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Душанбе - 2019



                                                                       Тасдиқ мекунад 

Мудири кафедари ҳуқуқи 

гражданӣ ва  меҳнатӣ 

                Н.и.ҳ., дотсент Каримов А.Қ. 

 

МАҶМӮИ САВОЛҲОИ ТЕСТЇ АЗ ФАНИ ҲУҚУҚИ ГРАЖДАНЇ ВА 

МЕҲНАТӢ 

@1.Оё шахси ҳуқуқие, ки аз ҷониби давлат таъсис дода шудааст, аз рӯи 

ӯҳдадориҳои он масъулият дорад? 

$A) Надорад; 

$В) Дорад, агар муассиси он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

$D) Надорад, ба шарте ин шахси ҳуқуқї ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд 

бошад; 

$E) Дорад, чунки муассиси он давлат аст; 

 

@2. Кадоме аз ашёи номбаршаванда ашёи ғайриманқул аст? 

$A) Киштиҳои ҳавої ва ниҳолҳои бисёрсола; 

$В) Пул, коғазҳои қиматнок, ниҳолҳои бисёрсола, корхона; 

$C) Бино, иншоот, қатора, манзил, нақлиёти автомобилї; 

$D) Киштї, заврақ, автомобил, қатора, ҳавопаймо; 

$E) Замин, об, ҷангал, фазои ҳаво ва дигар сарватҳои табиї; 

@3. Қисман қобили амал будани ноболиғ барқарор карда мешавад: 

1) бо гузаштани мӯҳлати маҳдудсозї (агар чунин мӯҳлат бо қарори суд 

муайян карда шуда бошад); 

2) ба синни 18 расидани ноболиғ ё эълон намудани эмансипатсия ё издивоҷ 

то синни 18 дар ҳолатҳое, ки қонун иҷозат додааст; 

3) бо қарори суд дар бораи бекор кардани маҳдудияти қобилияти амал, агар 

ҳамаи асосҳои ҷорї намудани маҳдудият аз байн рафта бошад; 

$A) 1-2; 

$В) 1-3; 

$C) 1,3; 

$D) 1; 

$E) 2; 

@4.Чанд тартиби пурра қобили амал эълон намудани ноболиғ мавҷуд аст? 

$A) 2; 

$В) 3; 

$C) 1; 

$D) 4; 



$E) 5; 

@5. Ноболиғи эмансипатсияшуда метавонад: 

1) васї ё парастор (қисми 2 моддаи 36 КГ) бошад; 

2) фарзандхонд (қисми 1 моддаи 127   КО) бошад; 

3) дар истеҳсолоти иҷро мустақилона ҳуқуқҳои худро ба амал барорад ва 

ӯҳдадориҳоро иҷро намояд (моддаи 34 Қонун дар бораи истеҳсолоти иҷро); 

4) масъулияти гражданиро мустақилона ба зимма дошта бошад; 

$A) 3,4; 

$В) 1-3; 

$C) 1-4; 

$D) 4; 

$E) 1-2; 

@6. Шахсе, ки дар натиҷаи сӯиистеъмоли машрубот ё воситаҳои нашъаовар 

худ ва хонаводаи худро дар вазъи вазнини моддї қарор медиҳад,; 

$A) қобилияти амалкуниаш маҳдуд карда мешавад; 

$В) ғайри қоибили амал дониста мешавад; 

$C) майзада ё нашъаманд дониста мешавад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) аз ҳуқуқи падариву модарї маҳрум карда мешавад; 

@7. Маҳдуд сохтани қобилияти амали шаҳрванд аз инҳо иборат аст: 

чунин шаҳрванд ҳуқуқ надорад аҳдҳои хурди маиширо анҷом диҳад; 

чунин шаҳрванд барои содир намудани аҳди баста ва зарари вориднамудааш 

мустақилона масъулияти молумулкї дорад; 

чунин шаҳрванд ҳуқуқ дорад аҳдҳои хурди маиширо анҷом диҳад; 

$A) 2-3; 

$В) 1-3; 

$C) 2; 

$D) 1; 

$E) 1-2; 

@8. Кадоме аз ҳолатҳои зерин оқибатҳои бедарак ғоиб эътироф намудани 

шаҳрванд мебошанд; 

1) ҳамсари шахси бедарак ғоиб метавонад дар мақомоти сабти асноди 

ҳолатҳои шаҳрвандї ақди никоҳро бекор намояд (моддаи 40 Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди ҳолати 

шаҳрвандї»); 

2) дар сурати аз ҷониби суд бедарак ғоиб эътироф намудани корманд 

шартномаи меҳнатї қатъ мегардад; 

3) шартномаи супориш дар натиҷаи бедарак ғоиб эътироф намудани 



вакилкунанда ё вакил (қисми 1 моддаи 918 ГК), шартномаи комиссия дар 

сурати бедарак ғоиб эътироф намудани комиссионер (қисми 1 моддаи 942 

КГ) ва баъзе дигар шартномаҳо қатъ мегардад; 

$A) 1-3; 

$В) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) 1-2; 

$D) 1,3; 

$E) 2-3; 

@9. Асосҳои махсус барои фавтида эълон намудани шаҳрвандро муайян 

намоед: 

$A) ғайриҳозирии шаҳрванд дар ҷараёни шаш моҳ, агар ӯ дар вазъияте 

бедарак ғоиб шуда бошад, ки хатари марг ба ҳаёташ таҳдид мекард ё ба 

эҳтимоли аз фалокат вафот кардани ӯ асос медиҳад; ғоибии шаҳрванди 

гумгашта вобаста ба амалиёти ҷангї дар ҷараёни як сол аз рӯзи ба охир 

расидани амалиёти ҷангї; 

$В) дар давоми се сол маълум набудани ҷои истиқомати шаҳрванд; 

$C) дар давоми се сол маълум набудани ҷои истиқомати шаҳрванд; 

ғайриҳозирии шаҳрванд дар ҷараёни шаш моҳ, агар ӯ дар вазъияте бедарак 

ғоиб шуда бошад, ки хатари марг ба ҳаёташ таҳдид мекард ё ба эҳтимоли аз 

фалокат вафот кардани ӯ асос медиҳад; ғоибии шаҳрванди гумгашта вобаста 

ба амалиёти ҷангї дар ҷараёни як сол аз рӯзи ба охир расидани амалиёти 

ҷангї; 

$D) чунин асосҳо мавҷуд нестанд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

@10. Баргардонидани молу мулки шахси вафотёфта эълонгардида, ки ҳозир 

шудааст, ба кадом омил алоқаманд аст? 

$A) оё молу мулк ба шахси сеюм музднок ё ройгон гузаштааст; оё молу мулк 

дар шакли асл нигоҳ дошта шудааст ё на, оё бадастоварандаи молу мулк 

бовиҷдон буд ё на; оё бадастоваранда медонист ё намедонист, ки шахси 

фавтида эълоншуда воқеан зинда мебошад; кадом молу мулк мавриди баҳс 

қарор дорад; 

$В) оё молу мулк дар шакли асл нигоҳ дошта шудааст ё на; оё 

бадастоварандаи молу мулк бовиҷдон буд ё на; оё бадастоваранда медонист ё 

намедонист, ки шахси фавтида эълоншуда воқеан зинда мебошад; кадом 

молу мулк мавриди баҳс қарор дорад; 

$C) оё молу мулк ба шахси сеюм музднок ё ройгон гузаштааст; оё 

бадастоварандаи молу мулк бовиҷдон буд ё на; оё бадастоваранда медонист ё 

намедонист, ки шахси фавтида эълоншуда воқеан зинда мебошад; кадом 



молу мулк мавриди баҳс қарор дорад; 

$D) сарфи назар аз мӯҳлат ва ҳолати молу мулк он баргардонида мешавад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

@11. Ба шахси ҳуқуқие, ки иштирокчиёнашон нисбати онҳо ҳуқуқи ӯҳдадорї 

доранд, инҳо дохил мешаванд; 

ширкату ҷамъиятҳои хоҷагидорї; 

кооперативҳои истеҳсолї ва матлубот; 

корхонаҳои давлатї; 

$A) 1-2; 

$В) 1-3; 

$C) 1,3; 

$D) 1; 

$E) 2; 

@12. Ба шахси ҳуқуқие, ки муассисони онҳо ба молу мулкашон ҳуқуқи 

моликият ё ҳуқуқи дигари молу мулкї доранд, инҳо дохил мешванд: 

1) корхонаҳои воҳид, аз ҷумла корхонаҳои фаръї; 

2) муассисаҳое дохил мешаванд, ки аз ҷониби молик маблағгузорї мешаванд; 

3) ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагидорї; 

4) кооперативҳои истеҳсолї; 

$A) 1,2; 

$В) 1-3; 

$C) 1-4; 

$D) 1; 

$E) 2; 

@13. Ба шахси ҳуқуқие, ки муассисонашон (иштирокчиёнашон) нисбати 

онҳо ҳуқуқи молумулкї надоранд, инҳо дохил мешаванд: 

1) ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятї ва динї; 

2) фондҳои хайрия ва фондҳои дигари ҷамъиятї, 

3) иттиҳодияҳои шахси ҳуқуқї (ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо); 

4) кооперативҳои истеҳсолї ва матлубот; 

$A) 1-3; 

$В) 1-4; 

$C) 1,2; 

$D) 1; 

$E)  2; 

@14.Аз рӯи намуди фаъолият кадом намудҳои шахсони ҳуқуқиро медонед? 

$A) Аз рӯи намуди фаъолият ду гурӯҳи шахсони ҳуқуқї ҷудо карда 

мешаванд. Яке аз онҳо ҳуқуқ дорад ба ҳама гуна намуди фаъолияти 

манънакардаи қонун машғул шавад, мутаносибан мувофиқи муқаррароти 



пешбининамудаи қонун ва дигар санадҳои меъёрї дорои ҳама гуна ҳуқуқҳои 

гражданї ва ӯҳдадорї бошад. Дигар шахсони ҳуқуқї ҳақ доранд танҳо ба 

ҳамон фаъолияте машғул шаванд, ки дар ҳуҷҷатҳои таъсисии онҳо зикр 

шуда, ба мақсадҳои таъсисёбии онҳо мутобиқат менамоянд. Ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои граждании чунин шахсони ҳуқуқї бояд ба фаъолияти 

оинномавии онҳо мувофиқат намоянд, қобилияти ҳуқуқдории онҳо бояд 

хусусияти махсус (қобилияти ҳуқуқии махсус) дошта бошад; 

$В) тиҷоратї ва ғайритиҷоратї; 

$C) чор намуди шахси ҳуқуқї; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E)  Ба намудҳои алоҳидаи фаъолияте, ки номгӯяшон тибқи қонун муайян 

карда шудааст, шахси ҳуқуқї метавонад танҳо дар асоси литсензия – 

иҷозатномаи махсуси мақомоти барои иҷозатномадиҳї ваколатдоршуда 

машғул шавад; 

@15.Ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқї аз лаҳзаи ташкили он, яъне аз 

лаҳзаи бақайдгирии давлатии он (қисми 2 моддаи 51 КГ) пайдо мешавад ва 

дар лаҳзаи ба охир расидани барҳамдиҳии он, баъди ворид намудани сабт ба 

феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқї дар ин хусус қатъ мегардад 

(қисми 8 моддаи 64 КГ); 

$В) Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқї аз лаҳзаи ташкили он, яъне аз 

лаҳзаи бақайдгирии давлатии он (қисми 2 моддаи 51 КГ) пайдо мешавад ва 

дар лаҳзаи ба охир расидани барҳамдиҳии он, то ворид намудани сабт ба 

феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқї дар ин хусус қатъ мегардад 

(қисми 8 моддаи 64 КГ); 

$C) Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқї аз лаҳзаи ташкили он, яъне аз 

лаҳзаи қабули қарори муассисон дар хусуси ташкили шахси ҳуқуқї (қисми 2 

моддаи 51 КГ) пайдо мешавад ва дар лаҳзаи ба охир расидани барҳамдиҳии 

он, баъди ворид намудани сабт ба феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқї 

дар ин хусус қатъ мегардад (қисми 8 моддаи 64 КГ); 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E)  Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқї то лаҳзаи ташкили он, яъне то 

бақайдгирии давлатии он (қисми 2 моддаи 51 КГ) пайдо мешавад ва дар 

лаҳзаи ба охир расидани барҳамдиҳии он, баъди ворид намудани сабт ба 

феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқї дар ин хусус қатъ мегардад 

(қисми 8 моддаи 64 КГ); 

@16.Бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқї чї гуна ба амал бароварда 

мешавад? 



$A) Бақайдгирии давлатї аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатї мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» бе гузаронидани экспертизаи 

ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида амалї гардонида мешавад; 

$В) Бақайдгирии давлатї аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатї мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» бо гузаронидани экспертизаи 

ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида амалї гардонида мешавад; 

$C) Бақайдгирии давлатї аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатї мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» бе гузаронидани экспертизаи 

ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида амалї гардонида намешавад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) Бақайдгирии давлатї аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии 

давлатии молу мулки ғайриманқул мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» бе 

гузаронидани экспертизаи ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида амалї 

гардонида мешавад; 

@17 Ҷавобгарии ҳукуқии гражданї чист? 

$A) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї шакли маҷбурнамоии давлатиро 

меноманд, ки дар татбиқи санксияҳои молумулкї нисбати 

ҳуқуқвайронкунанда аз ҷониби суд ифода меёбад, ки дар натиҷа ба 

ҳукуқвайронкунанда оқибати номусоиди молумулкї фаро расида, зарари ба 

ҷабрдида расида барқарор карда мешавад; 

$В) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї шакли маҷбурнамоии давлатиро 

меноманд, ки дар татбиқи санксияҳои молумулкї нисбати 

ҳуқуқвайронкунанда аз ҷониби суд ифода меёбад, ки дар натиҷа ба 

ҳукуқвайронкунанда оқибати номусоиди молумулкї ва шахсї фаро расида, 

зарари ба ҷабрдида расида барқарор карда мешавад; 

$C) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї шакли маҷбурнамоии давлатиро 

меноманд, ки дар татбиқи санксияҳои молумулкї ва шахсии ғайри 

молумулкиро нисбати ҳуқуқвайронкунанда аз ҷониби суд ифода меёбад, ки 

дар натиҷа ба ҳукуқвайронкунанда оқибати номусоиди молумулкї ва шахсї 

фаро расида, зарари ба ҷабрдида расида барқарор карда мешавад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї шакли маҷбурнамоии давлатї ва 

ҷамъиятиро меноманд, ки дар татбиқи санксияҳои молумулкї нисбати 

ҳуқуқвайронкунанда аз ҷониби суд ифода меёбад, ки дар натиҷа ба 

ҳукуқвайронкунанда оқибати номусоиди молумулкї фаро расида, зарари ба 

ҷабрдида расида барқарор карда мешавад; 

@18. Ҳуқуқи моликият чист? 

$A) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субйект оид ба тибқи 



салоҳдиди худ соҳибї, истифода ва ихтиёрдорї намудани молумулкаш 

мебошад; 

$В) Ин яке аз падидаҳои ҳуқуқи гражданї аст; 

$C) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субйект оид ба тибқи 

салоҳдиди худ ихтиёрдорї намудани молумулкаш мебошад; 

$D) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субйект оид ба тибқи 

салоҳдиди худ соҳибї намудани молумулкаш мебошад; 

$E) Ин ҳуқуқи субйективии соҳибмулк аст; 

@19. Ваколатҳои соҳибмулкро муайян кунед; 

$A) Ҳуқуқи соҳибї, истифода, ихтиёрдорї; 

$В) Ҳуқуқи истифода кардани молумулк; 

$C) Ҳуқуқи соҳибї, истифода, ихтиёрдорї, ҳифз ва гирифтани самараю 

даромад; 

$D) Ҳуқуқи соҳибї; 

$E) Ҳукуқи харидан, фурӯхтан, ҳадя кардан ва ба иҷора додани молумулк; 

 

@20.  Ҳуқуқи ихтиёрдорї чист? 

