Темы письменного экзамена для претендентов
на прохождение обучения в Высшей школе правосудия
при Верховном суде Кыргызской Республики претендентов на
должности судей Кыргызской Республики
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот
адилеттигинин Жогорку мектебинде Кыргыз Республикасынын
судьяларынын кызмат орундарына талапкерлигине окуу үчүн
талапкерлерге жазуу жүзүндөгү сынактын темалары
1.
Конституционные принципы осуществления государственной власти в
Кыргызской Республике.
Кыргыз
Республикасындагы
мамлекеттик
бийликти
жүргузүүнүн
конституциялык принциптери.
2.Народ Кыргызстана - носитель суверенитета и единственный

источник

власти.
Кыргызстандын эли - эгемендиктин ээси жана мамлекеттик
бирден-бир булагы.

бийликтин

3.Референдум-институт всенародного волеизъявления.
Референдум – бүткүл элдик эркин билдирүүнүн институту.
4. Политическая система Кыргызской Республики.
Кыргыз Республикасынын саясий тутуму.
5. Конституционные гарантии прав и свобод человека в Кыргызской Республике.
Кыргыз Республикасындагы адам укуктарынын
жана эркиндиктеринин
конституциялык кепилдиктери.
6. Конституционные основы свободы слова и выражения мнений в Кыргызской
Республике.
Кыргыз Республикасындагы сөз жана өз пикирин билдирүү эркиндигинин
конституциялык негиздери.
7.Свобода вероисповедания как конституционная гарантия прав человека в
Кыргызской Республике.
Дин тутуу эркиндиги - Кыргыз Республикасындагы адам укуктарынын
конституциялык кепилдиги.
8.Взаимодействие органов государственной власти в Кыргызской Республике.
Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин органдарынын өз ара
аракеттениши.
9.Президент Кыргызской Республики гарант единства народа и государственной
власти.
Кыргыз Республикасынын Президенти - элдин жана мамлекеттик бийликтин
биримдигинин кепилдиги.
10. Законодательная деятельность в Кыргызской Республике.
Кыргыз Республисындагы мыйзам чыгаруу иши.

11.Жогорку Кенеш Кыргызской Республики и его полномочия.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенеши жана анын ыйгарым укуктары.
12.Правовой статус депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин депутатынын укуктук статусу.
13.Судебно-правовая реформа в Кыргызской Республики.
Кыргыз Республикасындагы сот - укуктук реформасы.
14.Судебная защита как конституционная гарантия защиты прав и свобод граждан
Кыргызской Республики.
Соттук коргоо - Кыргыз Республикасында жарандык укуктарынын
жана
эркиндиктеринин конституциялык кепилдиги.
15.Конституционные основы деятельности
Верховного суда Кыргызской
Республики.
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун ишинин конституциялык негиздери.
16. Полномочия Конституционной палаты Верховного суда
Кыргызской
Республики.
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын
ыйгарым укуктары.
17. Обеспечение независимости при отправлении правосудия в судах
Кыргызской Республике.
Кыргыз Республикасындагы сотторунда сот адилеттигин жүргүзүүдө көз
карандысыздыкты камсыз кылуу.
18.Иные государственные органы по Конституции Кыргызской Республики и их
место в системе органов власти.
Кыргыз Республикасынын Конституциясы боюнча башка мамлекеттик органдар
жана алардын мамлекеттик органдардын тутумундагы орду.
19.Органы местного самоуправления в Кыргызской Республики и их полномочия.
Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана
алардын ыйгарым укуктары.
20.Порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию Кыргызской
Республики.
Кыргыз Республикасынын Конституциясына өзгөртүү
жана толуктоо
киргизүүнүн тартиби.
21.Верховенство Конституции: понятие и обеспечение.
Конституциянын үстөмдүгу: түшүнүгү жана камсыз кылуу.
22. Формы непосредственной (прямой) демократии.
Түздөн түз демократиянын формалары.
23. Становление Кыргызской Республики как суверенного государства.
Кыргыз Республикасынын эгемендүү мамлекет катары калыптанышы.
24.Прокуратура Кыргызской Республики как надзорный орган государственной
власти.
Кыргыз
Республикасынын
көзөмөлдөөчү органы.

