жерлери өзгөчө баалуу болуп саналат?
27. Жер участкасынын бир бөлүгү менен бүтүм кандай тартипте түзүлөт?
28. Чет өлкөлүк жактарга жер участкасын мурастоонун кесепеттери кандай?
29. Ипотеканын предмети эмне болуп саналат?
30. Жер мыйзамына ылайык чет өлкөлүк жак деп ким саналат?
31. Мажбурланган сервитутту белгилөө боюнча чечимди ким кабыл алат?
32. Жер участкасына болгон укуктан менчик ээси ыктыярдуу түрдө баш тартканда кандай
кесепеттери келип чыгат?
33. Жер участкасын алып коюуга кандай шарттар негиз болот?
34. Кайсы орган жер участкасын алып коюуну жүргүзөт?
35. Мамлекеттик жана коомдук муктаждыктар үчун жер участкасын сатып алуу кандай
жүргүзүлөт?
36. Кандай жерлер айыл чарба багытындагы жерлердин курамына кирет?
37. Кандай жерлер калктуу конуштардын жерлерине кирет?
38. Кайсы жерлер коргонуу жерлери болуп саналат?
39. Кайсы жерлер өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын жерлерине кирет?
40. Кандай жерлер токой фондусунун жерлери катары таанылат?
41. Кандай жерлер суу фондусунун жерлерине кирет?
42. Кандай жерлер запастагы жерлер болуп саналат?
43. Жер талаштарын кайсы органдар чечет?
44. Кандай жактар айыл чарба багытындагы жерлердин менчик ээси боло алат?
45. Айыл чарба багытындагы жерлерди кимге берүүгө жана өткөрүп берүүгө тыюу
салынат?
46. Айыл чарбасына жарактуу Мамлекеттик фондусунун жерлери менчикке берилеби?
47. Кандай жактар айыл чарба багытындагы жерлердин күрөө кармоочусу боло алат?
48. Кандай учурларда жер үлүшүнүн же айыл чарба багытындагы жер участкасы К Р
Өкмөтүнүн чечими боюнча сатып алуу жолу менен алып коюлушу мүмкүн?
49. Айыл чарба муктаждыгы үчун суу фондусундагы жерлер ким аркылуу убактылуу
колдонууга берилет?
50. Жайыт билетинин туура аныктамасын көрсөткүлө?
51. Жайыттар ижарага берилиши мүмкүнбү?
52. Кайсы ыйгарым укуктуу орган жайыт билеттерин берет?
53. Кыймылсыз
мүлккө укуктарды жана чектөөлөрдү милдеттүү мамлекеттик
каттоонун мөөнөтү канча?
54. Мажбурлоочу сервитут кандай учурларда кыскартылат?
55. Жерге жайгаштгыруу өзунө эмнени камтыйт?
56. Жерлердин мониторинги деген эмне?
57. Менчикке жер участогу акысыз түрдө канча жолу берилет?
58. Кандай жер участок бөлунбөс болуп эсептелинет?

59. Укукту күбөлөндурүүчү документте жер участогунун максаттуу колдонулушу
көрсөтүлүшү керекпи?

60. Өзгөчө баалуу айыл чарба багытындагы жерлеринде имараттарды жана курулуштарды
курууга жол берилеби?
61. Суу коргоо зоналары кайсы жерлерде орнотулат?
62. Суу коргоо зоналарынын туурасы кандай тартипте орнотулат?
63. Запастагы жерлер кимдин менчиги болуп саналат?
64. Жерлерди зоналарга бөлүү деген эмне?
65. Жер
жөнүндөгү кодекс боюнча мамлекеттик жаратылыш улуттук парктарды
түзүүнүн тартиби кандайча жүргүзүлөт?
66. Айылдык калктуу конуштардын чек аралары ким тарабынан аныкталат жана
өзгөртүлөт?
67. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануучу жерлери менчикке берилеби?
68. Жерди коргоонун максаты болуп эмне эсептелет?
69. Жерди коргоо ким аркылуу жүргүзүлөт?
70. Жер кодексине ылайык, кыртыштагы зыяндуу заттардын топтолушунун жол берилген
концентрациясынын мүмкүн болгон ченемдери кайсы орган тарабынан бекитилет?
71. Жерлерди консервациялоо кандай учурларда каралат?
72. Кыртышты бонитировкалоо кандайча мүнөздөлөт?
73. Жер-кадастр китеби деген эмне?
74. Жерлердин саны жана сапаты кандай мүнөздө эсепке (учетко) алынат?
75. Мамлекеттик жер кадастры ким аркылуу жүргүзүлөт
76. Жер кадастры жөнүндөгү толук отчет кайсы убакыт аралыгында түзүлөт?
77. Жер фондусуна кандай жерлер кирет?
78. Жер мыйзамын бузууда кандай жоопкерчилик каралган?
79. Кыймылсыз мүлктү сатууда кандай принцип колдонулат?
80. Мамлекеттик ишканалар менчиктештирилгенде жер участоктору кандай иретте
берилет?
81. Кандай укуктар мыйзам аркылуу менчик укугу болуп таанылган?
82. Кайсы жер участоктордун эсебинен жер үлүштөрү берилет?
83. Кимге биричи иретте жер үлүштөрү берилет?