$A) Ин ваколати муайян кардани тақдири ҳуқуқии молумулк аст; 

$В) Ин ба даст овардани хосияти фоиданоки ашё аст; 

$C) Ин имконияти бо қонун таъминшудаи воқеан соҳибмулк эътироф шудан 

аст; 

$D) Ин ваколати бегона кардани молумулк аст; 

$E) Ин фурӯхтан, несту нобуд кардан, ҳадя кардан ва ба иҷора додани ашё 

аст; 

@21. Хусусияти ҷавобгарии ҳукуқии гражданї: 

$A) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї табиати ҷубронї дорад. Мақсади он 

дорошавии беасос нест. Гаронии молумулкї бояд ба андозаи зарар мувофиқ 

ояд; 

$В) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї табиати ҷубронї дорад. Мақсади он 

дорошавии беасос нест. Гаронии молумулкї бояд ба андозаи зарар мувофиқ 

наояд; 

$C) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї табиати ҷубронї дорад. Мақсади он 

дорошавии беасос нест. Гаронии шахсї ва молумулкї бояд ба андозаи зарар 

мувофиқ ояд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї табиати ҷубронї дорад. Мақсади он 

дорошавии боасос нест. Гаронии молумулкї бояд ба андозаи зарар мувофиқ 

ояд; 



@22. Шакли ҷавобгарии ҳукуқии гражданї чист? 

$A) шакли ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї гуфта, он оқибатҳои нохуши 

молумулкиеро меноманд, ки ба зиммаи ҳуқуқвайронкунанда гузошта 

мешавад; 

$В) шакли ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї гуфта, он оқибатҳои нохуши 

молумулкї ва шахсиеро меноманд, ки ба зиммаи ҳуқуқвайронкунанда 

гузошта мешавад; 

$C) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) шакли ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї гуфта, он чораҳоеро меноманд, ки 

ҳуқуқвайронкунанда бояд ба онҳо тоб орад (ҷуброни зарар, маҳрум шудан аз 

ҳукуқи махсус ва ғайра); 

@23. Вобаста ба фарорасии оқибати зарар кадом намудҳои ҷавобгарии 

ҳукуқии гражданиро медонед? 

$A) 1) ҷавобгарї барои зарари молумулкї; 2) ҷавобгарї барои зарари маънавї; 

$В) 1) ҷавобгарии солидарї; 2) ҷавобгарии якҷоя; 3) ҷавобгарии иловагї; 

$C) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) 1) ҷавобгарии шартномавї; 2) ҷавобгарии ғайришартномавї; 

@24. Ҷавобгарии молумулкї ба кадом намудҳо ҷудо мешавад? 

$A) 1) ҷавобгарии шартномавї; 2) ҷавобгарии ғайришартномавї; 

$В) 1) ҷавобгарии солидарї; 2) ҷавобгарии якҷоя; 3) ҷавобгарии иловагї; 

$C) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) 1) ҷавобгарї барои зарари молумулкї; 2) ҷавобгарї барои зарари маънавї; 

@25. Вобаста ба шумораи шахсони ӯҳдадор кадом намудҳои ҷавобгарии 

ҳуқуқии гражданиро медонед? 

$A) 1) ҷавобгарии солидарї; 2) ҷавобгарии якҷоя; 3) ҷавобгарии иловагї; 

$В) 1) ҷавобгарї барои зарари молумулкї; 2) ҷавобгарї барои зарари маънавї; 

$C) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) 1) ҷавобгарии шартномавї; 2) ҷавобгарии ғайришартномавї; 

@26. Мӯҳлати ҳукуқи моликият чї қадар аст? 

$A) Бемӯҳлат аст; 

$В) Агар молумулки манқул бошад – панҷ сол, ғайриманқул – понздаҳ сол; 

$C) Агар молумулкро тибқи асосҳои муштоқ ба даст оварда бошад, бемӯҳлат 

аст; 

$D) Агар молумулкро тибқи асосҳои аввалиндараҷа ба даст оварда бошад, 



бемӯҳлат аст; 

$E) Се сол аст; 

@27  Ҷавоби дуруст ва пурраро муайян намоед: 

$A) ҷавобгарии иловагї нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи асосї 

дар назди ҷабрдида мебарад, иловагї буда, фақат ҳангоми дар ӯҳдадорї 

иштирок намудани ду қарздор, яке аз он ки асосї мебошад ва дигаре иловагї, 

имкон дорад. Вай илова ба ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунанда буда, ҳифзи 

манфиатхои ҷабрдидаро пурзӯр менамояд. Ҳатто шахсе, ки ҷавобгарии 

иловагйро ба зимма дорад, ҳатмї нест, ки зараррасонандаи молумулкии 

ҷабрдида бошад ва дар бисёр ҳолатҳо ягон ҳел ҳуқуқвайронкунї содир 

наменамояд. Махз дар ҳамин функсияи ҷуброннамоии ҷавобгарии ҳуқуқии 

гражданї ифода меёбад; 

$В) ҷавобгарии иловагї нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи асосї 

дар назди ҷабрдида мебарад, иловагї буда, фақат ҳангоми дар ӯҳдадорї 

иштирок намудани ду қарздор, яке аз он ки асосї мебошад ва дигаре иловагї, 

имкон дорад. Вай илова ба ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунанда буда, ҳифзи 

манфиатхои ҷабрдидаро пурзӯр менамояд. Ҳатто шахсе, ки ҷавобгарии 

иловагйро ба зимма дорад, ҳатмї нест, ки зараррасонандаи молумулкии 

зараррасонанда ҳам бошад ва дар бисёр ҳолатҳо ягон ҳел ҳуқуқвайронкунї 

содир менамояд. Махз дар ҳамин функсияи ҷуброннамоии ҷавобгарии 

ҳуқуқии гражданї ифода меёбад; 

$C) ҷавобгарии иловагї нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи асосї 

дар назди ҷабрдида мебарад, иловагї буда, фақат ҳангоми дар ӯҳдадорї 

иштирок намудани ду қарздор, яке аз он ки асосї мебошад ва дигаре иловагї, 

имкон дорад. Вай илова ба ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунанда буда, ҳифзи 

манфиатхои ҷабрдидаро пурзӯр менамояд. Ҳатто шахсе, ки ҷавобгарии 

иловагйро ба зимма дорад, ҳатмї нест, ки зараррасонандаи молумулкии 

зараррасонанда ҳам бошад ва дар бисёр ҳолатҳо ягон ҳел ҳуқуқвайронкунї 

содир наменамояд. Махз дар ҳамин функсияи ҷуброннанамоии ҷавобгарии 

ҳуқуқии гражданї ифода меёбад; 

$D) ҷавобгарии иловагї нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи асосї 

дар назди ҷабрдида мебарад, иловагї буда, фақат ҳангоми дар ӯҳдадорї 

иштирок намудани ду қарздор, яке аз он ки асосї мебошад ва дигаре иловагї, 

имкон дорад. Вай илова ба ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунанда буда, ҳифзи 

манфиатхои ҷабрдидаро пурзӯр менамояд. Шахсе, ки ҷавобгарии иловагйро 

ба зимма дорад, зараррасонандаи молумулкии зараррасонанда ҳам бошад ва 

дар бисёр ҳолатҳо ягон ҳел ҳуқуқвайронкунї содир наменамояд. Махз дар 

ҳамин функсияи ҷуброннамоии ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї ифода меёбад; 



$E) ҷавобгарии иловагї нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи асосї 

дар назди ҷабрдида мебарад, иловагї буда, фақат ҳангоми дар ӯҳдадорї 

иштирок намудани ду қарздор, яке аз он ки асосї мебошад ва дигаре иловагї, 

имкон дорад. Вай илова ба ҷавобгарии ҳуқуқвайронкунанда буда, ҳифзи 

манфиатхои ҷабрдидаро пурзӯр менамояд. Ҳатто шахсе, ки ҷавобгарии 

иловагйро ба зимма дорад, ҳатмї нест, ки зараррасонандаи молумулкии 

зараррасонанда ҳам бошад ва дар бисёр ҳолатҳо ягон ҳел ҳуқуқвайронкунї 

содир наменамояд. Махз дар ҳамин функсияи ҷуброннамоии ҷавобгарии 

ҳуқуқии гражданї ифода меёбад; 

@28. Ҷавоби дуруст ва мувофиқро муайян намоед: 

$A) аз ҷавобгарии иловагї зарур аст ҷавобгарии қарздорро барои амали 

шахсони сеюм фарқ намуд. Ҷунин ҷавобгарї дар ҳолатҳое ҷой дошта 

метавонад, ки иҷрои ӯҳдадорї аз тарафи қарздор ба зиммаи шахсони сеюм 

гузошта шуда бошад. Дар фарқият аз қарздори иловагї шахси сеюм бо 

кредитор дар муносибатҳои ҳукуки гражданї намебошад; 

$В) аз ҷавобгарии иловагї зарур аст ҷавобгарии қарздорро барои амали 

шахсони сеюм фарқ намуд. Ҷунин ҷавобгарї дар ҳолатҳое ҷой дошта 

метавонад, ки иҷрои ӯҳдадорї аз тарафи қарздор ба зиммаи шахсони сеюм 

гузошта нашуда бошад. Дар фарқият аз қарздори иловагї шахси сеюм бо 

кредитор дар муносибатҳои ҳукуки гражданї намебошад; 

$C) аз ҷавобгарии иловагї зарур аст ҷавобгарии қарздорро барои амали 

шахсони сеюм фарқ намуд. Ҷунин ҷавобгарї дар ҳолатҳое ҷой дошта 

метавонад, ки иҷрои ӯҳдадорї аз тарафи қарздор ба зиммаи шахсони сеюм 

гузошта шуда, онро ҷавобгари иловагї иҷро мекунад. Дар фарқият аз 

қарздори иловагї шахси сеюм бо кредитор дар муносибатҳои ҳукуки 

гражданї намебошад; 

$D) аз ҷавобгарии иловагї зарур аст ҷавобгарии қарздорро барои амали 

шахсони сеюм фарқ намуд. Ҷунин ҷавобгарї дар ҳолатҳое ҷой дошта 

метавонад, ки иҷрои ӯҳдадорї аз тарафи қарздор ба зиммаи шахсони сеюм 

гузошта шуда бошад. Дар фарқият аз қарздори иловагї шахси сеюм бо 

кредитор дар муносибатҳои ҳукуки гражданї намебошад ва амали ӯ амали 

қонунї нест; 

$E) аз ҷавобгарии иловагї зарур аст ҷавобгарии қарздорро барои амали 

шахсони сеюм фарқ намуд. Ҷунин ҷавобгарї дар ҳолатҳое ҷой дошта 

метавонад, ки иҷрои ӯҳдадорї аз тарафи қарздор ба зиммаи шахсони сеюм 

гузошта шуда бошад. Дар фарқият аз қарздори иловагї шахси сеюм бо 

кредитор дар муносибатҳои ҳукуки гражданї мебошад; 

@29. Кадом шаклҳои моликиятро медонед? 



$A) Хусусї ва оммавї; 

$В) Шахсї ва оммавї; 

$C) Шакли моликият мафҳуми иқтисодї аст ва дар ҳуқуқ истифода 

намешавад; 

$D) Моликияти шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқї ва давлат; 

$E) Хусусї, оммавї ва ҷамъиятї; 

@30. Кадом шакли махсуси моликияти хусусиро медонед? 

$A) Моликияти ҷамъиятї; 

$В) Моликияти шахсони ҳуқуқии давлатї; 

$C) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Моликияти истисноии давлатї; 

$E) Моликияти шахсони ҳуқуқї; 

@31. Мафҳуми гуноҳро дар муносибатҳои ҳукуқии гражданї тавсиф диҳед: 

$A) гуноҳ дар ҳуқуқи гражданї на ҳамчун муносибати субъективии рӯҳии 

шахс ба рафтори худ баҳо додашуда, балки ҳамчун надидани чораҳои имкони 

объективї оид ба бартараф намудан ё роҳ надодан ба натиҷаи манфии амали 

худ, ки ҳолатҳои алоҳидаи муайян талаб менамояд, фаҳмида мешавад; 

$В) ин муносибати рӯҳии шахс нисбат ба рафтори худ ва зарари ба вуҷуд 

омада мебошад; 

$C) гуноҳ ин заминаи субъективии ҷавобгарии ҳуқуқии гражданї буда, дар 

муносибати рӯҳии шахс нисбат ба рафтор ва оқибати ба вуҷуд омада ифода 

меёбад; 

$D) гуноҳ дар ҳуқуқи гражданї на ҳамчун муносибати субъективии рӯҳии 

шахс ба рафтори худ баҳо додашуда, балки ҳамчун андешидани чораҳои 

имкони объективї оид ба бартараф намудан ё роҳ надодан ба натиҷаи манфии 

амали худ, ки ҳолатҳои алоҳидаи муайян талаб менамояд, фаҳмида мешавад; 

$E) гуноҳ дар ҳукуқи гражданї мавҷуд нест, чунки шахс сарфи назар аз гуноҳ 

низ ба ҷавобгарї кашида мешавад; 

@32. Арзиши молумулке, ки шаҳрвандон тибқи ҳуқуқи моликияти хусусї 

дошта метавонанд, чї қадар аст? 

$A) Бемаҳдудият; 

$В) Бемаҳдудият, ба ғайр аз хонаи истиқоматї; 

$C) Андозаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад; 

$D) Андозаи онро мақомоти андоз муайян мекунад; 

$E) То як миллион сомонї; 

@33. Кадом намудҳои моликияти давлатиро медонед? 

$A) Моликияти ҷумҳуриявї ва коммуналї; 

$В) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вилояти Мухтори Кӯҳистони 



Бадахшон ва маҳаллї; 

$C) Моликияти давлатї ягона аст ва ба намудҳо ҷудо намешавад; 

$D) Моликияти истисної ва ғайриистисної; 

$E) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, моликияти воҳидҳои марзию маъмурї 

ва маҳаллї; 

@34. Зиён дар ҳуқуқи гражданї: 

$A) дар зери мафҳуми зиён хароҷоти масраф намудаи шахси ҳуқуқаш 

вайронгардида, хароҷоте ки он бояд барои барқарор намудани ҳуқуқи 

вайронгардида масраф намояд, аз даст рафтан ё хароб гардидани молу мулки 

ӯ (зиёни воқеї) , инчунин даромади ба даст наомадае, ки ин шахс, агар 

ҳуқуқаш вайрон намегардид, дар шароити муқаррарии муомилоти гражданї 

метавонист ба даст оварад (фоидаи аз даст рафта) фаҳмида мешавад; 

$В) дар зери мафҳуми зиён хароҷоти масраф намудаи шахси ҳуқуқаш 

вайронгардида, хароҷоте ки он бояд барои барқарор намудани ҳуқуқи 

вайронгардида масраф намояд, аз даст рафтани молу мулки ӯ (зиёни воқеї)  

инчунин даромади ба даст наомадае, ки ин шахс, агар ҳуқуқаш вайрон 

намегардид, дар шароити муқаррарии муомилоти гражданї метавонист ба 

даст оварад (фоидаи аз даст рафта) фаҳмида мешавад; 

$C) дар зери мафҳуми зиён хароҷоти масраф намудаи шахси ҳуқуқаш 

вайронгардида, хароҷоте ки он бояд барои барқарор намудани ҳуқуқи 

вайронгардида масраф намояд, аз даст рафтан ё хароб гардидани молу мулки 

ӯ (зиёни воқеї) фаҳмида мешавад; 

$D) дар зери мафҳуми зиён хароҷоти масраф намудаи шахси ҳуқуқаш 

вайронгардида, хароҷоте ки он бояд барои барқарор намудани ҳуқуқи 

вайронгардида масраф намояд, аз даст рафтан ё хароб гардидани молу мулки 

ӯ (зиёни воқеї),инчунин даромади ба даст омадае, ки ин шахс, агар ҳуқуқаш 

вайрон намегардид, дар шароити муқаррарии муомилоти гражданї 

метавонист ба даст оварад (фоидаи аз даст рафта) фаҳмида мешавад; 

$E)  

 дар зери мафҳуми зиён хароҷоти масраф намудаи шахси ҳуқуқаш 

вайронгардида, хароҷоте ки он бояд барои барқарор намудани ҳуқуқи 

вайроннагардида масраф намояд, аз даст рафтан ё хароб гардидани молу 

мулки ӯ (зиёни воқеї), инчунин даромади ба даст наомадае, ки ин шахс, агар 

ҳуқуқаш вайрон намегардид, дар шароити муқаррарии муомилоти гражданї 

метавонист ба даст оварад (фоидаи аз даст рафта) фаҳмида мешавад; 

@35. Ҳимояи ҳукуқҳои гражданї чист? 

