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Комплекстуу сынак «Жарандык укук», «Кылмыш-жаза укугу» сабагынан 
2019-20201-окуу жылына карата мамлекеттик экзамендин болжолдуу суроолору.

1. Жарандык укуктун тушунугу, предмета жана тутуму.
2. Жарандык укуктун принциптери.
3. Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамынын тузуму жана курамы.
4. Жарандык укуктук мамилелердин тушунугу жана элементтери.
5. Жарандык укуктук мамилелердин турлеру.
6. Жарандык укуктук мамилелердин (юридикалык фактылар) пайда болу негиздери.
7. Жеке мулктук эмес укуктардын тушунугу жана турлеру.
8. Жарандык укуктук мамилелердин субъекттери жана объекттери.
9. Мамлекет -жарандык укуктун субъектиси катары.
10. Юридикалык жактардын тушунугу жана белгилери.
11. Юридикалык жактардын турлеру.
12. Юридикалык жактардын укукка жендемдуулугу жана аракетке жендемдуулугу.
13. Юридикалык жактардын пайда болушу (тузулушу).
14. Коммерциялык эмес уюмдар -юридикалык жак катары.
15. Юридикалык жактарды кайра уюштуруу жана жоюу.
16. Жарандардын укукка жана аракетке жендемдуулугу. Алардын мазмуну.
17. Жарандык укуктун объекттери.
18. Баалуу кагаздар -жарандык укуктун объектиси катары.
19. Жарандык укуктагы бутум тушунугу жана анын турлеру.
20. Бутумдердун формасы .
21. Бутумдердун аныктыгын камсыз кылуу шарттары.
22. Менчик жана менчик укугу. Менчик укугунун мазмуну.
23. Менчик укугунун келип чыгышынын негиздери.
24. Адамдын жана жарандын конституциялык укуктары менен эркиндиктерине каршы 

кылмыштарга жалпы муноздомо.
25. Менчиктин формалары жана турлеру.
26. Жаппы мулкке болгон укук жана анын турлеру.
27. Жарандык укукта буюм тушунугу жана анын турлеру.
28. Менчик укугуна ээлик кылуу жана токтотуу.
29. Менчик укугун жана башка мулктук укуктарды коргоо.
30. Жарандык укукта меенеттерду эсептеенун тушунугу, турлеру жана эрежелери.
31. Доонун эскируу меенуту.



1. Суицидге жеткируу. Суицидге туртку беруу. Алардын окшоштуктары жана 
айырмачылыктары.

2. Ден-соолукка карты жасалган кылмышхардын тушунугу жана турлеру.
3. Атайылап денеге оор залал келтируу.
4. Жазык жоопкерчилигинен бошотуу
5. Жазаны аныктоонун жалпы негиздери.
6. Шарттуу соттоонун тушунугу жана мааниси.
7. Жазанын максаты жана турлеру женунде тушунук.
8. Адамдын жана жарандьш конституциялык укуктарына жана эркиндиктерине 

каршы жасалган кылмыштардын жалпы мунездемелеру.
9. Биреенун мулкун уурдоо тушунугу жана анын белгилери.
10. Аяктаган кылмыш.
11. Атайылап кылмыш жасоонун стадиялары.
12. Зарыл коргонуу.
13. Кылмыштуу топту уюштуруу (кылмыштуу уюмду).
14. Мотив, максат, аффект. Кылмышты аныктоонун мааниси.
15. Ээнбаштык.
16. Кылмыштын предмети. Тушунугу жана белгилери. Кылмыш жооп 

керчилигинин курагы.
17. Экологиялык кылмыштын жалпы мунездемесу.
18. Кылмыштын объективдуу тарабынын тушунугу жана мааниси.
19. Паракорчулуктун тушунугу жана турлеру.
20. Кылмыш тушунугу жана белгилери.
21. Жазык мыйзамынын мейкнндиктеги, мезгилдеги таасири, жазык мыйзамын 

чечмелее.
22. Жазык укугунун илими.
23. Жазык укугунун тушунугу, максаттары жана милдеттери.
24. Кылмыштын объектиси менен кылмыштын предметинин катышы.
25. Жазык укугу: тушунугу, мааниси жана структурасы.
26. Коомдук коопсуздукка жана коомдук тартипке каршы кылмыштар тушунугу, 

турлеру жана жоопкерчилиги.
27. Кылмыштын субъективдуу тарабынын тушунугу жана белгилери.
28. Кылмышка кошо катышуу. Кылмышка кошо катышкандардын турлеру.
29. Кунее, ниет, этиятсыздык тушунугу.
30. Кылмыштын курамы: Тушунугу, мааниси, турлеру.