84. Ким жер үлүштөрдүн эң жогорку чегинин өлчөмүн аныктайт?
85. Ким жер участогунун укугу жокко чыкканда анын үстүндөгү имараттын тагдырын
аныктайт?
86. Жер участогуна болгон укуктарын токтотууга табигий кырсыктардын кесепетинен
кыйраган имараттар негиз боло алабы?
87. Көп квартиралуу үй алдындагы жер участогу квартиралардын ээлеринде кандай укукта
турат?
88. Көп квартиралуу үй алдындагы жер участогунун үлүшү квартираларды алып –сатууда
алардан тышкары озунчо алып сатуга мыйзам аркылуу жол берилгенби?
89. Кандай жер участогу мамлекеттик муктаждыктар үчүн алып коюуга тыйу салынган?
90. Жер участогунун менчик ээлери кандай аракеттерди жосоого укуксуз?
91. Жер участогунун менчик ээлери кайсыл аракеттерди жасоого милдеттүү?
92. Кызматтык жер аянт кандай максатта колдонулат??
93. Кызматтык жер аянтына болгон укугу кайсыл учурда токтотулат?
94. Кандай максатта мажбурланган сервитут белгиленет?
95. Мажбурланган сервитут белгиленгенде чыгашаны жер участогунун ээсине ким ордун
толтурат?
96. Кайсыл учурда сервитут сакталат?
97. Жер пайдалануу үчүн акы төлөөдөн кайсыл жактар бошотулган?

98. Жер мыйзамдары боюнча жер пайдалануу үчүн акынын кандай түрлөрү көрсөтүлгөн?
99. Чет өлкөлүк мамлекеттерге жер бергендик үчүн ижара акысынын өлчөмү кандай
иретинде аныкталат?
100. Ким мамлекеттик муктаждыктар үчүн жер участогуна болгон укугун алып коюу
(сатып алуу) тартибин аныктайт?
9.Жазык-процесстик укук боюнча тесттин суроолору

1. КР ЖПКнын ченемдери, дипломатиялык кол тийбестиги жок чет өлкөлүк жарандарга
жана жарандыгы жок адамдарга карата колдонулабы?
2. КР ЖПКнын ченемдерине ылайык, кайсы убакыт түнкү деп таанылат?
3. Жазык процессинде далил тартышы деген эмнени билдирет?
4. Күнөөсүздүк кунары (презумция) деген эмнени билдирет?
5. Кылмыш кылууга түрткү берген шарттарды жана себептерди табууга, аныктоого
тергөөчү, сот милдеттүүбү?
6. Кыргыз Республикасында сот өндүрүшү кайсы тилде жүргүзүлөт?
7. Тергөөчү жана прокурор жазык процессинин кайсы катышуучусуна сот
акыйкаттыгынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылыууга милдеттүү?
8. КР ЖПКсында айыптоонун кандай түрлөрү көрсөтүлгөн?
9. Кандай жагдайлар жазык сот өндүрүшүн жокко чыгарат?
10. КР ЖПКга ылайык ким медиатор болуп саналат?
11. Көзөмөл тартибинде жазык ишин кароо соттун кандай курамында жүргүзүлөт?
12. Адамды кылмыш жасагандыгы боюнча күнөөлүү деп таабууга кайсы орган укуктуу?
13. Жазык ишин козгоого ким укуктуу?
14. Жазык иши боюнча тергөө кичи бөлүмүнүн (подразделение) жетекчиси кандай
ыйгарым укуктарга ээ?
15. КР ЖПКга ылайык бажы органдары алгачкы текшерүү органы болуп саналабы?
16. КР ЖПКга ылайык, кандай ыйгарым укуктар алдын ала текшерүү органынын
компетенциясына кирбейт?
17. КР ЖПКга ылайык кайсы адам шектүү деп таанылат?
18. КР ЖПКга ылайык кайсы адам айыпкер деп эсептелет?
19. КР ЖПКга ылайык күбөлүк (свидетельский) иммунитет эмнени түшүндүрөт?
20. КР ЖПКга ылайык вердикт эмнени түшүндүрөт?
21. Жазык иши боюнча жактоочунун катышуусу кайсы учурларда милдеттүү?
22. Жабырлануучуга кандай милдеттер жүктөлгөн?
23. Жабырлануучу өлүп калган учурда анын укуктарын ким коргой алат?
24. Күбө катары ким суралышы мүмкүн?
25. Жазык процессинде ким эксперт болуп саналат?
26. Жазык процессинде ким адис болуп саналат?
27. Жазык ишин өз алдынча карап жаткан судьяга келтирилген баш тартуу ким тарабынан
чечилет?
28. Кандай учурларда адвокат, жактоочу катары жазык ишине катышууга укуксуз?
29. Кандай далилдер жол берилгис болуп саналат?
30. Кандай жагдайлар жазык иши боюнча далилденүүгө жатат?
31. Буюм далилдерин сактоонун кандай мөөнөттөрү бар?
32. Кылмыштуу жол менен тапкан акча жана баалулуктарга карата кандай чечим кабыл
алынат?
33. Кылмыш жасоодо шектүү болгон адамды кармоо жөнүндө протокол кайсы мөөн өттө
түзүлүшү керек?