прокуратурасы

-

мамлекеттик

бийликтин

25. Порядок избрания Президента Кыргызской Республики.
Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо тартиби.
26. Избирательная система Кыргызской Республики.
Кыргыз Республикасынын шайлоо тутуму.
27. Порядок формирования Правительства Кыргызской Республики.
Кыргыз Республикасынын Өкмотүн түзүүнүн тартиби.
28.Порядок принятия конституционных законов.
Конституциялык мыйзамдарды кабыл алуу тартиби.
29. Декреты Временного Правительства Кыргызской Республики и их место в
системе нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн декреттери жана алардын
ченемдик укуктук актыларынын тутумундагы орду.
30. Многопартийность как выражение политического плюрализма в Кыргызской
Республике.
Көп партиялуулук – Кыргыз Республикасындагы саясий плюрализмдин
көрүнүшү.
31. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
Граждандык укуктардын жана милдеттердин келип чыгышынын негиздери.
32. Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина.
Граждандын ар-намысын, кадыр-баркын жана ишкердик беделин коргоо.
33. Банкротство юридического лица.
Юридикалык жактын банкрот болушу.
34. Понятие, виды и формы сделок.
Бүтүмдөрдүн түшүнүгү, түрлөрү жана формалары.
35. Основания недействительности сделок.
Бүтүмдөрдүн жараксыздыгынын негиздери.
36. Применение исковой давности при рассмотрении гражданских дел.
Жарандык иштерди кароодо доонун эскиришин колдонуу.
37. Право собственности.
Менчик укугу.
38. Самовольная постройка и ее последствия.
Өзү билип курулуш куруу жана анын кесепеттери.
39. Приобретательная давность.
Ээлик кылуунун эскиргендиги.
40. Преимущественное право покупки доли в праве общей собственности.
Жалпы менчик укугундагы үлүштү сатып алууда артыкчылык укугу.
41. Общая собственность супругов.
Жубайлардын жалпы менчиги.
42. Брачный контракт.

Нике келишими.
43. Реквизиция, конфискация, национализация.
Реквизиция, конфискациялоо, улутташтыруу.
44. Истребование имущества от недобросовестного владельца.
Кара ниет ээлик кылуучудан мүлктү талап кылуу.
45. Неустойка как способ обеспечения обязательства.
Айып төлөм - милдеттенмени камсыздоонун ыкмасы.
46. Поручительство как способ обеспечения обязательства.
Кепилдик - милдеттенмени камсыздоонун ыкмасы.
47. Залог как способ обеспечения обязательства.
Күрөө - милдеттенмени камсыздоонун ыкмасы.
48. Изменение и расторжение договора.
Келишимди өзгөртүү жана бузуу.
49. Последствия ненадлежащего исполнения договора поставки.
Товар берүү келишимин тийиштүү түрдө аткарбоонун кесепеттери.
50. Правила осуществления государственной закупки.
Мамлекеттик сатып алууну жүргүзүүнүн тартиби.
51. Виндикационный иск.
Виндикациялык доо.
52. Негаторный иск.
Негатордук доо.
53. Договор дарения.
Тартуулоо келишими.
54. Наследование по закону.
Мыйзам боюнча мурастоо.
55. Основания недействительности завещания.
Керээздин жараксыздыгынын негиздери.
56. Принятие наследства.
Мурасты кабыл алуу.
57. Устранение от наследства недостойных наследников.
Татыксыз мураскорлорду мурастан четтетүү.
58. Лишение родительских прав.
Ата-энелик укуктардан ажыратуу.
59. Взыскание алиментов на содержание совершеннолетних детей.
Эрезеге жеткен балдарга алимент өндүрүү.
60. Определение места жительства ребенка.
Баланын жашай турган жерин аныктоо.

61. Восстановление на работе работника, уволенного по инициативе
администрации.
Иш берүүчүнүн демилгеси боюнча бошотулган жумушчуну кайрадан ишке
орноштуруу.
62. Порядок и основания изъятия земельного участка.
Жер участогун алып коюунун негиздери жана тартиби.
63. Обжалование решений налоговых органов.
Салык органдардын чечимдерине даттануу.
64. Обжалование решений таможенных органов.
Бажы органдардын чечимдерине даттануу.
65. Значение административной юстиции в построении правового государства.
Укуктук мамлекетти курууда административдик юстициянын мааниси.
66. Оспаривание актов, действий (бездействия) государственного органа, органа
местного самоуправления и их должностных лиц.
Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жана
алардын кызмат адамдарынын актыларына, аракеттерине жана аракетсиздигине карата
даттануу.
67. Правовая охрана товарного знака.
Товардык белгини укуктук коргоо.
68. Объекты интеллектуальной собственности.
Интеллектуалдык менчиктин объектилери.
69. Принятие иска в суде.
Сотто доо арызды кабыл алуу.
70. Доказательства в гражданском процессе.
Жарандык процесстеги далилдер.
71. Исковое производство в гражданском процессе.
Жарандык процесстеги доо ишин жүргүзүү.
72. Исполнение судебных актов по гражданским делам.
Жарандык иштер боюнча соттук актыларды аткаруу.
73. Особое производство по гражданским делам.
Жарандык иштер боюнча өзгөчө сот ишин жүргүзүү.
74. Пересмотр решений по гражданским делам по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Жарандык иштер боюнча чечимдерди жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра
кароо.
75. Подведомственность гражданских дел.
Жарандык иштердин таандуулугу.
76. Значение подготовки гражданских дел к судебному разбирательству.
Соттук териштирууго жарандык иштерди даярдоонун мааниси.
77. Представительство в гражданском процессе.