$A) маҷмӯи чораҳое, ки ҳангоми вайрон гаштан ё мавриди баҳс қарор ёфтани 

ҳуқуқҳои гражданї барои барқарорсозї ё эътирофи онҳо, инчунин 



муҳофизати манфиатҳои бо қонун ҳифзшаванда равона гаштаанд, ҳимояи 

ҳуқуқҳои гражданї номида мешавад; 

$В) маҷмӯи чораҳое, ки ҳангоми вайрон гаштан ё мавриди баҳс қарор ёфтани 

ҳуқуқҳои гражданї барои барқарорсозї ё эътирофи онҳо равона гаштаанд, 

ҳимояи ҳуқуқҳои гражданї номида мешавад; 

$C) маҷмӯи чораҳое, ки ҳангоми вайрон гаштан ё мавриди баҳс қарор ёфтани 

ҳуқуқҳои гражданї барои барқарорсозї, инчунин муҳофизати манфиатҳои бо 

қонун ҳифзшаванда равона гаштаанд, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданї номида 

мешавад; 

$D) маҷмӯи чораҳое, ки ҳангоми вайрон гаштани ҳуқуқҳои гражданї барои 

барқарорсозї ё эътирофи онҳо, инчунин муҳофизати манфиатҳои бо қонун 

ҳифзшаванда равона гаштаанд, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданї номида мешавад; 

$E) маҷмӯи чораҳое, ки ҳангоми вайрон гаштан ё мавриди баҳс қарор ёфтани 

ҳуқуқҳои гражданї барои барқарорсозї ё эътирофи онҳо, инчунин 

муҳофизати манфиатҳои бо қонун ҳифзнашаванда равона гаштаанд, ҳимояи 

ҳуқуқҳои граждани номида мешавад; 

@36. Фаҳмиши васеи ҳифзи ҳукуқҳои гражданї: 

$A) мачмӯи чораҳоеро, ки баҳри таъмини раванди мӯътадили муносибатҳои 

ҳуқуқии гражданї ва ҳангоми халалдор шудани ин раванд барои барқарор 

намудани ҳуқуқу манфиатҳои вайроншуда ва баҳсҳо равона гардидаанд, дар 

бар мегирад; 

$В) мачмӯи чораҳоеро, ки баҳри таъмини раванди мӯътадили муносибатҳои 

ҳуқуқии гражданї ва ҳангоми халалдор шудани ин раванд барои барқарор 

намудани ҳуқуқу манфиатҳои вайроншуда равона гардидаанд, дар бар 

мегирад; 

$C) мачмӯи чораҳоеро, ки баҳри таъмини раванди мӯътадили муносибатҳои 

ҳуқуқии гражданї ва ҳангоми халалдор шудани ин раванд барои барқарор 

нанамудани ҳуқуқу манфиатҳои вайроншуда ва баҳсҳо равона гардидаанд, 

дар бар мегирад; 

$D) танҳо он чораҳои мушаххасеро дар назар дорад, ки татбиқи онҳо 

имконият медиҳад, ки ҳуқуқу манфиатҳои вайроннагардида ё мавриди баҳс 

қароргирифта эътироф карда шаванд; 

$E) танҳо он чораҳои мушаххасеро дар назар дорад, ки татбиқи онҳо 

имконият медиҳад, ки ҳуқуқу манфиатҳои вайронгардида ё мавриди баҳс 

қароргирифта эътироф карда шаванд; 

@37 .Фаҳмиши маҳдуди ҳифзи ҳукуқҳои гражданї: 

$A) танҳо он чораҳои мушаххасеро дар назар дорад, ки татбиқи онҳо 

имконият медиҳад, ки ҳуқуқу манфиатҳои вайронгардида ё мавриди баҳс 



қароргирифта эътироф карда шаванд; 

$В) мачмӯи чораҳоеро, ки баҳри таъмини раванди мӯътадили муносибатҳои 

ҳуқуқии гражданї ва ҳангоми халалдор шудани ин раванд барои барқарор 

намудани ҳуқуқу манфиатҳои вайроншуда ва баҳсҳо равона гардидаанд, дар 

бар мегирад; 

$C) мачмӯи чораҳоеро, ки баҳри таъмини раванди мӯътадили муносибатҳои 

ҳуқуқии гражданї ва ҳангоми халалдор шудани ин раванд барои барқарор 

нанамудани ҳуқуқу манфиатҳои вайроншуда ва баҳсҳо равона гардидаанд, 

дар бар мегирад; 

$D) танҳо он чораҳои мушаххасеро дар назар дорад, ки татбиқи онҳо 

имконият медиҳад, ки ҳуқуқу манфиатҳои вайроннагардида ё мавриди баҳс 

қароргирифта эътироф карда шаванд; 

$E) мачмӯи чораҳоеро, ки баҳри таъмини раванди мӯътадили муносибатҳои 

ҳуқуқии гражданї ва ҳангоми халалдор шудани ин раванд барои барқарор 

намудани ҳуқуқу манфиатҳои вайроншуда равона гардидаанд, дар бар 

мегирад; 

@38. Шаклҳои ҳимояи ҳукуқҳои гражданї чист? 

$A) шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ гуфта, тартиби мурофиавї ва расмиётии ба амал 

баровардани тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз маҷмӯи чораҳои 

муташаккил иборат аст; 

$В) шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ гуфта, тартиби мурофиавии ба амал баровардани 

тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз маҷмӯи чораҳои муташаккил 

иборат аст; 

$C) шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ гуфта, тартиби мурофиавї ва расмиётии ба амал 

баровардани тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз маҷмӯи чораҳои 

номуташаккил иборат аст; 

$D) чораҳои ҳуқуқии моддиеро меноманд, ки хусусияти маҷбурнамої дошта, 

тавассути онҳо ҳуқуқҳои вайронгашта (баҳсшаванда) барқарор (эътироф) 

мешаванд ва ба ҳуқуқвайронкунанда таъсир расонида мешавад; 

$E) чораҳои ҳуқуқии моддиеро меноманд, ки хусусияти маҷбурнамої 

надошта, тавассути онҳо ҳуқуқҳои вайронгашта (баҳсшаванда) барқарор 

(эътироф) мешаванд ва ба ҳуқуқвайронкунанда таъсир расонида мешавад; 

@39. Тарзҳои ҳимояи ҳукуқҳои гражданї чист? 

$A) чораҳои ҳуқуқии моддиеро меноманд, ки хусусияти маҷбурнамої дошта, 

тавассути онҳо ҳуқуқҳои вайронгашта (баҳсшаванда) барқарор (эътироф) 

мешаванд ва ба ҳуқуқвайронкунанда таъсир расонида мешавад; 

$В) шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ гуфта, тартиби мурофиавии ба амал баровардани 

тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз маҷмӯи чораҳои муташаккил 



иборат аст; 

$C) шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ гуфта, тартиби мурофиавї ва расмиётии ба амал 

баровардани тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз маҷмӯи чораҳои 

номуташаккил иборат аст; 

$D) шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ гуфта, тартиби мурофиавї ва расмиётии ба амал 

баровардани тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз маҷмӯи чораҳои 

муташаккил иборат аст; 

$E) чораҳои ҳуқуқии моддиеро меноманд, ки хусусияти маҷбурнамої 

надошта, тавассути онҳо ҳуқуқҳои вайронгашта (баҳсшаванда) барқарор 

(эътироф) мешаванд ва ба ҳуқуқвайронкунанда таъсир расонида мешавад; 

@40. Эътирофи ҳуқуқ чист? 

$A) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї бо тартиби 

юрисдиксионї татбиқ гардида, воситаи муҳими бартарафсозандаи 

номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи ба шумор меравад; 

$В) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї бо тартиби 

ғайриюрисдиксионї татбиқ гардида, воситаи муҳими бартарафсозандаи 

номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи ба шумор меравад; 

эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї бо тартиби 

ғайриюрисдиксионї татбиқ гардида, воситаи муҳими бартарафсозандаи 

номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи ба шумор меравад; 

$C) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї бо тартиби 

юрисдиксионї татбиқ гардида, воситаи муҳими бартарафсозандаи 

номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи ба шумор меравад ва 

ҳуқуқи поймолшударо эътироф мекунад; 

$D) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї бо мақсади 

эътирофи ҳукуқи вайронгардида бо тартиби юрисдиксионї татбиқ гардида, 

воситаи муҳими бартарафсозандаи номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои 

субъективи ба шумор меравад; 

$E) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї бо тартиби 

юрисдиксионї татбиқ гардида, воситаи ягона бартарафсозандаи номуайяниҳо 

дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи ба шумор меравад; 

@41 Дар кадом ҳолатҳо зарурати эътирофи ҳуқуқ ба вуҷуд меояд? 

$A) дар мавридҳое, ки мавҷудияти ҳуқуқи субъективии муайяни шахс зери 

шубҳа гирифта мешавад, яъне ҳуқуқи субъективї мавриди баҳс қарор 

мегардад; ҳуқуқи субйективї инкор мешавад; ё ин ки тахдиди чунин амалҳо 

ҷой дорад; 

$В) дар мавридҳое, ки мавҷудияти ҳуқуқи субъективии муайяни шахс зери 

шубҳа гирифта мешавад, яъне ҳуқуқи субъективї мавриди баҳс қарор 



мегардад; ҳуқуқи субйективї инкор мешавад; 

$C) дар мавридҳое, ки ҳукуқи субхективї поймол карда мешавад ё мавриди 

баҳс қарор мегирад; 

$D) дар мавридҳое, ки ҳукуқи моликияти ба ягон кас тааллуқ надорад; 

$E) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї бо тартиби 

юрисдиксионї татбиқ гардида, воситаи ягона бартарафсозандаи номуайяниҳо 

дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи ба шумор меравад; 

@42. Барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани хуқуқ ҷой дошт, дар 

кадмо маврид татбиқ мешавад? 

$A) тарзи номбаршудаи хифз дар ҳолатҳое татбиқ мегардад, ки агар ҳуқуқи 

вайроншуда дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунї мавҷудияти худро қатъ 

нагардонад ва бо роҳи бартараф намудани оқибатҳои ҳуқуқвайронкунї 

барқарор намудани ин ҳуқуқ воқеан мумкин бошад; 

$В) тарзи номбаршудаи хифз дар ҳолатҳое татбиқ мегардад, ки агар ҳуқуқи 

вайроншуда дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунї мавҷудияти худро қатъ гардонад 

ва бо роҳи бартараф намудани оқибатҳои ҳуқуқвайронкунї барқарор 

намудани ин ҳуқуқ воқеан мумкин бошад; 

$C) тарзи номбаршудаи хифз дар ҳолатҳое татбиқ мегардад, ки агар ҳуқуқи 

вайроннашуда дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунї мавҷудияти худро қатъ 

нагардонад ва бо роҳи бартараф намудани оқибатҳои ҳуқуқвайронкунї 

барқарор намудани ин ҳуқуқ воқеан мумкин бошад; 

$D) тарзи номбаршудаи хифз дар ҳолатҳое татбиқ мегардад, ки агар ҳуқуқи 

вайроншуда дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунї мавҷудияти худро қатъ 

нагардонад ва бо роҳи бартараф намудани оқибатҳои ҳуқуқвайронкунї 

барқарор намудани ин ҳуқуқ воқеан номумкин бошад; 

$E) тарзи номбаршудаи хифз дар ҳолатҳое татбиқ мегардад, ки агар ҳуқуқи 

вайроншуда дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунї мавҷудияти худро қатъ 

нагардонад ва бо роҳи бартараф намудани оқибатҳои ҳуқуқвайронкунї 

барқарор нанамудани ин ҳуқуқ воқеан мумкин бошад; 

@43. Ҷуброни зиёни маънавї чист? 

$A) ҷуброни зиёни маънавї ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї ба 

зиммаи ҳуқуқвайронкунанда вогузоштани ӯҳдадориро оид ба ҷабрдида 

пардохтани ҷуброни пулї барои расонидани азоб ва шиканҷаи ҷисмонию рӯхї 

пешбинї менамояд; 

$В) ҷуброни зиёни маънавї ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї ба 

зиммаи ҳуқуқвайронкунанда вогузоштани ӯҳдадориро оид ба ҷабрдида 

пардохтани ҷуброни пулї барои расонидани азоб ва шиканҷаи рӯхї пешбинї 

менамояд; 



$C) ҷуброни зиёни маънавї ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї ба 

зиммаи ҳуқуқвайронкунанда вогузоштани ӯҳдадориро оид ба ҷабрдида 

пардохтани ҷуброни пулї барои расонидани азоби ҷисмонию рӯхї пешбинї 

менамояд; 

$D) ҷуброни зиёни маънавї ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї ба 

зиммаи ҳуқуқвайронкунанда вогузоштани ӯҳдадориро оид ба ҷабрдида 

пардохтани ҷуброни пулию молї барои расонидани азоб ва шиканҷаи 

ҷисмонию рӯхї пешбинї менамояд; 

$E) ҷуброни зиёни маънавї ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданї ба зиммаи 

ҳуқуқвайронкунанда вогузоштани ӯҳдадориро оид ба ҷабрдида пардохтани 

ҷуброни молумулкї барои расонидани азоб ва шиканҷаи ҷисмонию рӯхї 

пешбинї менамояд; 

@44. Сохтмони худсарона чист? 

$A) Сохтмони молумулки ғайриманқуле мебошад, ки дар қитъаи замини 

мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ва дигар санади ҳуқуқї барои 

чунин мақсад ҷудонашуда ё бидуни гирифтани иҷозати зарурї ё ба таври 

назаррас вайрон кардани меъёру қоидаҳои шаҳрсозї ва бинокорї бунёд 

шудааст; 

$В) Сохтмони ғайриқонунии молумулки ғайриманқул аст; 

$C) Сохтмони молумулки ғайриманқуле мебошад, ки дар қитъаи замини 

мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ва дигар санади ҳуқуқї барои 

чунин мақсад ҷудонашуда ё бидуни гирифтани иҷозати зарурї бунёд 

шудааст; 

$D) Ҳама гуна сохтмоне, ки бе сертификати ҳукуки истиофдаи замин бунёд 

шудааст; 

$E) Сохтмони молумулкест, ки бидуни иҷозат ё ба таври назаррас вайрон 

кардани меъёру қоидаҳои бинокорї бунёд шудааст; 

@45. Ҷавоби дурусти зикргардидаро муайян намоед: 

$A) чораҳои ҳифз баҳри пешгирї ё қатъ намудани ҳуқуқвайронкунї ва агар 

он ба вуқӯъ омада бошад, барои барқарор намудани вазъи то вуқӯи 

ҳуқуқвайронкунї вуҷуддошта равона гардида, новобаста аз гуноҳи 

вайронкунандаи ҳуқуқ низ метавонанд истифода шаванд. Эътирофи ҳуқуқ, 

беэътибор донистани аҳдҳои баҳснок, барқарор намудани вазъе, ки то вайрон 

гардидани ҳуқуқ ҷой дошт ва пешгирї намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон 

мекунанд ва ғ. чораҳои ҳифз мебошанд; 

$В) чораҳои ҳифз баҳри пешгирї ё қатъ намудани ҳуқуқвайронкунї ва агар он 

ба вуқӯъ омада бошад, барои барқарор намудани вазъи то вуқӯи 

ҳуқуқвайронкунї вуҷуддошта равона гардида, новобаста аз гуноҳи 



вайронкунандаи ҳуқуқ низ метавонанд истифода шаванд ва масъулияти 

молумулкии иловагиро пешбинї мекунанд. Эътирофи ҳуқуқ, беэътибор 

донистани аҳдҳои баҳснок, барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани 

ҳуқуқ ҷой дошт ва пешгирї намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон мекунанд 

ва ғ. чораҳои ҳифз мебошанд; 

$C) чораҳои ҳифз баҳри пешгирї ё қатъ намудани ҳуқуқвайронкунї ва агар он 

ба вуқӯъ омада бошад, барои эътироф намудани вазъи то вуқӯи 

ҳуқуқвайронкунї вуҷуддошта равона гардида, новобаста аз гуноҳи 

вайронкунандаи ҳуқуқ низ метавонанд истифода шаванд. Эътирофи ҳуқуқ, 

беэътибор донистани аҳдҳои баҳснок, барқарор намудани вазъе, ки то вайрон 

гардидани ҳуқуқ ҷой дошт ва пешгирї намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон 

мекунанд ва ғ. чораҳои ҳифз мебошанд; 

$D) чораҳои ҳифз баҳри пешгирї ё қатъ намудани ҳуқуқвайронкунї ва агар 

он ба вуқӯъ омада бошад, барои барқарор намудани вазъи то вуқӯи 

ҳуқуқвайронкунї вуҷуддошта равона гардида, новобаста аз гуноҳи 

вайронкунандаи ҳуқуқ низ метавонанд истифода шаванд. Эътирофи ҳуқуқ, 

беэътибор донистани аҳдҳои баҳснок, барқарор намудани вазъе, ки то вайрон 

гардидани ҳуқуқ ҷой дошт ва пешгирї намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон 

мекунанд, ноустуворона ва ғ. чораҳои ҳифз мебошанд; 

$E) чораҳои ҳифз баҳри пешгирї ё қатъ намудани ҳуқуқвайронкунї ва агар он 

ба вуқӯъ омада бошад, барои барқарор намудани вазъи то вуқӯи 

ҳуқуқвайронкунї вуҷуддошта равона гардида, новобаста аз гуноҳи 

вайронкунандаи ҳуқуқ низ метавонанд истифода шаванд. Эътирофи ҳуқуқ, 

беэътибор донистани аҳдҳои баҳснок, барқарор намудани вазъе, ки то вайрон 

гардидани ҳуқуқ ҷой дошт ва пешгирї намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон 

мекунанд, товони зиён ва ғ. чораҳои ҳифз мебошанд; 

@46. Шахсе, ки дар замини бегона худсарона иморат сохтааст, нисбати он 

ҳуқуқи моликият пайдо карда метавонад? 