34. Канча мөөнөт өткөндөн кийин кармалган адам бошотулууга тийиш?
35. Бөгөт коюу чарасы кимге карата тандалышы мүмкүн?
36. Камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы ким тарабынан тандалат?
37. Тергөө учурунда адамды камакта кармоонун максималдуу мөөнөтү канча?
38. Жашы жетпегендерге карата камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы колдонулушу
мүмкүнбү?
39. Айдалып келтирүү (мажбурлап алып келүү) ким тарабынан жүргүзүлөт?
40. Кайсы убакыттан баштап жазык процессинде адам жарандык доогер болуп саналат?
41. Жазык процессинде өткөрүлгөн процесстик мөөнөттү калыбына келтирүүгө жол
берилеби?
42. Жазык сот өндүрүшүндө кандай процесстик чыгымдар мамлекеттин эсебинен
төлөнөт?
43. Кайсы учурда ишти өзүнчө өндүрүшкө бөлүүгө мүмкүн?
44. Тергөөчүнүн, прокурордун аракеттерине жана чечимдерине даттануулар кароонун
жыйнтыгында сот кандай токтом чыгарат?
45. Качан өтүнүчтөр билдирилүүсү мүмкүн?
46. Кандай учурларда тергөө жүргүзүү милдеттүү эмес?
47. Жазык ишин козгоого чейин тергөө аракеттерин жүргүзүүгө жол берилеби?
48. Анча оор эмес жазык иштер боюнча тергөөнүн кандай мөөнөтү каралган?
49. Соттун бөгөт коюу чарасы катары камакка алуу же камакка алууну четке кагуу
жөнүндө токтому кандай мөөнөттө даттанылуусу мүмкүн?
50. Кандай учурларда айыпкерге карата бөгөт коюу чарасы алда катаал чара менен
алмаштырылуусу мүмкүн?
51. Телефон жана башка сүйлөшүүлөрдү тыңшоо канча мөөнөткө коюлушу мүмкүн?
52. Күн ичинде сурактын максималдуу узактыгы канча?
53. Кандай иш кагаздын (документтин) негизинде адам суракка чакырылат?
54. Кандай учурларда беттештирүү жүргүзүлөт?
55. Таануу үчүн канча сандагы буюм заттар көрсөтүлүүгө тийиш?
56. КР ЖПКга ылайык, кандай учурларда милдеттүү түрдө экспертиза дайындалат жана
жүргүзүлөт?
57. Жазык сот өндүрүшүндө эксперттик уюмдан тышкары экспертиза жүргүзүүгө
мүмкүнбү?
58. Кайсы убакыттын ичинде айып коюу жүргүзүлүшү керек?
59. Тергөөчү коюлган айыпты өзгөртүүгө жана толуктоого укуктуубу?
60. КР ЖПКда тергөөнү токтото туруу үчүн кандай негиздер каралган?
61. Келип түшкөн жазык ишин прокурор канча мөөнөттө изилдеп чыгууга милдеттүү?
62. Сурактын башында айыпталуучудан кандай суроолор такталат?
63. Тергөө аяктаган иш боюнча прокурор кандай ыйгарым укуктарга ээ?
64. Жазык ишин соттук териштирүүгө дайындоодо биринчи инстанция судьясы кандай
процесстик акт чыгарат?
65. Судья келип түшкөн жазык иши боюнча кандай суроолорду тактайт?
66. Оор же өзгөчө оор кылмыш жөнүндө жазык иши судья тарабынан канча мөөнөттө
каралууга тийиш?
67. КР ЖПКга ылайык кайсы убакыт соттук териштирүү мөөнөтүнө кирбейт?
68. Соттук териштирүүдө мамлекеттик айыптоочу айыптоону колдоодон баш тарта
алабы?
69. Соттолуучу жокто 1-инстанциядагы сотто ишти териштирүү мүмкүнбү?
70. 1-инстанцияда соттук жарыш сөздө, жазык процессинин кайсы катышуучусу биринчи
сөз сүйлөйт?
71. КР ЖПКга ылайык, сот отурумунун протоколу кандай мөөнөттө даярдалып жана кол
коюлууга тийиш?

72. КР ЖПКга ылайык, сот отурумунун протоколуна сын пикир канча мөөнөттө берилиши
мүмкүн?
73. Жазык иши боюнча 1-инстанциядагы соттук териштирүү эмнеден башталат?
74. Соттолуучуга качан акыркы сөз берилет?
75. Соттолуучунун акыл-эси соо эместиги таанылган учурда сот кандай чечим кабыл
алышы мүмкүн?
76. Сот тарабынан айыптоо өкүмүнүн кандай түрлөрү чыгарылышы мүмкүн?
77. Актоочу өкүм чыгаруу үчүн кандай жагдайлар негиз болуп саналат?
78. Соттун өкүмү кандай бөлүктөрдөн турат?
79. Соттун өкүмүнүн көчүрмөсү канча мөөнөттө соттолгонго кишиге тапшырылат?
80. Жазык иштери боюнча соттук териштирүүнүн жөнөкөйлөтүлгөн тартибинде кандай
өзгөчөлүктөр бар?
81. Жеке айыптоо иштери боюнча соттук териштирүү эмнеден башталат?