Жарандык процесстеги өкүлчүлүк.
78. Принципы гражданского судопроизводства.
Жарандык сот өндүрүшүнүн принциптери.
79. Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве.
Жарандык сот өндүрүшүндөгу процессуалдык мөөнөттөр.
80. Стороны в гражданском процессе.
Жарандык процесстеги тараптар.
81. Судебное разбирательство по гражданскому делу.
Жарандык иштер боюнча соттук териштирүү.
82. Судебное решение по гражданскому делу.
Жарандык иштер боюнча соттун чечими.
83. Приказное производство.
Буйрук ирээтиндеги иш.
84. Установление фактов, имеющих юридическое значение.
Юридикалык мааниси бар фактыларды аныктоо.
85. Участие прокурора в гражданском процессе.
Прокурордун жарандык процесске катышуусу.
86. Основания отмены и изменения судебных решений по гражданским
делам.
Жарандык иштер боюнча соттун чечимин алып салууга жана өзгөртүүгө негиздер.
87. Значение обеспечения иска по гражданскому делу.
Жарандык иштер боюнча доону камсыз кылуунун мааниси.
88. Уголовное право: понятие, задачи.
Жазык укугу: тушунугу, милдеттери.
89. Принципы уголовного права.
Жазык укугунун принциптери.
90. Действие уголовного закона во времени.
Кылмыш-жаза мыйзамынын убакыт боюнча колдонулушу.
91. Действие уголовного закона в пространстве.
Кылмыш-жаза мыйзамынын аймак боюнча колдонулушу.
92. Объект преступления и их классификация.
Кылмыштын объектиси жана анын жиктемеси
93.Основание уголовной ответственности.
Кылмыш-жаза жоопкерчилигинин негизи.
94. Состав преступления: понятие, элементы, признаки.
Кылмыштын курамы: түшунүгү, элементтери, белгилери.
95. Объективная сторона преступления.

Кылмыштын объективдүү жагы.
96. Субъект преступления, признаки и виды.
Кылмыштын субъектиси: белгилери, түрлөрү.
97. Умысел и его виды.
Ниет жана анын түрлөрү.
98. Понятие вины, ее формы и виды.
Күнөөнүн түшүнүгү, анын формалары жана түрлөрү
99.Неосторожность и ее виды.
Байкабастык жана анын түрлөрү.
100.Невиновное причинение вреда и его отличие от небрежности.
Күнөөсүз зыян келтирүү жана анын этиятсыздыктан айырмасы.
101. Необходимая оборона и условия ее правомерности.
Аргасыз коргонуу жана анын укук ченемдүүлүгүнүн шарттары.
102. Крайняя необходимость и условия ее правомерности.
Аргасыз зарылдык жана анын укук ченемдүүлүгүнүн шарттары.
103. Понятие стадий преступления, их значение.
Кылмыштын баскычтарынын түшүнүгү, алардын мааниси.
104. Понятие соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия.
Кылмышка шериктеш болуунун түшүнүгү. Кылмышка шериктеш болуунун
объективдик жана субъективдик белгилери.
105. Особенности добровольного отказа при соучастии.
Кылмышка шериктеш болуудан өз ыктыяры менен баш тартуунун
өзгөчөлүктөрү.
106.Рецидив преступлений и его виды, правовые последствия.
Өнөкөт кылмыштар, анын түрлөрү, укуктук кесепеттери.
107. Наказание: понятие, признаки, цели.
Жазанын түшүнүгү, белгилери жана максаттары.
108. Обстоятельства, смягчающие наказание.
Жоопкерчиликти жеңилдетүүчү жагдайлар.
109. Обстоятельства, отягчающие наказание.
Жоопкерчиликти оордотуучу жагдайлар.
110. Назначение наказания по совокупности преступлений.
Бир нече кылмыш жасагандыгы үчүн жаза белгилөө.
111. Назначение наказания по совокупности приговоров.
Өкүмдөрдүн жыйындысы боюнча жаза белгилөө.
112. Условное осуждение.
Шарттуу соттоо.