$A) Ин масъаларо суд бо риояи шартҳои муқарраркардаи қонун ҳал 

менамояд; 

$В) Наметавонад, чунки дар замини бегона сохта шудааст; 

$C) Метавонад, ба шарте замини зери онро харад; 

$D) Метавонад, ба шарте ҷуброни зарарро пардохт намояд; 

$E) Наметавонад, чунки сохтмон худсарона аст; 

@47. Мафҳуми ҳукуқи гражданиро муайян намоед: 

$A) Ҳуқуқи гражданї гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки 

муносибатҳои молумулкї ва шахсии ғайримолумулкии марбут ба онҳоро, ки 

ба баробарї, мухторияти хоҳишу ирода ва мустақилияти молумулкии 



иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамояд; 

$В) Ҳуқуқи гражданї гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиро меноманд, ки 

муносибатҳои молумулкї, шахсии ғайримолумулкї ва дигар муносибатҳои 

идоракуниро ба танзим медарорад; 

$C) Ҳуқуқи гражданї гуфта, соҳаи мустақилро меноманд, ки муносибатҳои 

молумулкї, шахсии ғайримолумулкї ва меҳнатиро, ки байни корфармо ва 

корманд бо вуҷуд омада ба баробарї, мухторияти хоҳишу ирода ва 

мустақилияти молумулкии иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим 

менамояд; 

$D) Маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои молу мулкї, хусусї ва 

муносибатҳоеро, ки дар натиҷаи фаъолияти соҳибкорї ба вуҷуд меоянд ба 

танзим медарорад, ҳукуқи гражданї номида мешавад; 

$E) Ҳуқуқи гражданї гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиро меноманд, ки 

муносибатҳои молумулкї, шахсии ғайримолумулкї ва байнидавлатиро, ки 

элементи хориҷї доранд ба танзим медарорад; 

@48. Хусусиятҳои усули ҳуқуқи гражданї кадомҳоянд? 

$A) Баробарии ҳуқуқии тарафҳо, мухторияти иродаи тарафҳо, мустақилияти 

молумулкии тарафҳо, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданї, хислати молумулкї 

доштани ҷавобгарии ҳуқуқии граждании тарафҳо; 

$В) Усули иҷозатї, ҳаволакунанда, дар тобеияти якдигар қарор доштани 

иштирокчиёни муносибатҳои гаржданї; 

$C) Баробарии тарафҳо, мухторияти иродаи тарафҳо, мустақилияти воқеии 

иштирокчиён, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданї, иҷозат додан барои дар ҳамаи 

ҳолатҳо яктарафа тағйир додан ва бекор кардани шартнома, хислати 

молумулкї доштани ҷавобгарии ҳуқуқии граждании тарафҳо; 

$D) Усули диспозитивї ва императивї; 

$E) Баробарии тарафҳои шартнома, мухторияти иродаи иштирокчиён, 

баробарии ҳама дар назди қонун ва суд; 

@49. Принсипҳои ҳуқуқи гражданиро номбар кунед: 

$A) Принсипҳои дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, номумкин 

будани дахолати худсаронаи ҳар касе ба корҳои хусусї, зарурати татбиқи 

бемонеаи ҳуқуқи гражданї, таъмини барқарор намудани ҳуқуқи 

вайронгардидаи гражданї ва ҳифзи судии онҳо; 

$В) Принсипҳои умумиҳуқуқї, байнисоҳавї, соҳавї, дохилисоҳавї ва ғайра; 

$C) Принсипҳои дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, номумкин 

будани дахолати худсаронаи ҳар касе ба корҳои хусусї, баробарї дар назди 

қонун, ногузир будани ҷавобгарї, озодии меҳнат, зарурати татбиқи бемонеаи 

ҳуқуқи гражданї, таъмини барқарор намудани ҳуқуқи вайронгардидаи 



гражданї ва ҳифзи судии онҳо; 

$D) Принсипҳои адолат, мардумсолорї (демократизм), қонуният, башардӯстї, 

дахлнопазирии моликият, озодии шартнома; 

$E) Принсипҳои ҳуқуқи гражданї гуфта, асосҳо ва ғояҳоеро меноманд, ки 

моҳияти ҳуқуқи гражданиро ифода карда, дар қонунгузории гражданї 

мустаҳкам гаштааст; 

@50. Ҳуқуқи гражданї кадом муносибатҳоро ба танзим медарорад? 

$A) Муносибатҳои молумулкї ва шахсии ғайримолумулкї; 

$В) Муносибатҳои молумулкї ва шахсии ғайримолумулкии марбут ба онҳо, 

инчунин муносибатҳои ташкилї; 

$C) Муносибатҳои молумулкї ва шахсии ғайримолумулкии байни 

субйектони муносибатҳои меҳнатї ва гумрукї ба вуҷуд омадаро; 

$D) Муносибатҳои молу мулкї, шахсии ғайримолумулкї, давлатї ва 

ҷамъиятиро; 

$E) Муносибатҳои молу мулки ва шахсии ғайримолумулкиеро, ки ба 

мухторияти ирода ва тобеияти тарафҳо асос ёфта, вазъи ҳуқуқии 

шаҳрвандонро муқаррар мекунад; 

@51. Ҳуқуқҳои гражданї бо кадом мақсад ва дар асоси чї маҳдуд карда 

мешавад? 

$A) Бо мақсади ҳифзи маънавиёт, тандурустї, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

шахси дигар, таъмини амнияти ҷомеа ва давлат, ҳифзи муҳити зист дар асоси 

қонун; 

$В) Бо мақсади ҳифзи маънавиёт, тандурустї, ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

шахси дигар, таъмини амнияти ҷомеа ва давлат, ҳифзи муҳити зист дар асоси 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ҳуқуқҳои гражданиро маҳдуд кардан мумкин нест; 

$D) Бо мақсади таъмини амнияти миллї ва ҳифзи муҳити зист; 

$E) Дар асоси моддаи 14 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

@52. Функсияҳои асосии ҳуқуқи гражданї кадомҳоянд? 

$A) Танзимкунї ва ҳифзкунї; 

$В) Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиати иштирокчиёни аҳдҳои гражданї ва волоияти 

қонун; 

$C) Танзимкунї, ҳифзкунї, идоракунї ва муқарраркунї; 

$D) Ҳуқуқи гражданї дорои мавзӯъ, усул, сарчашма ва принсипҳо аст, вале 

функсия надорад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

@53. Ба зерсоҳаҳои ҳуқуқи гражданї дохил мешавад: 

$A) Ҳуқуқи молумулкї, ҳуқуқи ӯҳдадорї, неъматҳои шахсии ғайримоддї, 



ҳуқуқи молкияти зеҳнї, ҳуқуқи мерос; 

$В) Ҳуқуқи оила, ҳуқуқи хусусии байналмилалї, ҳуқуқи экологї, ҳуқуқи 

манзил; 

$C) Кодекси гражданї аз се қисм иборат аст; 

$D) Ҳуқуқи гражданї аз қисми умумї ва қисми махсус иборат аст; 

$E) Шартномаҳо, аҳдҳо, ҳуқуқи моликият, ҳуқуқи мерос; 

@54. Таҳти усули илми ҳуқуқи гражданї чиро мефаҳмед? 

$A) Тарзу воситаҳоеро, ки барои таҳлил ва дарки мавзӯи ҳуқуқи гражданї 

истифода мешаванд; 

$В) Тарзу воситаҳоеро, ки ба воситаҳои онҳо меъёрҳои ҳуқуқи гражданї 

рафтори иштирокчиёни муносибатҳои гражданиро ба танзим медароранд; 

$C) Маҷмӯи тарзу воситаҳеро, ки тавассути онҳо ба муносибатҳои ҳуқуқии 

гражданї таъсир расонида мешавад; 

$D) Усулҳоеро, ки характери мантиқии шаклї, таърихї, муқоисавї, оморї ва 

сотсиологї доранд; 

$E) Усулҳоеро, ки характери иҷозатї, диспозитивї ва императивї доранд; 

@55. Илми ҳуқуқи гражданї чист? 

$A) Илми ҳуқуқи гражданї гуфта, маҷмӯи ақидаҳои илмї, ғояҳо, донишҳо ва 

мавқею нуқтаҳои назарро оид ба падидаҳои ҳуқуқии гражданї, инкишофи 

онҳо ва дигар масъалаҳои марбутаро меноманд; 

$В) Илми ҳуқуқи гражданї гуфта, муносибатҳои молумулкї ва шахсии 

ғайримолумулкиро меноманд; 

$C) Ин маҷмӯи акидаҳои илмї оид ба моҳияти муносибатҳои ҳуқуқї аст; 

$D) Илми ҳуқуқи гражданї гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки 

муносибатҳои молумулкї ва шахсии ғайримолумулкии марбут ба онҳоро, ки 

ба баробарї, мухторияти хоҳишу ирода ва мустақилияти молумулкии 

иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамояд; 

$E) Илми ҳуқуқи гражданї гуфта, маҷмӯи ақидаҳои илмї, ғояҳо, донишҳо ва 

мавқею нуқтаҳои назарро оид ба падидаҳои ҳуқуқии гражданї, инкишофи 

онҳо ва дигар масъалаҳои марбутаро меноманд, ки ба донишҷӯён тадрис 

мешавад; 

@56.Ҳуқуқи гражданї ҳамчун фанни таълимї чиро ифода мекунад? 

$A) Маҷмӯи донишҳои мураттаб ва дар шакли хулоса пешкашшавандаро 

доир ба падидаҳои ҳуқуқи гражданї, ки дар доираи барномаи таълимї ба 

донишҷӯён тадрис мешавад; 

$В) Маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиеро, ки муносибатҳои молумулкї ва шахсии 

ғайримолумулкии марбут ба онҳоро, ки ба баробарї, мухторияти хоҳишу 

ирода ва мустақилияти молумулкии иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим 



менамояд; 

$C) Маҷмӯи донишҳои мураттаб ва дар шакли хулоса пешкашшавандаи 

олимони соҳаи ҳуқуқи гражданиро, ки асосгузорї илми ҳуқуқи гражданї 

мебошанд; 

$D) Маҷмӯи донишҳои мураттаб ва дар шакли хулоса пешкашшаванда доир 

ба муносибатҳое, ки байни субйектони ҷамъият ба вуҷуд омада бо меъёрҳои 

ҳуқуқи гражданї ба танзим дароварда мешавад; 

$E) Ҳуқуқи гражданї фанни таълими нест; 

@57 .Сарчашмаҳои ҳуқуқи гражданиро вобаста ба қувваи ҳуқуқиашон 

тасниф намоед: 

$A) Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳое, ки бо 

роҳи раъйпурсї қабул карда мешаванд, санадҳои ҳуқуқии байналмилалї, 

қонунҳои конститутсионї, кодексҳо, қонунҳо, санадҳои зерқонунї, анъанаҳои 

муомилоти корї; 

$В) Қонун ва санадҳои зерқонунї, созишномаҳои байналмилалї, кодексҳо, 

Қарори Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармони Вазири адлияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$C) Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои 

конститутсионї, дигар санадҳои меъёрї, шартнома ва аҳдҳо; 

$D) Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои 

конститутсионї, қонунҳо, кодексҳо, санадҳои зерқонунї, санадҳои судї, 

анъанаҳои муомилоти корї, қарори маҷлиси вакилони халқи ноҳия; 

$E) Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кодексҳо, қонунҳои конститутсионї, 

қонунҳо, санадҳои зерқонунї, санадҳои судї, қарори маҷлиси вакилони халқи 

ноҳия, анъанаҳои муомилоти корї; 

@58. Амали қонунгузории гражданї вобаста ба замон чї гуна аст? 

$A) Қонунгузории гражданї қувваи бозгашт надорад ва дар сурате нисбати 

муносибатҳои то ҷорї намудани он ба миён омада татбиқ мегардад, ки агар 

ин бевосита дар қонун пешбинї шуда бошад; 

$В) Қонунгузории гражданї қувваи бозгашт надорад ва дар сурате нисбати 

муносибатҳои то ҷорї намудани он ба миён омада татбиқ мегардад, ки агар 

ин бевосита дар шартнома пешбинї шуда бошад; 

$C) Қонунгузории гражданї қувваи бозгашт дошта, нисбати тамоми 

муносибатҳое, ки то ҷорї кардани онҳо ба миён омадаанд бевосита татбиқ 

мегардад; 

$D) Қонунгузории гражданї қувваи бозгашт надошта, танҳо ба он 

муносибатҳое татбиқ мегардад, ки пас аз ҷорї намудани он ба миён 



омадаанд; 

$E) Қонунгузории гражданї вақте қувваи бозгашт дорад, ки вазъи ҳуқуқии 

тарафҳоро беҳтар кунад; 

@59. Анъанаи муомилоти корї чист? 

$A) Сарфи назар аз сабт ёфтани он дар ягон ҳуҷҷат, қоидаи рафтори дар 

қонунҳо пешбининашудае эътироф мегардад, ки дар ягон соҳаи фаъолияти 

соҳибкорї ба миён омада, васеъ истифода бурда мешавад; 

$В) Қоидаи рафтори дар қонунҳо пешбининашудае эътироф мегардад, ки дар 

соҳаи муносибатҳои гражданї ва фаъолияти соҳибкорї истифода мешавад; 

$C) Қоидаи рафтори дар қонунҳо пешбинишудае эътироф мегардад, ки 

муносибатҳои молу мулкї ва шахсии ғайримолу мулкиро ба танзим 

медарорад; 

$D) Ин ҳамон одатҳои ҳуқуқї аст; 

$E) Ин сарчашмаи асосии ҳуқуқи гражданї буда, сарфи назар аз сабт ёфтани 

он дар ягон ҳуҷҷат қоидаи рафтори иштирокчиёни фаъолияти соҳибкорї 

эътироф гашта, дар муносибатҳои гражданї васеъ истифода бурда мешавад; 

@60. Дар кадом ҳолатҳо дар муносибатҳои ҳуқуқии гражданї шабоҳати 

конун ва шабоҳати ҳуқуқ истифода мешавад? 