82. Прокурор мыйзамдуу күчүнө кирбеген өкүмгө кандай тартипте даттанат?
83. 1-инстанциядагы соттун өкүмүнө аппеляциялык даттануу канча мөөнөттө берилиши
мүмкүн?
84. Апелляциялык инстанциядагы соттун өкүмү 1-инстациядагы сотко иш менен бирге
кайсы мөөнөттө жиберилет?
85. Жазык-процесстик мыйзамынын милдеттери кандай?
86. Өкүмдү аткарууну кайсы сот жүзөгө ашырат?
87. Соттолуучунун жазаны өтөшүнө тоскоолдук кылган катуу оорусу болгон учурда сот
кандай чечим кабыл алат?
88. Жазык сот өндүрүшүндө кассациялык тартипте кандай сот актылары даттанылышы
мүмкүн?
89. Кандай сот актыларын Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштери
жана административдик укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясы
көзөмөл тартибинде кайра карайт?
90. Кайсы мөөнөт өткөнгө чейин тергөөчүнүн камакта кармоонун мөөнөтүн узартуу
жөнүндө өтүнүчтү козгоо тууралуу токтому сотко берилүүгө тийиш?
91. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жазык иштери жана административдик
укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын чечимдери даттанылууга
жатабы?
92. Айыптоо өкүмү жаңы ачылган жагдайлар боюнча канча мөөнөттө кайра каралат?
93. Кайсы учурда сот, жаңы ачылган жагдайлар боюнча өндүрүштү козгоого укуктуу?
94. КР ЖПКга ылайык, жашы жетпеген күбө, жабырлануучу, жалган көрсөтмө берсе же
көрсөтмө берүүдөн баш тарткан учурда кылмыш жоопкерчилигине тартылуусу жөнүндө
эскертилеби?
95. Жашы жетпегендин мыйзамдуу өкүлү соттук териштирүүдөн четтетилиши мүмкүнбү?
96. Кыргыз Республикасынын ЖПКга ылайык арест эмнени түшүндүрөт?
97. Жазык сот өндүрүшүндө, соттун жана жазык иштери боюнча өндүрүштү ишке
ашырган органдын мыйзамсыз аракеттери менен келтирилген зыяндын орду толтурулууга
жатабы?
98. Кандай мөөнөттө соттолуучунун абалын оордотууга алып келүүчү соттун айыптоо
өкүмү кайра карап чыгууга жол берилет?
99. Жазык иштери боюнча өз ара укуктук жардам көрсөтүү тартибинде тергөө жана соттук
аракеттерди жүргүзүү үчүн чет мамлекеттердин тийиштүү органдарына кандай иш
кагаздар жиберилет?
100. Эркиндигинен ажыратууга соттолгон адамдарды жазаны өзү жараны болуп саналган
мамлекетте өтөө үчүн өткөрүп берүүгө кандай ченемдик укуктук акт негиз болот?

10.Жарандык укук боюнча тесттин суроолору
1. Эгерде мыйзамдарда башкача каралбаса, кайсы мүлктүк мамилелерге карата
граждандык мыйзамдар колдонулбайт?
2. Мыйзам колдонууга киргизилгенге чейин пайда болгон мамилелерге карата анын күчү
кайсы учур-ларда колдонулат?
3. Кайсы учурларда граждандардын өздөрүнө таандык болгон укуктарды жүзөгө
ашыруудан баш тар-тышы бул укуктардын токтотулушуна алып келбейт?
4. Адамдын укукту кыянаттык менен пайдалануунун кесепеттери кандай болушу мүмкүн?
5. Зыян тартуу катары эмне түшүнүлөт?
6. Цессия деген эмне?
7. Аты жазылган баалуу кагаз менен күбөлөндүргөн укуктар кандай тартипте өткөрүлүп
берилет?
8. Сунуш кылынуучунун жоголгон баалуу кагаздар боюнча укуктарын калыбына келтирүү
кайсы орган тарабынан жүргүзүлөт?
9. Граждандык укукка жөндөмдүүлүгү кайсы учурдан тартып токтотулат?
10. Граждан жашыруун атты (ойлонуп чыгарылган атты) кайсы учурларда пайдаланышы
мүмкүн?
11. 14 жашка чейинки жаш балдар кандай бүтүмдөрдү өз алдынча жүргүзүүгө укуксуз?
12. Кайсы учурларда граждандын аракетке жөндөмдүүлүгү чектелиши мүмкүн?
13. Камкордукка муктаж болгон адамга канча мөөнөттүн ичинде камкордукка алуучу
дайындалат?
14. Камкордукка алынуучунун ага камкордукка алуучуну дайындоого каалоосу эске
алынабы?
15. Патронаж деген эмне?
16. Коносамент деген эмне?
17. Юридикалык жактын жайгашкан жери мыйзамда кандай аныкталат?
18. Кооперативдин мүчөлөрүнүн минималдык саны канчадан кем болбоого тийиш?
19. Коммандиттик шериктештикте толук шериктеш катары ким боло алат?
20. ЖЧКнун катышуучулары тарабынан уюштуруу документтеринде аныкталган
уставдык капиталдын өлчөмү кайсы мөөнөттө төлөнөт?