113. Общая характеристика и виды освобождения от уголовной ответственности.
Кылмыш-жаза жоопкерчилигинен бошотуунун жалпы мүнөздөмөсү жана
түрлөрү
114. Общая характеристика и виды освобождения от наказания.
Жазадан бошотуунун жалпы мүнөздөмөсү жана түрлөрү.
115. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков
давности.
Кылмыш-жаза жоопкерчилигине тартуунун эскиришине байланыштуу кылмышжаза жоопкерчилигинен бошотуу.
116. Квалификация убийства при отягчающих обстоятельствах.
Оордотуучу жагдайларда жасалган киши өлтүрүүнү жиктөө.
117. Преступления против свободы, чести и достоинства, понятие и виды.
Инсандын эркиндигине, ар-намысына жана кадыр-баркына каршы
кылмыштардын түшүнүгү жана түрлөру.
118. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы
личности.
Инсандын жыныстык кол тийгистигине жана жыныстык эркиндигине
каршы кылмыштар.
119. Преступления против собственности, понятие и виды.
Менчикке каршы кылмыштар, түшүнүгү жана түрлөрү.
120. Преступления в сфере экономической деятельности.
Экономикалык иш чөйрөсүндөгү кылмыштар.
121. Организация преступного сообщества.
Кылмыштуу шериктештикти уюштуруу.
122. Массовые беспорядки.
Массалык тартипсиздиктер.
123.Хулиганство.
Хулиганчылык.
124. Преступления против здоровья населения, понятие и виды.
Калктын саламаттыгына каршы кылмыштар: түшүнүгү жана түрлөрү.
125. Преступления против общественной нравственности, понятие и виды.
Коомдук адеп-ахлакка каршы кылмыштар: түшүнүгү жана түрлөрү.
126. Злоупотребление должностным положением.
Кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу.
127. Превышение должностных полномочий.
Кызматтык ыйгарым укуктардан аша чабуу
128.Вымогательство взятки.
Опузалап пара талап кылуу.

129. Получение взятки.
Пара алуу.
130. Посредничество во взяточничестве.
Пара алуудагы ортомчулук.
131. Законы, определяющие уголовное судопроизводство.
Жазыктык сот ишинин жүрүшүн аныктоочу мыйзамдар.
132.Пределы действия уголовно-процессуального закона.
Жазык-процесстик мыйзамынын колдонулуш чектери.
133. Задачи уголовно-процессуального закона.
Жазык-процесстик мыйзамынын милдеттери.
134. Презумпция невиновности.
Күнөөсүздүк кунары.
135. Осуществление уголовного судопроизводства на основе состязательности и
равноправия сторон.
Тараптардын далил тартышынын жана тен укуктуулугунун негизинде сот
ишин жүзөгө ашыруу.
136. Предъявление обвинения.
Айып коюу.
137. Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство.
Жазыктык сот ишин жүргүзүүнү жокко чыгаруучу жагдайлар.
138. Обвиняемый, подсудимый, осужденный. Права и обязанности.
Айыпкер, соттолуучу, соттолгон адам. Укуктары жана милдеттери.
139.Защитник в уголовном судопроизводстве.
Жазыктык сот ишиндеги жактоочу.
140. Частный обвинитель.
Жеке айыптоочу.
141. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе. Отводы.
Жазык процессине катышууну жокко чыгаруучу жагдайлар. Баш
тартуулар.
142. Меры пресечения, их виды и назначение.
Бөгөт коюу чаралары, алардын түрлөрү жана белгилөө.
143. Сроки содержания под стражей, домашнего ареста и порядок их продления.
Камакта, үй камагында кармоо мөөнөттөрү жана аларды узартуу тартиби.
144. Отмена или изменения меры пресечения.
Бөгөт коюу чарасын бузуу же өзгөртүү.
145. Заключение под стражу несовершеннолетних.
Жашы жетпегендерди камакка алуу.
146.Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Жазык ишин козгоонун жүйөөлөрү жана негиздери.

147. Подсудность уголовных дел.
Жазык иштеринин сотко караштуулугу.
148. Подготовительная часть судебного заседания по уголовным делам.
Жазык сот иштери боюнча сот отурумуна даярдык көрүү бөлүгү.
149. Судебное разбирательство в уголовном судопроизводстве.
Жазык сот ишиндеги соттук териштирүү.
150. Постановление приговора.
Өкүм чыгаруу.
151. Упрощенный порядок судебного разбирательства по уголовным делам.
Жазык сот иштери боюнча соттук териштирүүнүн жөнөкөйлөштүрүрүлгөн
тартиби.
152. Производство по делам частного обвинения.
Жекече айыптоо иштери боюнча өндүруш.
153. Порядок возобновления производства по вновь открывшимся
обстоятельствам в уголовном процессе.
Жазык сот иштери боюнча жаныдан ачылган жагдайлар боюнча иш
жүргүзүүнү кайра баштоо тартиби.
154. Производство по делам о применении принудительных мер медицинского
характера.
Медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чараларын колдонуу жөнүндө иштер
боюнча иш жүргүзүү.
155. Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних.
Жашы жете элек өспүрүмдөрдүн кылмыштары жөнүндө иштер боюнча иш
жүргүзүү.