$A) Дар ҳолате ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданї бевосита бо қонунҳо ё 

шартномаи тарафҳо танзим нашудаанду анъанаи дар ин маврид 

истифодашаванда вуҷуд надорад, нисбати чунин муносибат меъёри 

қонунҳои граждании танзимкунандаи муносибати шабеҳ (шабоҳати қонун) 

истифода мешавад. Дар сурати номумкин будани истифодаи шабоҳати қонун 

дар ҳолатҳои зикргардида ҳуқуқу ӯҳдадориҳои тарафҳо бо назардошти 

асосҳои умумию моҳияти қонунҳои гражданї (шабоҳати ҳуқуқ) ва талаботи 

бовиҷдонї, дурандешї ва адолат муайян карда мешаванд; 

$В) Дар ҳолате ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданї бевосита бо қонунҳо ё 

шартномаи тарафҳо танзим нашудаанду анъанаи дар ин маврид 

истифодашаванда вуҷуд надорад, нисбати чунин муносибат шартномаҳои 

байналмилалї, Қарори Маҷлиси Олї ва амалияи судї, ки муносибатҳои 

шабеҳро танзим мекунанд истифода мешавад. Дар сурати номумкин будани 

истифодаи шартномаҳои байналмилалї, дигар санадҳои меъёри ҳуқуқї ва 

амалияи судї ҳуқуқу ӯҳдадориҳои тарафҳо бо назардошти асосҳои умумию 

моҳияти қонунҳои гражданї (шабоҳати ҳуқуқ) ва талаботи бовиҷдонї, 

дурандешї ва адолат муайян карда мешаванд; 

$C) Дар ҳолате ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданї бевосита бо қонунҳо ё 

шартномаи тарафҳо танзим нашудаанду анъанаи дар ин маврид 

истифодашаванда вуҷуд надорад, нисбати чунин муносибат меъёри 



қонунҳои граждании танзимкунандаи муносибати шабеҳ (шабоҳати ҳуқуқ) 

истифода мешавад. Дар сурати номумкин будани истифодаи шабоҳати қонун 

ҳуқуқу ӯҳдадориҳои тарафҳо бо назардошти асосҳои умумию моҳияти 

қонунҳои гражданї (шабоҳати қонун) ва талаботи бовиҷдонї, дурандешї ва 

адолат муайян карда мешаванд; 

$D) Дар сурати номумкин будани истифодаи шабоҳати қонун ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои тарафҳо бо назардошти асосҳои умумию моҳияти қонунҳои 

гражданї (шабоҳати қонун) муайян карда мешаванд. Дар ҳолате ки 

муносибатҳои ҳуқуқии гражданї бевосита бо қонунҳо ё шартномаи тарафҳо 

танзим нашудаанду анъанаи дар ин маврид истифодашаванда вуҷуд надорад, 

нисбати чунин муносибат меъёри қонунҳои граждании танзимкунандаи 

муносибати шабеҳ (шабоҳати ҳуқуқ) истифода мешавад; 

$E) Истифодаи шабоҳати қонун ва шабоҳати ҳуқуқ дар муносибатҳои 

ҳуқуқи гражданї мумкин нест; 

@61. Қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул 

шудааст? 

$A) 30 июни соли 1999; 

$В) 11 декабри соли 1999; 

$C) 30 декабри соли 2000; 

$D) 1 январи соли 2000; 

$E) 30 июли соли 1999; 

@62. Мӯҳлат дар ҳукуқи гражданї чист? 

$A) давомияти вақт, ки фарорасї ё гузаштани он боиси ягон оқибати ҳуқуқї 

мегардад; 

$В) ин шакли умумии ҳастии материя мебошад, ки дар давомияти ҳастї ва 

ивазшавии пайдарпайи ҳолати тамоми низомҳои моддї ва равандҳо дар олам 

ифода намеёбад; 

$C) давомияти вақт, ки фарорасї ё гузаштани он боиси ягон оқибати ҳуқуқї 

намегардад; 

$D) ин шакли умумии ҳастии материя мебошад, ки дар давомияти ҳастї ва 

ивазшавии пайдарпайи ҳолати тамоми низомҳои моддї ва равандҳо дар олам 

ифода меёбад; 

$E) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

@63. Табиати мӯҳлатҳоро дар ҳукуқи гражданї муайян намоед: 

$A) мӯҳлатҳо дар ҳукуқи гражданї ҳамчун ҳодиса баррасї мешаванд, яъне 

ҷараёни онҳо аз иродаи шахс вобаста нест. Аз ҷиҳати пайдоишаш мӯҳлат 

категорияи иродавї мебошад, аммо гузаштанаш хислати объективї дорад; 

$В) мӯҳлатҳо дар ҳукуқи гражданї ҳамчун ҳодиса баррасї мешаванд, яъне 



ҷараёни онҳо аз иродаи шахс вобаста аст. Аз ҷиҳати пайдоишаш мӯҳлат 

категорияи иродавї мебошад, аммо гузаштанаш хислати объективї дорад; 

$C) мӯҳлатҳо дар ҳукуқи гражданї ҳамчун ҳаракат баррасї мешаванд, яъне 

ҷараёни онҳо аз иродаи шахс вобаста аст. Аз ҷиҳати пайдоишаш мӯҳлат 

категорияи иродавї мебошад, аммо гузаштанаш хислати объективї дорад; 

$D) мӯҳлатҳо дар ҳукуқи гражданї ҳамчун ҳодиса баррасї мешаванд, яъне 

ҷараёни онҳо аз иродаи шахс вобаста нест. Аз ҷиҳати пайдоишаш мӯҳлат 

категорияи ҳодисавї мебошад, аммо гузаштанаш хислати объективї дорад; 

$E) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

@64. Тартиби дуруст ба ҳисоб гирифтани мӯхлатро нишон диҳед: 

$A) ҷараёни мӯҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рӯзи дигари пас аз 

санаи тақвимї ё фаро расидани ҳодисае оғоз меёбад, ки бо он муайян 

шудаааст. Масалан, шартнома ба мӯҳлати 10 рӯз дар санаи 1 сентябри соли 

2010 баста шудааст. Мӯҳлати даҳрӯза аз 2 сентябр ҳисоб карда мешавад; 

$В) ҷараёни мӯҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рӯзи санаи тақвимї ё 

фаро расидани ҳодисае оғоз меёбад, ки бо он муайян шудаааст. Масалан, 

шартнома ба мӯҳлати 10 рӯз дар санаи 1 сентябри соли 2010 баста шудааст. 

Мӯҳлати даҳрӯза аз 1 сентябр ҳисоб карда мешавад; 

$C) ҷараёни мӯҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рӯзи санаи тақвимї ё 

фаро расидани ҳодисае оғоз меёбад, ки бо он муайян шудаааст. Масалан, 

шартнома ба мӯҳлати 10 рӯз дар санаи 1 сентябри соли 2010 баста шудааст. 

Мӯҳлати даҳрӯза аз 2 сентябр ҳисоб карда мешавад; 

$D) ҷараёни мӯҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рӯзи дигари пас аз 

санаи тақвимї ё фаро расидани ҳодисае оғоз меёбад, ки бо он муайян 

шудаааст. Масалан, шартнома ба мӯҳлати 10 рӯз дар санаи 1 сентябри соли 

2010 баста шудааст. Мӯҳлати даҳрӯза аз 1 сентябр ҳисоб карда мешавад; 

$E) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

@65. Тартиби дуруст ба ҳисоб гирифтани мӯхлатро нишон диҳед: 

$A) мӯҳлате, ки бо солҳо ҳисоб карда мешавад, дар моҳу санаи дахлдори 

соли охири мӯҳлат хотима меёбад. Масалан, шартномае, ки ба мӯхлати 2 сол 

дар санаи 1 сентябри соли 2010 баста шудааст, 1 сентябри соли 2012 ба 

анҷом мерасад. Нисбат ба мӯҳлате, ки ним сол муайян шудааст, қоидаҳои 

барои мӯҳлати бо моҳҳо ҳисобшаванда истифода мешаванд; 

$В) мӯҳлате, ки бо солҳо ҳисоб карда мешавад, дар моҳу санаи дахлдори 

соли охири мӯҳлат хотима меёбад. Масалан, шартномае, ки ба мӯхлати 2 сол 

дар санаи 1 сентябри соли 2010 баста шудааст, 1 сентябри соли 2011 ба 

анҷом мерасад. Нисбат ба мӯҳлате, ки ним сол муайян шудааст, қоидаҳои 

барои мӯҳлати бо моҳҳо ҳисобшаванда истифода мешаванд; 



$C) мӯҳлате, ки бо солҳо ҳисоб карда мешавад, дар моҳу санаи дахлдори 

соли охири мӯҳлат хотима меёбад. Масалан, шартномае, ки ба мӯхлати 2 сол 

дар санаи 1 сентябри соли 2010 баста шудааст, 1 сентябри соли 2012 ба 

анҷом мерасад. Нисбат ба мӯҳлате, ки ним сол муайян шудааст, қоидаҳои 

барои мӯҳлати бо шаш моҳ ҳисобшаванда истифода мешаванд; 

$D) мӯҳлате, ки бо солҳо ҳисоб карда мешавад, дар моҳу санаи дахлдори 

соли охири мӯҳлат хотима намеёбад. Масалан, шартномае, ки ба мӯхлати 2 

сол дар санаи 1 сентябри соли 2010 баста шудааст, 1 сентябри соли 2012 ба 

анҷом мерасад. Нисбат ба мӯҳлате, ки ним сол муайян шудааст, қоидаҳои 

барои мӯҳлати бо моҳҳо ҳисобшаванда истифода мешаванд; 

$E) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

@66. Тартиби дуруст ба ҳисоб гирифтани мӯхлатро нишон диҳед: 

$A) мӯҳлате, ки бо моҳҳо ҳисоб карда мешавад, дар санаи дахлдори моҳи 

охири мӯҳлат хатм меёбад. Масалан, шартномае, ки 1 сентябри соли 2010 ба 

мӯхлати як моҳ баста шудааст, 1 октябри соли 2010 ба анҷом мерасад. 

Мӯҳлате, ки ним моҳ муайян шудааст, ҳамчун мӯҳлати бо рӯз 

ҳисобкардашаванда шуморида шуда, баробар ба понздаҳ рӯз дониста 

мешавад; 

$В) мӯҳлате, ки бо моҳҳо ҳисоб карда мешавад, дар санаи дахлдори моҳи 

охири мӯҳлат хатм меёбад. Масалан, шартномае, ки 1 сентябри соли 2010 ба 

мӯхлати як моҳ баста шудааст, 1 октябри соли 2010 ба анҷом мерасад. 

Мӯҳлате, ки ним моҳ муайян шудааст, ҳамчун мӯҳлати бо рӯз 

ҳисобкардашаванда шуморида шуда, баробар ба понздаҳ ё шонздаҳ рӯз 

дониста мешавад; 

$C) мӯҳлате, ки бо моҳҳо ҳисоб карда мешавад, дар санаи дахлдори моҳи 

охири мӯҳлат хатм меёбад. Масалан, шартномае, ки 1 сентябри соли 2010 ба 

мӯхлати як моҳ баста шудааст, 2 ноябри соли 2010 ба анҷом мерасад. 

Мӯҳлате, ки ним моҳ муайян шудааст, ҳамчун мӯҳлати бо рӯз 

ҳисобкардашаванда шуморида шуда, баробар ба понздаҳ рӯз дониста 

мешавад; 

$D) мӯҳлате, ки бо моҳҳо ҳисоб карда мешавад, дар санаи дахлдори моҳи 

охири мӯҳлат хатм меёбад. Масалан, шартномае, ки 1 сентябри соли 2010 ба 

мӯхлати як моҳ баста шудааст, 2 октябри соли 2010 ба анҷом мерасад. 

Мӯҳлате, ки ним моҳ муайян шудааст, ҳамчун мӯҳлати бо рӯз 

ҳисобкардашаванда шуморида шуда, баробар ба понздаҳ рӯз дониста 

мешавад; 

$E) мӯҳлате, ки бо моҳҳо ҳисоб карда мешавад, дар санаи дахлдори моҳи 

охири мӯҳлат хатм намеёбад. Масалан, шартномае, ки 1 сентябри соли 2010 



ба мӯхлати як моҳ баста шудааст, 1 октябри соли 2010 ба анҷом мерасад. 

Мӯҳлате, ки ним моҳ муайян шудааст, ҳамчун мӯҳлати бо рӯз 

ҳисобкардашаванда шуморида шуда, баробар ба понздаҳ рӯз дониста 

мешавад; 

@67. Тартиби дуруст ба ҳисоб гирифтани мӯхлатро нишон диҳед: 

$A) агар хатми мӯҳлати бо моҳ ҳисобшаванда ба моҳе рост ояд, ки санаи 

дахлдор надорад, пас мӯҳлат дар рӯзи охирини ҳамин моҳ хотима меёбад. 

Масалан, 31 августи соли 2010 шартнома ба мӯхлати як моҳ баста шуд, аз 

рӯи қоидаи умумї бояд 31 сентябри соли 2010 ба анҷом расад, вале моҳи 

сентябр санаи «31» надорад, бинобар ин, шартномаи на дар 1 октябри соли 

2010, балки дар 30 сентябри соли 2010 ба анҷом мерасад; 

$В) агар хатми мӯҳлати бо моҳ ҳисобшаванда ба моҳе рост ояд, ки санаи 

дахлдор надорад, пас мӯҳлат дар рӯзи охирини ҳамин моҳ хотима меёбад. 

Масалан, 31 августи соли 2010 шартнома ба мӯхлати як моҳ баста шуд, аз 

рӯи қоидаи умумї бояд 31 сентябри соли 2010 ба анҷом расад, вале моҳи 

сентябр санаи «31» надорад, бинобар ин, шартномаи дар 1 октябри соли 2010 

ба анҷом мерасад; 

$C) агар хатми мӯҳлати бо моҳ ҳисобшаванда ба моҳе рост ояд, ки санаи 

дахлдор надорад, пас мӯҳлат дар рӯзи охирини ҳамин моҳ хотима меёбад. 

Масалан, 31 августи соли 2010 шартнома ба мӯхлати як моҳ баста шуд, аз 

рӯи қоидаи умумї бояд 31 сентябри соли 2010 ба анҷом расад, вале моҳи 

сентябр санаи «31» надорад, бинобар ин, шартномаи на дар 1 октябри соли 

2010, балки дар 2 октябри соли 2010 ба анҷом мерасад; 

$D) агар хатми мӯҳлати бо моҳ ҳисобшаванда ба моҳе рост ояд, ки санаи 

дахлдор дорад, пас мӯҳлат дар рӯзи охирини ҳамин моҳ хотима меёбад. 

Масалан, 31 августи соли 2010 шартнома ба мӯхлати як моҳ баста шуд, аз 

рӯи қоидаи умумї бояд 31 сентябри соли 2010 ба анҷом расад, вале моҳи 

сентябр санаи «31» надорад, бинобар ин, шартномаи на дар 1 октябри соли 

2010, балки дар 30 сентябри соли 2010 ба анҷом мерасад; 

$E) агар хатми мӯҳлати бо моҳ ҳисобшаванда ба моҳе рост ояд, ки санаи 

дахлдор надорад, пас мӯҳлат дар рӯзи охирини ҳамин моҳ хотима намеёбад. 

Масалан, 31 августи соли 2010 шартнома ба мӯхлати як моҳ баста шуд, аз 

рӯи қоидаи умумї бояд 31 сентябри соли 2010 ба анҷом расад, вале моҳи 

сентябр санаи «31» надорад, бинобар ин, шартномаи на дар 1 октябри соли 

2010, балки дар 30 сентябри соли 2010 ба анҷом мерасад; 

@68. Лаҳзаи бавуҷудоии ҳуқуқи соҳибмулкии бадастоваранда тибқи 

шартнома; 

$A) Аз лаҳзаи додани ашё аст; 



$В) Аз лаҳзаи бастани шартнома аст; 

$C) Аз лаҳзаи гузаштани таваккал аст; 

$D) Аз лаҳзаи имзокунии шартнома аст; 

$E) Аз лаҳзаи пардохт маблағи ашё аст; 

@69.  