21. Акционердик коомдо жайгаштырылган артыкчылыктуу акциялардын саны канчадан
ашпоого
тийиш?
22. Кандай учурда акционердик коомдо директорлордун кеңеши түзүлөт?
23. Кандай учурда чарбалык коом көз каранды деп таанылат?
24. Мекеменин акча каражаттары жетишсиз болсо мекеменин милдеттенмелери боюнча
субсидиардык жоопкерчиликти ким тартат?
25. Гимн автордук укуктун объектиси болуп эсептелеби?
26. Кандай учурда унчукпоо бүтүм жасоого эркти билдирүү катары таанылат?
27. Көз будамалоо үчүн, ага тийиштүү укук мүнөздөрүн түзүүгө ниети жок жасалган
бүтүм кандай аталат?
28. Арзыбаган бүтүмдүн жараксыздыгынын кесепеттерин колдонуу жөнүндө доо кайсы
мөөнөттүн ичинде коюлушу мүмкүн?
29. Кандай ишеним каттар нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөндөргө теңештирилбейт?
30. Кайсы талаптарга доонун эскириши колдонулбайт?
31. Юридикалык жактын жоюлушу кайсы учурдан тартып аяктады деп эсептелет?
32. Кайсы буюм ээси жок буюм деп таанылат?
33. Табылга үчүн кандай өлчөмдө сүйүнчү каралган?
34. Үлүштүк менчикте турган мүлктү тескөө кандай тартипте жүргүзүлөт?
35. Үлүштү сатып алууда артыкчылык укугун башка бирөөгө ыйгарууга жол берилеби?
36. Кайсы мүлккө ак ниеттүү алуучудан кайра берүү талабы коюлбайт?

37. Кредитордун укуктарынын башка жакка өтүү тартиби регресстик талаптарга карата
колдонулабы?
38. Карызкордун макулдугусуз милдеттенмелер боюнча талап кылууну кайсы учурда
башка жакка берүүгө болбойт?
39. Кат жүзүндөгү форманын сакталбагандыгы айып төлөм жөнүндөгү макулдашуунун
кандай кесе-петке алып келет?
40. Эмне күрөөнүн предмети боло албайт?
41. Кайсы кыймылдуу мүлккө күрөө жөнүндө келишим милдеттүү түрдө мамлекеттик
каттоого жатат?
42. Ломбарддагы буюмдардын күрөөсү жөнүндөгү келишим кандай түзүлөт?
43. Депозит сертификаты баалуу кагаз болуп эсептелинеби?
44. Кандай милдеттенмелерге карата новацияга жол берилбейт?
45. Жалпы эреже боюнча келишимди чечмелөө кандай жүргүзүлөт?
46. Ким күрөө берүүчү боло албайт?
47. Кайсы учурда акцепт алынбаган болуп саналат?
48. Эгерде келишимде ал түзүлүүчү жер көрсөтүлбөсө келишим кайсы жеринде түзүлгөн
болуп тааны-лат?
49. Кандай учурда аукцион жана конкурс өткөрүлбөгөн деп таанылат?
50. Ким ишенимдүү башкаруучу боло алат?
51. Гарантия мөөнөтү кайсы учурдан тартып эсептелет?
52. Кайсы учурда товар жөнүндө соода-саттык келишимдин шарттары макулдашылды деп
эсептелет?
53. Кайсыл учурда товардык белгини колдонууда товар жок кылынууга жатат?
54. Товардык белгинин ээси ишкер беделин калыбына келтирүү максатында кайсыл
талапты коюуга укуктуу?
55. Кайсы укуктар ишкананын сатуучусунан ишкананы сатып алуучусуна өткөрүлүп
берилбейт?
56. Кыймылсыз мүлктү тартуулоо келишими кайсы учурда жөнөкөй жазуу жүзүндө
түзүлүүгө тийиш?
57. Ким туруктуу рента алуучу боло алат?
58. Мүлктүк жалдоо келишими кайсы учурда милдеттүү түрдө мамлекеттик каттоого
алынууга тийиш?
59. Топтолуучу пенсиялык фонддордон пенсиялык топтоолордун каражаттары мурастын
курамына киреби?
60. Кайсыл учурда товардык белгини каттоонун аракети мөөнөтүнөн мурда токтотулушу
мүмкүн?
61. Финансылык ижара келишиминин предмети эмне боло алат?
62. Ким эриш-аркактын субъектиси болуп эсептелбейт?
63. Келишим кайсы учурдан баштап түзүлгөн деп эсептелинет?
64. Кайсы чыгарманы пайдалануу укугу автордук келишимдин заты боло албайт?
65. Эмне товардык белгини пайдалануу болуп саналат?
66. Мурастан баш тартуу кийин кайра алынышы мүмкүнбү?
67. Коносамент деген эмне?
68. Жүргүнчүлөрдү ташуу келишими кандай документ менен күбөлөндүрүлөт?
69. Кайсыл учурда соттун чечими боюнча чыгармалардын алынып коюлган
контрафакттык нускалары жок кылынууга жатпайт?
70. Өткөрүлүп берилбеген укуктар болуп кайсыл укуктар эсептелинет?
71. Кайсыл учурда акча ишенимдүү башкаруунун өз алдынча объектиси боло албайт?