Вобаста ба дараҷаи ҳатмият намудҳои мӯхлатро муайян намоед: 

$A) императивї (масалан, мӯхлати 3-солаи даъво мӯхлати императивї 

мебошад, онро бо хоҳиши тарафҳо тағйир додан мумкин нест) ва 

диспозитивї (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро озодона 

муайян мекунанд; 

$В) умумї ва махсус; 

$C) қонунї, шартномавї, судї; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) баамалбарории ҳуқуқҳои гражданї, иҷрои ҳуқуқои гражданї, ҳифзи 

ҳуқуқҳои гражданї; 

@70. Вобаста ба асоси муқарраркунї намудҳои мӯхлатро муайян намоед: 

$A) қонунї, шартномавї, судї; 

$В) умумї ва махсус; 

$C) императивї (масалан, мӯхлати 3-солаи даъво мӯхлати императивї 

мебошад, онро бо хоҳиши тарафҳо тағйир додан мумкин нест) ва 

диспозитивї (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро озодона 

муайян мекунанд; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) баамалбарории ҳуқуқҳои гражданї, иҷрои ҳуқуқои гражданї, ҳифзи 

ҳуқуқҳои гражданї; 

@71. Вобаста ба соҳаи амал намудҳои мӯхлатро муайян намоед: 

$A) умумї ва махсус; 

$В) императивї (масалан, мӯхлати 3-солаи даъво мӯхлати императивї 

мебошад, онро бо хоҳиши тарафҳо тағйир додан мумкин нест) ва 

диспозитивї (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро озодона 

муайян мекунанд; 

$C) қонунї, шартномавї, судї; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

@72. Вобаста ба оқибати ҳукуқї намудҳои мӯхлатро муайян намоед: 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$В) умумї ва махсус; 

$C) қонунї, шартномавї, судї; 



$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) императивї (масалан, мӯхлати 3-солаи даъво мӯхлати императивї 

мебошад, онро бо хоҳиши тарафҳо тағйир додан мумкин нест) ва 

диспозитивї (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро озодона 

муайян мекунанд; 

@73. Вобаста ба тарзи муқарраркунї намудҳои мӯхлатро муайян намоед: 

$A) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$В) умумї ва махсус; 

$C) қонунї, шартномавї, судї; 

$D) императивї (масалан, мӯхлати 3-солаи даъво мӯхлати императивї 

мебошад, онро бо хоҳиши тарафҳо тағйир додан мумкин нест) ва 

диспозитивї (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро озодона 

муайян мекунанд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

@74. Вобаста ба таъинот намудҳои мӯхлатро муайян намоед: 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$В) умумї ва махсус; 

$C) қонунї, шартномавї, судї; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) императивї (масалан, мӯхлати 3-солаи даъво мӯхлати императивї 

мебошад, онро бо хоҳиши тарафҳо тағйир додан мумкин нест) ва 

диспозитивї (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро озодона 

муайян мекунанд; 

@75. Мӯҳлати баамалбарории ҳуқуқҳои гражданї: 

$A) мавҷудияти ҳукуқ, пешгирикунанда, иддао, кафолат, коршоямї, хизмат, 

амалигардонї, нигаҳдорї, интиқолдиҳї ва ғ; 

$В) императивї (масалан, мӯхлати 3-солаи даъво мӯхлати императивї 

мебошад, онро бо хоҳиши тарафҳо тағйир додан мумкин нест) ва 

диспозитивї (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро озодона 

муайян мекунанд; 

$C) мавҷудияти ҳукуқ, пешгирикунанда, иддао, ва ҳифз; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

@76. Мӯҳлати баамалбарории ҳуқуқҳои гражданї: 

$A) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

$В) мавҷудияти ҳукуқ, пешгирикунанда, иддао, кафолат, коршоямї, хизмат, 

амалигардонї, нигаҳдорї, интиқолдиҳї ва ғ; 

$C) мавҷудияти ҳукуқ, пешгирикунанда, иддао, ва ҳифз; 



$D) мӯҳлатест, ки дар муддати он субъекти ваколатдор метавонад (ҳатто 

баъзан вазифадор аст) ҳуқуқашро бевосита ба амал барорад ё аз шахси 

ӯҳдадор барои амалигардонии ин хуқуқ иҷрои амалиётеро талаб намояд; 

$E) императивї (масалан, мӯхлати 3-солаи даъво мӯхлати императивї 

мебошад, онро бо хоҳиши тарафҳо тағйир додан мумкин нест) ва 

диспозитивї (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро озодона 

муайян мекунанд; 

@77. Мӯҳлати вуҷуд доштани ҳуқуқи гражданї: 

$A) мӯҳлати амали ҳуқуқ дар замон мебошад. Ин мӯҳлат ба соҳибҳуқуқ 

имконият медиҳад, ки дар ҳамин муддат хуқуқи гражданиро ба амал барорад, 

мақсадҳояшро амалї гардонад. Бо гузашти ин мӯҳлат ҳуқуқи субъективии 

гражданї қатъ мегардад, яъне имконияти ба амал баровардани ҳуқуқи 

субъективї аз байн меравад. Бо ҳамин сабаб ҳуқуқи субъективии бе мӯҳлат аз 

дигар ҳуқуқҳо бояд фарқ карда шавад; 

$В) мӯҳлати амали ҳуқуқ дар макон мебошад. Ин мӯҳлат ба соҳибҳуқуқ 

имконият медиҳад, ки дар ҳамин муддат хуқуқи гражданиро ба амал барорад, 

мақсадҳояшро амалї гардонад. Бо гузашти ин мӯҳлат ҳуқуқи субъективии 

гражданї қатъ мегардад, яъне имконияти ба амал баровардани ҳуқуқи 

субъективї аз байн меравад. Бо ҳамин сабаб ҳуқуқи субъективии бе мӯҳлат аз 

дигар ҳуқуқҳо бояд фарқ карда шавад; 

$C) мӯҳлати амали ҳуқуқ дар замон мебошад. Ин мӯҳлат ба соҳибҳуқуқ 

имконият медиҳад, ки дар ҳамин муддат хуқуқи гражданиро ба амал барорад, 

мақсадҳояшро амалї гардонад. Бо гузашти ин мӯҳлат ҳуқуқи субъективии 

гражданї қатъ намегардад, яъне имконияти ба амал баровардани ҳуқуқи 

субъективї аз байн намеравад. Бо ҳамин сабаб ҳуқуқи субъективии бе мӯҳлат 

аз дигар ҳуқуқҳо бояд фарқ карда шавад; 

$D) мӯҳлати амали ҳуқуқ дар замон мебошад. Ин мӯҳлат ба соҳибҳуқуқ 

имконият медиҳад, ки дар ҳамин муддат хуқуқи гражданиро ба амал барорад, 

мақсадҳояшро амалї гардонад, ҳуқуқҳояшро ҳифз намояд. Бо гузашти ин 

мӯҳлат ҳуқуқи субъективии гражданї қатъ мегардад, яъне имконияти ба амал 

баровардани ҳуқуқи субъективї аз байн меравад. Бо ҳамин сабаб ҳуқуқи 

субъективии бе мӯҳлат аз дигар ҳуқуқҳо бояд фарқ карда шавад; 

$E) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

@78. Мӯҳлати кафолат чист? 

$A) чунин мӯҳлатест, ки дар тӯли он маҳсулотистеҳсолкунанда (пудратчї, 

молфурӯш ва ғ.) дар бораи бе шикаст хизмат кардани маҳсулоташ кафолат 

медиҳад. Агар дар муддати ин мӯҳлат бе айби молхаранда дар амволи 

харидааш камбуди ошкор гардад, махсулотистеҳсолкунанда (пудратчї, 



молфурӯшанда ва ғ.) ӯҳдадор мешавад, ки камбудиҳои маҳсулоте, ки барои 

он мӯҳлати кафолат муқаррар карда шудааст, бепул ислоҳ намояд, ё онро 

иваз кунад, агар исбот накунад, ки камбудиҳо дар натиҷаи қоидаҳои 

истифодабарии маҳсулот ё доштани онро вайрон кардани харидор пайдо 

шудаанд; 

$В) чунин мӯҳлатест, ки дар тӯли он маҳсулотистеҳсолкунанда (пудратчї, 

молфурӯш ва ғ.) дар бораи бе шикаст хизмат кардани маҳсулоташ кафолат 

медиҳад. Агар дар муддати ин мӯҳлат бе айби молхаранда дар амволи 

харидааш камбуди ошкор гардад, махсулотистеҳсолкунанда (пудратчї, 

молфурӯшанда ва ғ.) ӯҳдадор мешавад, ки камбудиҳои маҳсулоте, ки барои 

он мӯҳлати кафолат муқаррар карда шудааст, бепул ислоҳ намояд, агар исбот 

накунад, ки камбудиҳо дар натиҷаи қоидаҳои истифодабарии маҳсулот ё 

доштани онро вайрон кардани харидор пайдо шудаанд; 

$C) чунин мӯҳлатест, ки дар тӯли он маҳсулотистеҳсолкунанда (пудратчї, 

молфурӯш ва ғ.) дар бораи бе шикаст хизмат кардани маҳсулоташ кафолат 

медиҳад. Агар дар муддати ин мӯҳлат бе айби молхаранда дар амволи 

харидааш камбуди ошкор гардад, махсулотистеҳсолкунанда (пудратчї, 

молфурӯшанда ва ғ.) ӯҳдадор мешавад, ки камбудиҳои маҳсулоте, ки барои 

он мӯҳлати кафолат муқаррар карда шудааст, иваз кунад, агар исбот накунад, 

ки камбудиҳо дар натиҷаи қоидаҳои истифодабарии маҳсулот ё доштани 

онро вайрон кардани харидор пайдо шудаанд; 

$D) чунин мӯҳлатест, ки дар тӯли он маҳсулотистеҳсолкунанда (пудратчї, 

молфурӯш ва ғ.) дар бораи бе шикаст хизмат кардани маҳсулоташ кафолат 

медиҳад. Агар дар муддати ин мӯҳлат бе айби молхаранда дар амволи 

харидааш камбуди ошкор гардад, махсулотистеҳсолкунанда (пудратчї, 

молфурӯшанда ва ғ.) ӯҳдадор мешавад, ки камбудиҳои маҳсулоте, ки барои 

он мӯҳлати кафолат муқаррар карда шудааст, бопул ислоҳ намояд, ё онро 

иваз кунад, агар исбот накунад, ки камбудиҳо дар натиҷаи қоидаҳои 

истифодабарии маҳсулот ё доштани онро вайрон кардани харидор пайдо 

шудаанд; 

$E)  дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

@79.Кадом ашё ашёи бесоҳиб аст? 

$A) Ашёе, ки соҳиб надорад, соҳибаш номаълум аст ё аз он даст кашидааст; 

$В) Ашёе, ки соҳибаш аз он даст кашидааст; 

$C) Ашёе, ки нав сохта мешавад; 

$D) Ашёе, ки гум шудааст; 

$E) Ашёе, ки соҳиб надорад; 

@80. Мӯҳлати иҷрои ӯҳдадорї чист? 



$A) чунин мӯҳлатест, ки дар муддати он қарздор бояд амалиёте содир 

намояд, ки мазмуни ӯҳдадорї бошад. Агар ӯҳдадорї рӯзи иҷро ё давраи 

мӯҳлатеро, ки дар ҷараёни он ӯҳдадорї бояд иҷро шавад, пешбинй намуда 

бошад, ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, ӯҳдадорї бояд дар ҳамон 

рӯз ё дар ҳар давраи ҳамон мӯҳлат иҷро карда шавад; 

$В) чунин мӯҳлатест, ки дар муддати он қарздор бояд амалиёте содир 

намояд, ки мазмуни ӯҳдадорї бошад. Агар ӯҳдадорї рӯзи иҷро ё давраи 

мӯҳлатеро, ки дар ҷараёни он ӯҳдадорї бояд иҷро шавад, пешбинй накарда 

бошад, ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, ӯҳдадорї бояд дар ҳамон 

рӯз ё дар ҳар давраи ҳамон мӯҳлат иҷро карда шавад; 

$C) чунин мӯҳлатест, ки дар муддати он қарздор бояд амалиёте содир 

намояд, ки мазмуни ӯҳдадорї бошад. Агар ӯҳдадорї рӯзи иҷро ё давраи 

мӯҳлатеро, ки дар ҷараёни он ӯҳдадорї бояд иҷро шавад, пешбинй нанамуда 

бошад, ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, ӯҳдадорї бояд дар ҳамон 

рӯз ё дар ҳар давраи ҳамон мӯҳлат иҷро карда шавад; 

 

$D) чунин мӯҳлатест, ки дар муддати он қарздор бояд амалиёте содир 

намояд, ки мазмуни ӯҳдадорї намебошад. Агар ӯҳдадорї рӯзи иҷро ё давраи 

мӯҳлатеро, ки дар ҷараёни он ӯҳдадорї бояд иҷро шавад, пешбинй намуда 

бошад, ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, ӯҳдадорї бояд дар ҳамон 

рӯз ё дар ҳар давраи ҳамон мӯҳлат иҷро карда шавад; 

$E) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

@81. Яке аз чавоби дурустро муайян намоед: 

$A) дархостро оид ба ҳифзи ҳуқуқи вайронгардида сарфи назар аз гузашти 

мӯҳлати даъво суд ҷиҳати баррасї қабул мекунад; 

$В) дархостро оид ба ҳифзи ҳуқуқи вайронгардида вобаста аз гузашти 

мӯҳлати даъво суд ҷиҳати баррасї қабул мекунад; 

$C) дархостро оид ба ҳифзи ҳуқуқи вайронгардида сарфи назар аз гузашти 

мӯҳлати даъво суд ҷиҳати баррасї қабул намекунад; 

$D) дархостро оид ба ҳифзи ҳуқуқи вайронгардида вобаста аз гузашти 

мӯҳлати даъво суд ҷиҳати баррасї қабул намекунад; 

$E) гузаштани мӯҳлати даъво боиси қатъи хуқуқ мегардад ва суд даъворо 

қабул намекунад; 

@82. Меатвонед яке аз ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) ҷараёни мӯҳлати даъво аз рӯзе, ки шахс огоҳ гардидааст ё мебоист аз 

вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳї меёфт, оғоз мегардад. Аз ин рӯ, ҷараёни 

мӯҳлати даъво на аз рӯзи вайрон гардидани ҳуқуқ, балки аз рӯзе, ки шахс дар 

бораи вайрон гардидани ҳуқуқи худ огоҳ шуд ё бояд дар ин бора медонист, 



оғоз меёбад ва ҳамзамон ин ҳолат бояд на аз ҷониби ҷавобгар, балки аз 

ҷониби даъвогар исбот карда шавад. Ҳамин қоидаро ба назар гирифта, лаҳзаи 

оғози ҷараёни мӯҳлати даъво бояд санаи иштибоҳан гузаронидани воситаҳои 

пулї ба ҳисобномаи номатлуби бонкї эътироф карда шавад; 

$В) ҷараёни мӯҳлати даъво аз рӯзе, ки шахс огоҳ гардидааст аз вайрон 

гардидани ҳуқуқаш, оғоз мегардад. Аз ин рӯ, ҷараёни мӯҳлати даъво на аз 

рӯзи вайрон гардидани ҳуқуқ, балки аз рӯзе, ки шахс дар бораи вайрон 

гардидани ҳуқуқи худ огоҳ шуд ё бояд дар ин бора медонист, оғоз меёбад ва 

ҳамзамон ин ҳолат бояд на аз ҷониби ҷавобгар, балки аз ҷониби даъвогар 

исбот карда шавад. Ҳамин қоидаро ба назар гирифта, лаҳзаи оғози ҷараёни 

мӯҳлати даъво бояд санаи иштибоҳан гузаронидани воситаҳои пулї ба 

ҳисобномаи номатлуби бонкї эътироф карда шавад; 

$C) ҷараёни мӯҳлати даъво аз рӯзе, ки шахс огоҳ гардидааст ё мебоист аз 

вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳї меёфт, оғоз мегардад. Аз ин рӯ, ҷараёни 

мӯҳлати даъво на аз рӯзи вайрон гардидани ҳуқуқ, балки аз рӯзе, ки шахс дар 

бораи вайрон гардидани ҳуқуқи худ огоҳ шуд ё бояд дар ин бора медонист, 

оғоз меёбад ва ҳамзамон ин ҳолат бояд на аз ҷониби ҷавобгар, балки аз 

ҷониби даъвогар исбот карда шавад. Ҳамин қоидаро ба назар гирифта, лаҳзаи 

оғози ҷараёни мӯҳлати даъво бояд санаи иштибоҳан гузаронидани воситаҳои 

пулї ба ҳисобномаи номатлуби бонкї эътироф карда нашавад; 

$D) ҷараёни мӯҳлати даъво аз рӯзе, ки шахс огоҳ гардидааст ё мебоист аз 

вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳї меёфт, оғоз мегардад. Аз ин рӯ, ҷараёни 

мӯҳлати даъво аз рӯзи вайрон гардидани ҳуқуқ, аз рӯзе, ки шахс дар бораи 

вайрон гардидани ҳуқуқи худ огоҳ шуд ё бояд дар ин бора медонист, оғоз 

меёбад ва ҳамзамон ин ҳолат бояд на аз ҷониби ҷавобгар, балки аз ҷониби 

даъвогар исбот карда шавад. Ҳамин қоидаро ба назар гирифта, лаҳзаи оғози 

ҷараёни мӯҳлати даъво бояд санаи иштибоҳан гузаронидани воситаҳои пулї 

ба ҳисобномаи номатлуби бонкї эътироф карда шавад; 

$E) ҷараёни мӯҳлати даъво аз рӯзе, ки шахс огоҳ гардидааст ё мебоист аз 

вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳї меёфт, оғоз мегардад. Аз ин рӯ, ҷараёни 

мӯҳлати даъво на аз рӯзи вайрон гардидани ҳуқуқ, балки аз рӯзе, ки шахс дар 

бораи вайрон гардидани ҳуқуқи худ огоҳ шуд ё бояд дар ин бора медонист, 

оғоз меёбад ва ҳамзамон ин ҳолат бояд на аз ҷониби даъвогар, балки аз 

ҷониби ҷавобгар исбот карда шавад. Ҳамин қоидаро ба назар гирифта, лаҳзаи 

оғози ҷараёни мӯҳлати даъво бояд санаи иштибоҳан гузаронидани воситаҳои 

пулї ба ҳисобномаи номатлуби бонкї эътироф карда шавад; 

@83. Дар кадом мӯҳлат нисбати ҳайвоноти беназорати боздоштшуда ҳуқуқи 

моликият пайдо мешавад? 



$A) Баъд аз шаш моҳ; 

$В) Баъд аз як моҳ; 

$C) Баъд аз ду сол; 

$D) Баъд аз ду моҳ; 

$E) Дар рӯзи боздошт; 

@84. Баамалбарории ҳукуқҳои субъективии гражданї чист? 

$A) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданї гуфта, аз ҷониби шахси 

ваколатдор пиёда сохтани икониятҳое фаҳмида мешавад, ки мазмуни онро 

ташкил медиҳад; 

$В) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданї гуфта, аз ҷониби шахси 

ваколатдор татбиқ сохтани икониятҳое фаҳмида мешавад, ки мазмуни онро 

ташкил медиҳад; 

$C) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданї гуфта, аз ҷониби шахси 

ваколатдор иҷрои икониятҳое фаҳмида мешавад, ки мазмуни онро ташкил 

медиҳад; 

$D) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданї гуфта, аз ҷониби шахси 

ваколатдор пиёда сохтани икониятҳое фаҳмида мешавад, ки ӯҳдадории ӯро 

ташкил медиҳад; 

$E) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданї гуфта, аз ҷониби шахси 

ваколатнадошта пиёда сохтани икониятҳое фаҳмида мешавад, ки мазмуни 

онро ташкил медиҳад; 

@85. Ӯҳдадории гражданї дар кадом шакл амалї карда мешавад? 

$A) ӯҳдадориҳои гражданї дар шакли фаъол ва ғайрифаъол иҷро карда 

мешаванд; 

$В) ӯҳдадориҳои гражданї дар шакли ғайриҳатмї иҷро карда мешаванд; 

$C) ӯҳдадориҳои гражданї дар шакли ғайрифаъол иҷро карда мешаванд; 

$D) ӯҳдадориҳои гражданї дар шакли фаъол иҷро карда мешаванд; 

$E) ӯҳдадориҳои гражданї дар шакли ҳатмї иҷро карда мешаванд; 

@86. Тарзҳои баамалбарории ҳуқуқҳои гражданї: 

$A) тарзи воқеї – ҳаракатҳое, ки аломати аҳд ё дигар оқибати аз ҷиҳати 

ҳуқуқї аҳамиятнокро надорад; тарзи ҳуқуқї – ҳаракате, ки аломати аҳд ё 

дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқї аҳамиятнокро дорад; 

$В) тарзи ғайриқонунї– ҳаракатҳое, ки аломати аҳд ё дигар оқибати аз 

ҷиҳати ҳуқуқї аҳамиятнокро надорад (масалан, ӯҳдадориҳо дар натиҷаи 

расонида зарар); тарзи қонунї– ҳаракате, ки аломати аҳд ё дигар оқибати аз 

ҷиҳати ҳуқуқї аҳамиятнокро дорад (масалан, бастани аҳд); 

$C) тарзи ғайриҳукуқї– ҳаракатҳое, ки аломати аҳд ё дигар оқибати аз ҷиҳати 

ҳуқуқї аҳамиятнокро надорад; тарзи ҳуқуқї – ҳаракате, ки аломати аҳд ё 



дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқї аҳамиятнокро дорад; 

$D) тарзи ғайрисозишї– ҳаракатҳое, ки аломати аҳд ё дигар оқибати аз 

ҷиҳати ҳуқуқї аҳамиятнокро надорад; тарзи созишї – ҳаракате, ки аломати 

аҳд ё дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқї аҳамиятнокро дорад; 

$E) тарзи аҳамиятнок – ҳаракатҳое, ки аломати аҳд ё дигар оқибати аз ҷиҳати 

ҳуқуқї аҳамиятнокро надорад; тарзи беаҳамият – ҳаракате, ки аломати аҳд ё 

дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқї аҳамиятнокро дорад; 

@87. Принсипҳои баамалбарории ҳукуқҳои гражданиро нишон диҳед: 

$A) қонуният, оқилї ва одилї, бо салоҳдиди худ амалї сохтан, манъ будани 

суиистифода ва ғ; 

$В) қонуният, оқилї ва одилї, бо салоҳдиди худ амалї сохтан, манъ будани 

суиистифода, ногузирии ҷазо ва ғ; 

$C) қонуният, оқилї ва одилї, ошкорбайнї, демократизм, бо салоҳдиди худ 

амалї сохтан, манъ будани суиистифода ва ғ; 

$D) қонуният, фардисозии ҷазо, оқилї ва одилї, бо салоҳдиди худ амалї 

сохтан, манъ будани суиистифода ва ғ; 

$E) қонуният, демократизм, бо салоҳдиди худ амалї сохтан, манъ будани 

суиистифода ва ғ; 

@88. Ганҷина чист? 

$A) Ин пул ё ашёи қиматнокест, ки дар ягон шакл пинҳон карда шудааст; 

$В) Ин сангҳои қиматбаҳо аст; 

$C) Ин пул ё чизу чораи қиматнокест, ки ёфт шудааст; 

$D) Ин ёдгориҳои таърихї ва фарҳангї аст; 

$E) Ин ашёи қиматбаҳо аст; 

@89. Ин амалҳо суистифода аз ҳуқуқ эътироф гардида, аз ин рӯ манъ 

мебошанд: 

$A) амале, ки мустақиман бо нияти расонидани зарар ба дигар шахс анҷом 

дода мешавад, ки онро шикана меноманд; истифодаи ҳуқуқҳои гражданї бо 

мақсади маҳдуд сохтани рақобат; сӯистифода аз вазъи афзалиятнок дар 

бозор; 

$В) амале, ки мустақиман бо нияти расонидани зарар ба дигар шахс анҷом 

дода мешавад, ки онро шикана меноманд; истифодаи ҳуқуқҳои гражданї бо 

мақсади маҳдуд сохтани рақобат; сӯистифода аз вазъи афзалиятнок дар 

бозорҳои байналмилалї; 

$C) амале, ки мустақиман бо нияти расонидани зарар ба дигар шахс анҷом 

дода мешавад, ки онро шиканҷа меноманд; истифодаи ҳуқуқҳои гражданї бо 

мақсади маҳдуд сохтани рақобат; сӯистифода аз вазъи афзалиятнок дар 

бозор; 



$D) амале, ки мустақиман бо нияти расонидани зарар ба дигар шахс анҷом 

дода мешавад, ки онро шикана меноманд; истифодаи ҳуқуқҳои гражданї бо 

мақсади маҳдуд сохтани рақобат; сӯистифода аз вазъи афзалиятнок дар 

бозорҳои дохилихоҷагї; 

$E) амале, ки мустақиман бо нияти расонидани зарар ба дигар шахс анҷом 

дода мешавад, ки онро шиканҷа меноманд; истифодаи ҳуқуқҳои гражданї бо 

мақсади маҳдуд сохтани рақобат дар бозорҳои мол; сӯистифода аз вазъи 

афзалиятнок дар бозор; 

@90. Мафҳуми расмии намояндагиро муайян намоед: 

$A) аҳде, ки як шахс (намоянда) аз номи шахси дигар (вакилкунанда) дар 

асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди қонун ё санади мақоми 

ваколатдори давлатї ё мақоми ҳокимияти маҳаллї асосёфта баста шудааст, 

ҳуқуқу ӯҳдадориҳои граждании вакилкунандаро бевосита ба вуҷуд меорад, 

тағйир медиҳад ё қатъ мегардонад; 

$В) аҳде, ки як шахс (намоянда) аз номи шахси дигар (вакилкунанда) дар 

асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди қонун ё санади мақоми 

ваколатдори давлатї ё мақоми ҳокимияти маҳаллї асосёфта баста шудааст, 

ҳуқуқу ӯҳдадориҳои граждании вакилкунандаро бевосита ба вуҷуд намеорад, 

тағйир медиҳад ё қатъ мегардонад; 

$C) аҳде, ки як шахс (намоянда) аз номи шахси дигар (вакилкунанда) дар 

асоси ваколати бо ваколатнома, санади мақоми ваколатдори давлатї ё 

мақоми ҳокимияти маҳаллї асосёфта баста шудааст, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои 

граждании вакилкунандаро бевосита ба вуҷуд меорад, тағйир медиҳад ё қатъ 

мегардонад; 

$D) аҳде, ки як шахс (вакилкунанда) аз номи шахси дигар (намоянда) дар 

асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди қонун ё санади мақоми 

ваколатдори давлатї ё мақоми ҳокимияти маҳаллї асосёфта баста шудааст, 

ҳуқуқу ӯҳдадориҳои граждании вакилкунандаро бевосита ба вуҷуд меорад, 

тағйир медиҳад ё қатъ мегардонад; 

$E) аҳде, ки як шахс (намоянда) аз номи шахси дигар (вакилкунанда) дар 

асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди қонун ё санади мақоми 

ваколатдори давлатї асосёфта баста шудааст, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои граждании 

вакилкунандаро бевосита ба вуҷуд меорад, тағйир медиҳад ё қатъ 

мегардонад; 

@91. Нишонаҳои намояндагї: 

$A) бастани аҳд ва дигар амали ҳуқуқї аз ҷониби як шахс ба номи шахси 

дигар ва ба манфиати ӯ; мавҷудияти ваколати дахлдори шахсе, ки аз номи 

шахс ва ба манфиати ӯ ҳамчун асоси бастани аҳд амал мекунад; ба миён 



омадани ҳуқуқ ва ӯҳдадории мустақими шахсе, ки аз номи ӯ аҳд баста 

шудааст, вобаста ба аҳд; 

$В) бастани аҳд ва дигар амали ҳуқуқї аз ҷониби як шахс ба номи шахси 

дигар ва ба манфиати ӯ; мавҷудияти ваколати дахлдори шахсе, ки аз номи 

шахс ва ба манфиати ӯ ҳамчун асоси бастани аҳд амал мекунад; ба миён 

омадани ҳуқуқ ва ӯҳдадории номустақими шахсе, ки аз номи ӯ аҳд баста 

шудааст, вобаста ба аҳд; 

$C) бастани аҳд ва дигар амали ҳуқуқї аз ҷониби як шахс ба номи шахси 

дигар; мавҷудияти ваколати дахлдори шахсе, ки аз номи шахс ва ба 

манфиати ӯ ҳамчун асоси бастани аҳд амал мекунад; ба миён омадани ҳуқуқ 

ва ӯҳдадории мустақими шахсе, ки аз номи ӯ аҳд баста шудааст, вобаста ба 

аҳд; 

$D) бастани аҳд ва дигар амали ҳуқуқї аз ҷониби як шахс ба номи шахси 

дигар ва ба манфиати ӯ; мавҷудияти аризаи дахлдори шахсе, ки аз номи шахс 

ва ба манфиати ӯ ҳамчун асоси бастани аҳд амал мекунад; ба миён омадани 

ҳуқуқ ва ӯҳдадории мустақими шахсе, ки аз номи ӯ аҳд баста шудааст, 

вобаста ба аҳд; 

$E) бастани аҳд ва дигар амали ҳуқуқї аз ҷониби як шахс ба номи шахси 

дигар ва ба манфиати ӯ; мавҷудияти ваколати дахлдори шахсе, ки аз номи 

шахс ва ба манфиати ӯ ҳамчун асоси бастани аҳд амал мекунад; ба миён 

омадани ҳуқуқ ва ӯҳдадории мустақими шахсе, ки ӯ аҳд бастааст, вобаста ба 

аҳд; 

@92. Вакилкунанда кист? 

$A) шахсест, ки аз номи ӯ ва ба манфиати ӯ дигар шахс аҳд ва дигар амали 

ҳуқуқиро анҷом медиҳад; 

$В) шахсест, ки аз номи ӯ дигар шахс аҳд ва дигар амали ҳуқуқиро анҷом 

медиҳад; 

$C) шахсе, ки аз номи вакил ва ба манфиати ӯ амалро анҷом медиҳад; 

$D) шахсе, ки аз номи намоянда ва ба манфиати ӯ амалро анҷом медиҳад; 

$E) шахсе, ки аз номи вакилкунанда ва ба манфиати ӯ амалро анҷом медиҳад; 

@93. Намоянда кист? 

$A) шахсе, ки аз номи вакилкунанда ва ба манфиати ӯ амалро анҷом 

медиҳад; 

$В) шахсест, ки аз номи ӯ ва ба манфиати ӯ дигар шахс аҳд ва дигар амали 

ҳуқуқиро анҷом медиҳад; 

$C) шахсе, ки аз номи вакил ва ба манфиати ӯ амалро анҷом медиҳад; 

$D) шахсе, ки аз номи вакилкунанда ва ба манфиати ӯ амалро анҷом 

медиҳад; 



$E) шахсест, ки аз номи ӯ дигар шахс аҳд ва дигар амали ҳуқуқиро анҷом 

медиҳад; 

@94. Ҳамчун намоянда кї баромад карда метавонад? 