72. Товардык белгини мыйзам ченеминде колдонбогон үчүн кандай кошумча
жоопкерчилик каралган?
73. Тыюу салуу жөнүндө макулдашуу бар болсо ага акчаны талап кылуу укугу берилиши
мүмкүнбү?

74. Банк боюнча келишим качан түзүлдү деп эсептелет?
75. Кардарга коюлган бардык талаптарды канааттандыруу үчүн эсепте акча каражаттары
жетиштүү болбосо кандай талаптар биринчи кезекте канааттандырылат?
76. Кредит берүүчү ал боюнча нотариаттык түр сакталбаган заем келишими боюнча
пайыздарды тө-лөөнү талап кылууга укуктуубу?
77. Чектин милдеттүү реквизити болуп эмне саналат?
78. Бир тарап экинчи тараптын атынан жана эсебинен белгилүү юридикалык аракеттерди
жасоого милдеттелген келишим кандай келишим деп аталат?
79. Бир тараптын тапшыруусу менен анын эсебинен жана өзүнүн атынан экинчи тарап
акысын алуу менен бир нече бүтүмдөрдү аткарууга милдеттенген келишим кандай
келишим деп аталат?
80. Делькредере деген эмне?
81. Бир тарап экинчи тараптын тапшырмасы боюнча өзүнүн атынан жана принципалдын
эсебинен юридикалык аракеттерди жасоого акысын алуу менен аткарууга
милдеттенген келишим кандай кели-шим деп аталат?
82. Ишенимдүү башкаруучу ким боло алат?
83. Ишенимдүү башкаруунун өз алдынча объектиси болуп кайсы буюмдар боло албайт?
84. Заем келишиминин нотариаттык түрүн сактабагандык анын анык эместигине алып
келеби?
85. Кошумча чыгымдардын ордун толтурууда жабыр тартуучунун күнөөсү эсепке
алынабы?
86. Мүлккө болгон менчик укугу ээлик кылуунун эскиргендигине байланыштуу кайсы
орган тарабы-нан таанылат?
87. Варрант деген эмне?
88. Товарды сактоого кабыл алууда товардык кампа кандай документ бере алат?
89. Буюмдарды ломбардда сактоо келишими кандай түзүлөт?
90. Кайсы таламдарды камсыздандырууга жол берилбейт?
91. Кайсы учурларда сот камкордукка алуучуну же көзөмөлдүк кылуучуну бул
милдеттерди аткаруу-дан четтетиши мүмкүн?
92. Кайсы учурда мурастык мүлк ээсиз-ээликсиз деп табылат?
93. Өзү билип курулган курулушка менчик укугу кайсы орган тарабынан таанылат?
94. Үчүнчү жактар үчүн анын бар экендиги ачык көрсөтүлбөшү каралган жөнөкөй
шериктештиктеги келишим кандай келишим деп аталат?
95. Ломбарддар жарандардан күрөөгө кыймылдуу мүлктү кабыл алуу үчүн лицензия
алууга тийишпи?
96. Шарт коюлган керээз түзүү мүмкүнбү?
97. Гражданин өлгөн учурда зыяндын ордун толтуртуу укугуна ким ээ болбойт?
98. Көз каранды чарбалык коом юридикалык жак болуп саналабы?
99. Банк гарантиясы берилгендиги үчүн гарантка эмне төлөнөт?
100. Насыя жөнүндөгү макулдашуу кайсы суммага карата жазуу жүзүндө түзүлүүгө
тийиш?
11. Жарандык процесстик укук боюнча тесттин суроолору

1. Жарандык иштер боюнча жабык соттук отурумду өткөрүүгө жол берилеби?
2. Кыргыз Республикасынын ЖПКасы менен судьялардан баш тартуунун кандай
негиздери белгиленген?
3. Иштердин кайсы категориялары райондук сотко (шаардагы райондук сотко, шаардык
сотко) караштуу?
4. Кайсы категориядагы иштер райондор аралык сотко караштуу?
5. Кайсы учурларда сот жоопкерди издөө жарыялоого милдеттүү?

Доо арызды кайра кайтаруунун кайсы негиздерин билесиз?
Доо арызды кабыл алуудан баш тартуунун кандай негиздери ЖПКте белгиленген?
Доогер доо арыздан баш тартууда кандай соттук акт кабыл алынат?
Кандай учурда судья бир нече жарандык иштерди бир өндүрүшкө бириктирүүгө
укуктуу?
10. Кайсы учурларда кошумча чечим чыгаруу жөнүндө маселе каралышы мүмкүн?
11. Кайсы сот чечимди аткарууну кийинкиге калтыруу (мөөнөтүн узартуу), чечимдерди
аткаруу ыкмасын жана тартибин өзгөртүү жөнүндө маселени кароого укуктуу?
12. Ишти өндүрүштөн токтотуунун (кыскартуунун) кандай негиздери бар?
13. Иш өндүрүшүн жүргүзүүнү токтото туруунун кандай негиздери бар?
14. Биринчи инстанциядагы соттун аныктамаларынын ичинен кайсынысы даттанууга
жатпайт?
15. Кандай учурларда сот арызды кароосуз калтырат?
16. Ишти өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө маселени судья кайсы мөөнөттө карап чыгышы
керек?
17. Психиатриялык стационарга мажбурлап жаткыруу менен байланышкан иштерди
судья кайсы мөөнөттө өндүрүшкө кабыл алуу маселесин карап чыгышы керек?
18. Доо арызды кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө аныктама кайсы мөөнөттө
чыгарылышы керек?
19. Кандай учурларда доо арыз кыймылсыз калтырылат?
20. Доону камсыз кылуу жөнүндө арыз сот тарабынан кайсы мөөнөттө каралат?
21. Доону камсыз кылуунун чаралары кайсы убакытка чейин сакталууга тийиш?
22. Доону камсыз кылуу чараларын кайсы сот жокко чыгара алат?
23. КР ЖПКсында соттук териштирөөгө ишти даярдоого канча мөөнөт белгиленген?
24. КР ЖПКсында жарандык иштерди кароонун жана чечүүнүн кандай жалпы мөөнөтү
көрсөтүлгөн?
25. Ишке калыбына келтирүү жөнүндө иштер канча мөөнөттө каралып бүтүшү керек?
26. Ишти териштирүүнү башка күнгө калтырууда сот күбөлөрдү суроого укуктуубу?
27. Ишти териштирүү аяктап, чечимдин резоляциялык бөлүгү жарыялангандан кийин
соттун жүйөөлүү чечиминин жазуу жүзүндө түзүлүшү канча мөөнөттө калтырылууга
болот?
28. Соттун кайсы чечими кириш жана резолюциялык бөлүктөрдөн турат?
29. Соттун чечиминин көчүрмөсү ишке катышкан тараптарга кайсы мөөнөттө жөнөтүлөт
(тапшырылат)?
30. Биринчи инстанциялык соттун кайсы аныктамасын ошол эле сот доогердин өтүнүчү
боюнча алып салат?
31. Соттун кайсы аныктамасы сотко кайталап кайрылууга тоскоолдук кылат?
32. Соттук аныктамалардын кайсынысы жеке аныктама деп аталат?
33. Соттук отурумдун протоколуна сын пикир ишке катышкан тараптар менен кайсы
мөөнөттө берилет?
34. Соттук отурумдун протоколуна сын пикир сот тарабынан кайсы мөөнөттө каралууга
тийиш?
35. Соттун сырттан чыгарган чечиминин көчүрмөсү соттук отурумга келбеген тарапка
кайсы мөөнөттө жөнөтүлөт?
36. Сырттан чыгарган чечим соттук отурумга катышпаган тарап менен кайсы сотко
даттанылат?
37. Кандай арыздар боюнча соттук буйрук чыгарылат?
38. Соттук буйрук кандай мөөнөттө чыгарылат?
39. Кандай учурда соттук буйрук алынып салынат?
40. Соттук буйруктун көчүрмөсүн алгандан кийин, өндүрүп алуучунун талаптарына
каршы пикирди карызкор кайсы мөөнөттө жөнөтүүгө укуктуу?
41. Кайсы иштер өзгөчө өндүрүш тартибинде каралат?
6.
7.
8.
9.

42. Сот тарабынан дайынсыз жок болду деп жарыяланган жаран келген же турган орду
табылган учурда сот кандай иш аракеттерди жүргүзөт?
43. Жаранды психиатриялык стационарга мажбурлап жаткыруу жөнүндө арызды сот
кандай мөөнөттө карап чыгышы керек?
44. Ишти карап жаткан судьяга баш тартуу жөнүндө арыз кандай тартипте каралат?
45. Далилдөөнүн милдети кимге жүктөлөт?
46. Далилдерге жол берүү деген эмне?
47. Биринчи инстанция сотунда жарыш созго ким биринчи чыгат?
48. Соттук чечим кандай бөлүктөрдөн турат?
49. Башка адамдардын укуктарын коргоо арызы менен сотко кайрылган прокурор кандай
укуктарга ээ?
50. Бейтарап соттун же чет өлкөлүк соттун чечимин таануу жана аткаруу жөнүндөгү арыз
кандай мөөнөттө каралат?
51. Кемчиликтерди ондоо үчүн мөөнөт берүү менен арызды кыймылсыз калтыруу
жөнүндөгү аныктаманы администрациялык жана экономикалык иштер боюнча
чыгарууга сот укуктуубу?
52. Апелляциялык даттануу берүүнүн процесстик мөөнөтүн калыбына келтирүүгө болобу?
53. Апелляциялык инстанцияда иш түшкөндөн баштап канча мөөнөттө каралып бүтуш
керек?
54. Апелляциялык инстанциядагы сот тарабынан иш кандай тартипте каралат?
55. Апелляциялык инстанция соту биринчи инстанциядагы соттун чечимин толугу менен
алып салып, жаны чечим чыгарууга укуктуубу?
56. Апелляциялык сот жаны фактыларды белгилөогө, иштин материалдарындагы
далилдерге жаны баа берүүгө укуктуубу?
57. Апелляциялык соттун актылары кандай формада чыгарылат?
58. Апелляциялык инстанциядагы соттун актысы мыйзамдуу күчүнө качан кирет?
59. Кассациялык даттануу кандай соттук актыларга берилет?
60. Кассациялык инстанциядагы сот райондук соттун чечимин толугу менен же бир
бөлүгүн алып салып, жаны соттук кароого жиберүүгө укуктуубу?
61. Кассациялык инстанциядагы иш түшкөндөн баштап кандай мөөнөттө каралышы
ЖПКда аныкталган?
62. Кассациялык инстанция соту кассациялык даттанууну кароого чейин соттук
чечимдерди аткарууну токтотуп турууга укуктуубу?
63. Кассациялык инстанциядагы соттун актылары мыйзамдуу күчүнө качан кирет?
64. Соттун аныктамасына жеке даттануу канча мөөнөттө берилет?
65. Жеке даттануу боюнча чыгарылган апелляциялык инстанциянын аныктамасы
даттанууга жатабы?
66. Соттук акт мыйзамдуу күчүнө киргенден баштап көзөмөл тартибинде даттануу
берүүнүн кандай жалпы мөөнөтү ЖПКда белгиленген?
67. Автордук жана мурастык иштер боюнча чыгарылган соттук актылар мыйзамдуу
күчүнө киргенден баштап көзөмөл тартибинде даттануу берүүнүн мөөнөтү канча?
68. Мамлекеттик алымды ишке катышкан тараптардан өндүрүп алуунун кандай тартиби
ЖПКада белгиленген?
69. Көзөмөл тартибиндеги даттануу (сунуш) иш менен бирге түшкөндөн баштап канча
мөөнөттө каралат?
70. Көзөмөл тартибинде даттануу каралгандан кийин Кыргыз Республикасынын Жогорк у
соту тарабынан кандай актылар чыгарылат?
71. Көзөмөл инстанциясынын токтому кабыл алынгандан кийин мыйзамдуу күчүнө качан
кирет?
72. Мамлекеттик бийлик органынын ченемдик эмес актысын анык эмес деп таануу
жөнүндө иш кайсы сотко караштуу?

73. Администрациялык иш боюнча арыз сотко түшкөндөн баштап, аны өндүрүшкө кабыл
алуу жөнүндө маселе судья тарабынан канча мөөнөттө чечилет?
74. Мыйзамдуу күчүнө кирген кайсы соттук актылар жаны ачылган жагдайлар боюнча
кайра каралууга жатпайт?
75. Кайсы сот тарабынан соттук акты жаны ачылган жагдайлар боюнча кайра каралышы
мүмкүн?
76. Кайсы негиздер сот актысын кайра кароо үчүн жаны ачылган жагдайлар болуп
саналат?
77. Жаны ачылган жагдайлар боюнча сот актысын кайра кароо жөнүндө арыз кайсы
мөөнөттүн ичинде берилиши мүмкүн?
78. Экономикалык иш боюнча доо арыз сотко түшкөндөн баштап, аны өндүрүшкө кабыл
алуу жөнүндө маселе кайсы мөөнөттө чечилет?
79. Экономикалык иштер боюнча доо арызды өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө аныктама
даттанууга жатабы?
80. Доо арызды өндүрүшкө кабыл алуу жөнүндө аныктама чыккан күндөн баштап
экономикалык иш сот тарабынан канча мөөнөттө каралат?
81. ЖПКада экономикалык иштер боюнча кассациялык даттанууну кайра кайтарылып
берүүнүн кандай негиздери белгиленген?
82. Сот актысын аткаруу учун аткаруу баракчасы кайсы сот тарабынан берилет?
83. Мыйзамдуу күчүнө кирген соттук актыны же башка органдын мыйзамдуу күчүнө
кирген актысын аткарууга берүүнүн жалпы мөөнөтү кандай?
84. Судья кайсы учурларда аткаруу өндүрүшүн токтото турушу керек?
85. Сот аткаруучунун аракеттери кайсы сотко даттанылышы мумкун?
86. Аткаруу өндүрүшүн токтото туруу же токтотуу (кыскартуу) жөнүндө маселелер кайсы
сот тарабынан каралат?
87. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын ким берет?
88. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын берүү жөнүндө
арыз кайсы мөөнөттө берилет?
89. Бейтарап соттун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын берүүдөн баш
тартуу учун кандай негиздер бар?
90. Аткаруу баракчасын берүү жөнүндө арызды кароодо бейтарап соттун чечими манызы
боюнча кайра каралабы?
91. Сотко таандык талаш бейтарап соттун кароосуна берилиши мумкүнбү?
92. Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын кайсы орган
берет?
93. Жарандык процессте процесстик укук улантуучулук деген эмне?
94. Аксакалдар сотунун чечимин мажбурлап аткартууга аткаруу баракчасын берүү
жөнүндө арыз кайсы мөөнөттө каралат?
95. Чет өлкөлүк соттун чечими мажбурлап аткартууга кайсы мөөнөттө берилиши мүмкүн?
96. Жарандык процессте тараптар деген түшүнүктү чечмелеп бериниз?
97. Ишке катышкан жактардын кандай укуктары бар?
98. Чет өлкөлүк адамдар кандай жарандык процесстик укуктар жана милдеттер менен
пайдаланат?
99. Мамлекеттик алым ишке катышкан тараптардан качан өндүрүлөт?
100. Жарандык процессте эмне учун экспертиза дайындалат?