$A) ҳамчун намоянда шахсе баромад карда метавонад, ки қобилияти 

амалкунии пурраро дошта бошад. Истисно: аз синни 16 шаҳрвандони 

ноболиғ метавонанд ба сифати намоянда дар асоси узвият дар кооператив 

намояндагї кунанд; аз синни 14-солагї шаҳрвандон вобаста ба шартномаи 

меҳнатї метавонанд намоянда бошанд; 

$В) ҳамчун намоянда шахсе баромад карда метавонад, ки қобилияти 

ҳуқуқдории пурраро дошта бошад. Истисно: аз синни 16 шаҳрвандони 

ноболиғ метавонанд ба сифати намоянда дар асоси узвият дар кооператив 

намояндагї кунанд; аз синни 14-солагї шаҳрвандон вобаста ба шартномаи 

меҳнатї метавонанд намоянда бошанд; 

$C) ҳамчун намоянда шахсе баромад карда метавонад, ки қобилияти 

амалкунии пурраро дошта бошад. Истисно: аз синни 16 шаҳрвандони 

ноболиғ метавонанд ба сифати намоянда дар асоси узвият дар кооператив 

намояндагї кунанд; аз синни 15-солагї шаҳрвандон вобаста ба шартномаи 

меҳнатї метавонанд намоянда бошанд; 

$D) ҳамчун намоянда шахсе баромад карда метавонад, ки қобилияти 

амалкунии пурраро дошта бошад. Истисно: аз синни 15 шаҳрвандони 

ноболиғ метавонанд ба сифати намоянда дар асоси узвият дар кооператив 

намояндагї кунанд; аз синни 16-солагї шаҳрвандон вобаста ба шартномаи 

меҳнатї метавонанд намоянда бошанд; 

$E) ҳамчун намоянда шахсе баромад карда метавонад, ки қобилияти 

амалкунї дошта бошад. Истисно: аз синни 16 шаҳрвандони ноболиғ 

метавонанд ба сифати намоянда дар асоси узвият дар кооператив намояндагї 

кунанд; аз синни 14-солагї шаҳрвандон вобаста ба шартномаи меҳнатї 

метавонанд намоянда бошанд; 

@95. Намудҳои намояндагиро нишон диҳед: 

$A) намояндагї дар асоси ваколатнома ё шартнома - ихтиёрї; намояндагї дар 

асоси нишондоди қонун; намояндагї дар асоси санади мақоми ваколатдори 

давлатї ё мақоми ҳокимияти маҳаллї - ҳатмї; 

$В) намояндагї дар асоси ваколатнома ё шартнома - ихтиёрї; намояндагї дар 

асоси нишондоди қонун; намояндагї дар асоси санади мақоми ваколатдори 

давлатї - ҳатмї; 

$C) намояндагї дар асоси ваколатнома ё шартнома - ихтиёрї; намояндагї дар 

асоси нишондоди қонун - ҳатмї; намояндагї дар асоси санади мақоми 

ваколатдори давлатї ё мақоми ҳокимияти маҳаллї - ғайриҳатмї; 



$D) намояндагї дар асоси ваколатнома ё шартнома - ихтиёрї; намояндагї дар 

асоси нишондоди қонун - ғайриҳатмї; намояндагї дар асоси санади мақоми 

ваколатдори давлатї ё мақоми ҳокимияти маҳаллї - ҳатмї; 

$E) намояндагї дар асоси ваколатнома ё шартнома - ихтиёрї; намояндагї дар 

асоси нишондоди қонун - ихтиёрї; намояндагї дар асоси санади мақоми 

ваколатдори давлатї ё мақоми ҳокимияти маҳаллї - ихтиёрї; 

@96. Намояндаи тиҷоратї кист? 

$A) шахсоне намояндаи тиҷоратї мебошанд, ки мунтазам ва мустақилона аз 

номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорї 

намояндагї мекунанд; 

$В) шахсоне намояндаи тиҷоратї мебошанд, ки мустақилона аз номи 

соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорї 

намояндагї мекунанд; 

$C) шахсоне намояндаи тиҷоратї мебошанд, ки мунтазам ва мустақилона аз 

номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорї 

намояндагї мекунанд ва хукуқу ӯҳдадориҳоро ба вакил ба вуҷуд меоранд; 

$D) шахсоне намояндаи тиҷоратї мебошанд, ки мунтазам аз номи соҳибкорон 

ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорї намояндагї 

мекунанд; 

$E) шахсоне намояндаи тиҷоратї мебошанд, ки мунтазам ва мустақилона аз 

номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорї 

намояндагї мекунанд ва ба фаъолияти тиҷоратї машғул буда, номунтазам 

даромад ба даст меоранд; 

@97. Ваколатнома чист? 

$A) ваколатнома аз ҷониби як шахс ба шахси дигар додани ваколати хаттї 

барои намояндагї дар назди шахси сеюм дониста мешавад; 

$В) ваколатнома аз ҷониби як шахс ба шахси дигар додани ваколатномаи 

хаттї барои намояндагї дар назди шахси сеюм дониста мешавад; 

$C) аҳде, ки як шахс (намоянда) аз номи шахси дигар (вакилкунанда) дар 

асоси ваколати бо ваколатнома асосёфта баста шудааст, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои 

граждании вакилкунандаро бевосита ба вуҷуд меорад, тағйир медиҳад ё қатъ 

мегардонад; 

$D) ваколатнома аз ҷониби як шахс ба шахси дигар додани ваколат барои 

намояндагї дар назди шахси сеюм дониста мешавад; 

$E).аҳде, ки як шахс (намоянда) аз номи шахси дигар (вакилкунанда) дар 

асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди қонун ё санади мақоми 

ваколатдори давлатї ё мақоми ҳокимияти маҳаллї асосёфта баста шудааст, 

ҳуқуқу ӯҳдадориҳои граждании вакилкунандаро бевосита ба вуҷуд меорад, 



тағйир медиҳад ё қатъ мегардонад; 

 

@98.Шахсе, ки ганҷинаро ёфтааст ва истифодабарандаи қитъаи замин ё 

соҳиби молумулки дигаре, ки дар он ганҷина пинҳон шудааст, ба кадом 

андоза ҳукуқ ба подош доранд? 

$A) Ба андозаи панҷоҳ фоизи арзиши ганҷина; 

$В) Ба андозаи арзиши пурраи ганҷина; 

$C) Ба андозае, ки давлат муқаррар менамояд; 

$D) Ба андозае, ки суд муайян мукунад; 

$E) Онҳо ин ҳуқуқро надоранд; 

 

@99.Ба ваколатномаҳои тасдиқкардаи нотариус ваколатномаҳои зайл 

баробар карда мешаванд: 

$A) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва шахси дигари дар госпиталҳо, 

санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати муолиҷашаванда, ки аз 

ҷониби сардори чунин муассиса, муовини ё оид ба қисми тиббӣ, сардухтур ё 

духтури навбатдор тасдиқ шудааст; б) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва 

дар маҳалҳои ҷойгиршавии қисмҳо, ҷузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбӣ ва 

таълимгоҳҳои ҳарбӣ, ки идораҳои нотариалӣ ва мақомоти дигари 

анҷомдиҳандаи амалҳои нотариалӣ надоранд, инчунин ваколатномаи 

коргарону хизматчиён, аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои оилаҳои хизматчиёни 

ҳарбӣ, ки аз ҷониби командири (сардори) -и ин қисм, ҷузъу том, муассиса ё 

таълимгоҳ тасдиқ шудаанд; в) ваколатномаи шахси дар ҷойҳои аз озодӣ 

маҳрумшудагон қарордошта, ки аз ҷониби сардори маҳбасхонаи дахлдор 

тасдиқ кардааст; г) ваколатномаи шаҳрвандони болиғи қобили амали дар 

муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарордоштае, ки аз ҷониби маъмурияти 

ин муассиса ё роҳбари (муовини ё) мақоми дахлдори ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

тасдиқ гардидааст; 

$В) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва шахси дигари дар госпиталҳо, 

санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати муолиҷашаванда, ки аз 

ҷониби сардори чунин муассиса, муовини ё оид ба қисми тиббӣ, сардухтур ё 

духтури навбатдор тасдиқ шудааст; б) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва 

дар маҳалҳои ҷойгиршавии қисмҳо, ҷузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбӣ ва 

таълимгоҳҳои ҳарбӣ, ки идораҳои нотариалӣ ва мақомоти дигари 

анҷомдиҳандаи амалҳои нотариалӣ доранд, инчунин ваколатномаи 

коргарону хизматчиён, аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои оилаҳои хизматчиёни 

ҳарбӣ, ки аз ҷониби командири (сардори) -и ин қисм, ҷузъу том, муассиса ё 

таълимгоҳ тасдиқ шудаанд; в) ваколатномаи шахси дар ҷойҳои аз озодӣ 



маҳрумшудагон қарордошта, ки аз ҷониби сардори маҳбасхонаи дахлдор 

тасдиқ кардааст; г) ваколатномаи шаҳрвандони болиғи қобили амали дар 

муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарордоштае, ки аз ҷониби маъмурияти 

ин муассиса ё роҳбари (муовини ё) мақоми дахлдори ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

тасдиқ гардидааст; 

$C) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва шахси дигари дар госпиталҳо, 

санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати муолиҷашаванда, ки аз 

ҷониби сардори чунин муассиса, муовини ё оид ба қисми тиббӣ, сардухтур ё 

духтури навбатдор тасдиқ шудааст; б) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва 

дар маҳалҳои ҷойгиршавии қисмҳо, ҷузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбӣ ва 

таълимгоҳҳои ҳарбӣ, ки идораҳои нотариалӣ ва мақомоти дигари 

анҷомдиҳандаи амалҳои нотариалӣ надоранд, инчунин ваколатномаи 

коргарону хизматчиён, аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои оилаҳои хизматчиёни 

ҳарбӣ, ки аз ҷониби командири (сардори) -и ин қисм, ҷузъу том, муассиса ё 

таълимгоҳ тасдиқ шудаанд; в) ваколатномаи шахси дар ҷойҳои аз озодӣ 

маҳрумшудагон қарордошта, ки аз ҷониби сардори маҳбасхонаи дахлдор 

тасдиқ кардааст; г) ваколатномаи шаҳрвандони ноболиғи қобили амали дар 

муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарордоштае, ки аз ҷониби маъмурияти 

ин муассиса ё роҳбари (муовини ё) мақоми дахлдори ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

тасдиқ гардидааст; 

$D) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва шахси дигари дар госпиталҳо, 

санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати муолиҷашаванда, ки аз 

ҷониби сардори чунин муассиса, муовини ё оид ба қисми тиббӣ, сардухтур ё 

духтури навбатдор тасдиқ шудааст; б) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва 

дар маҳалҳои ҷойгиршавии қисмҳо, ҷузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбӣ ва 

таълимгоҳҳои ҳарбӣ, ки идораҳои нотариалӣ ва мақомоти дигари 

анҷомдиҳандаи амалҳои нотариалӣ надоранд, инчунин ваколатномаи 

коргарону хизматчиён, аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои оилаҳои хизматчиёни 

ҳарбӣ, ки аз ҷониби командири (сардори) -и ин қисм, ҷузъу том, муассиса ё 

таълимгоҳ тасдиқ шудаанд; в) ваколатномаи шахси дар ҷойҳои аз озодӣ 

маҳрумшудагон қарордошта, ки аз ҷониби сардори маҳбасхонаи дахлдор 

тасдиқ кардааст; г) ваколатномаи шаҳрвандони болиғи қобили амали дар 

муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қарордоштае, ки аз ҷониби маъмурияти 

ин муассиса ё роҳбари мақоми дахлдори ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тасдиқ 

гардидааст; 

$E) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва шахси дигари дар госпиталҳо, 

санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати муолиҷашаванда, ки аз 

ҷониби сардори чунин муассиса, сардухтур ё духтури навбатдор тасдиқ 



шудааст; б) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбӣ ва дар маҳалҳои ҷойгиршавии 

қисмҳо, ҷузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбӣ ва таълимгоҳҳои ҳарбӣ, ки 

идораҳои нотариалӣ ва мақомоти дигари анҷомдиҳандаи амалҳои нотариалӣ 

надоранд, инчунин ваколатномаи коргарону хизматчиён, аъзои оилаҳои онҳо 

ва аъзои оилаҳои хизматчиёни ҳарбӣ, ки аз ҷониби командири (сардори) -и 

ин қисм, ҷузъу том, муассиса ё таълимгоҳ тасдиқ шудаанд; в) ваколатномаи 

шахси дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон қарордошта, ки аз ҷониби 

сардори маҳбасхонаи дахлдор тасдиқ кардааст; г) ваколатномаи 

шаҳрвандони болиғи қобили амали дар муассисаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

қарордоштае, ки аз ҷониби маъмурияти ин муассиса ё роҳбари (муовини ё) 

мақоми дахлдори ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ тасдиқ гардидааст; 

 

@100.Кадом шахс ҳуқуқи ба даст овардани ҳуқуқи моликиро нисбати 

молумулки ғайриманқул дар асоси давомнокии мӯҳлати ба даст овардан 

дорад? 

$A) Шахсе, ки софдилона, ошкоро ва ба таври давомдор ба мисли молумулки 

худ молумулки ғайриманқулро тӯли понздаҳ сол соҳибї кардааст; 

$В) Шахсе, ки софдилона, ошкоро ва ба мисли молумулки худ молумулки 

ғайриманқулро тӯли понздаҳ сол соҳибї кардааст; 

$C) Шахсе, ки ошкоро ва ба таври давомдор ба мисли молумулки худ 

молумулки ғайриманқулро тӯли понздаҳ сол соҳибї кардааст; 

$D) Шахсе, ки ошкоро ва ба таври давомдор ба мисли молумулки худ 

молумулки ғайриманқулро тӯли панҷ сол соҳибї кардааст; 

$E) Шахсе, ки софдилона, ошкоро ва ба таври давомдор ба мисли молумулки 

худ молумулки ғайриманқулро тӯли панҷ сол соҳибї кардааст; 

@101. Кадом муносибатњоро, ќонунгузории мењнат танзим менамояд? 

$A) Муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи ашхоси 

воќеї, ки тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту 

муассисањои њама гуна шакли моликият  кор мекунанд, кори шањрвандони 

алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё иштирокчии 

ташкилот мебошанд, бо санадњои ќонунгузорї ва дигар санади меъёрї оид ба 

мењнат танзим мегардад. 

$В) Муносибатњои мењнатї-иљтимої ва муносибатњои ба онњо вобастаи 

ашхоси воќеї, ки тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, 

ташкилоту муассисањои њама гуна шакли моликият  кор мекунанд, кори 

шањрвандони алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё 

иштирокчии ташкилот мебошанд, бо санадњои ќонунгузорї ва дигар санади 

меъёрї оид ба мењнат танзим мегардад. 



$C) Муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи ашхоси 

воќеї, ки тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту 

муассисањои њама гуна шакли моликият  кор мекунанд, кори шањрвандони 

алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё иштирокчии 

ташкилот мебошанд. 

$D) Муносибатњои мењнатии  ашхоси воќеї, ки тибќи шартномаи 

(ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту муассисањои њама гуна 

шакли моликият  кор мекунанд, кори шањрвандони алоњидаро иљро 

менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё иштирокчии ташкилот мебошанд, бо 

санадњои ќонунгузорї ва дигар санади меъёрї оид ба мењнат танзим 

мегардад. 

$E) Муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи ашхоси 

воќеї, ки тибќи шартномаи мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту 

муассисањои њама гуна шакли моликият  кор мекунанд, кори шањрвандони 

алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё иштирокчии 

ташкилот мебошанд, бо санадњои ќонунгузорї ва дигар санади меъёрї оид ба 

мењнат танзим мегардад. 

 

@102. Сарчашмањои њуќуќи мењнатро муаяйн намоед:  

$A) ба сифати сарчашмањои њуќўќи мењнат баромад менамоянд: 

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон; Кодекси мењнат; 

ќонунњои Љумњурии Тољикистон; Санадњои њуќуќии Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, Санадњо – 

созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарифї), минтаќавї (вилоятї, 

ноњиявї шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар  санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад); Санадњои њуќуќии  байналмилалї, ки 

Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 

$В) Манбаъњои танзимкунандаи муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба 

онњо вобаста инњо мебошанд; Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон; Кодекси мењнат; ќонунњои Љумњурии Тољикистон; Санадњои 

њуќуќии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њокимияти 

мањаллї; Санадњо – созишномањо: соњавї (тарифї), минтаќавї (вилоятї, 

ноњиявї шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар  санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 



фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад); Санадњои њуќуќии  байналмилалї, ки 

Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 

$C) Манбаъњои танзимкунандаи муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба 

онњо вобаста инњо мебошанд; Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон; Кодекси мењнат; Санадњои њуќуќии Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати 

Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њокимияти мањаллї; Санадњо – 

созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарифї), минтаќавї (вилоятї, 

ноњиявї шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар  санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад); Санадњои њуќуќии  байналмилалї, ки 

Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 

$D) Сарчашмањои њуќуќи мењнат инњо мебошанд:  Конститутсияи 

(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон; Кодекси мењнат; ќонунњои 

Љумњурии Тољикистон; Санадњои њуќуќии Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии 

Тољикистон ва маќомоти њокимияти мањаллї; Санадњо – созишномањо: 

созишномањои генералї, соњавї (тарифї), минтаќавї (вилоятї, ноњиявї 

шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар  санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад); Санадњои њуќуќии  байналмилалї, ки 

Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 

$E) Манбаъњои танзимкунандаи муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба 

онњо вобаста инњо мебошанд; Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон; ќонунњои Љумњурии Тољикистон; Санадњои њуќуќии 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њокимияти 

мањаллї; Санадњо – созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарифї), 

минтаќавї (вилоятї, ноњиявї шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар  санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад). 

 



@103. Кадом маќомоти давлатї дар соњаи мењнат салоњияти идора 

намуданро доранд? 

$A) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва маќомоти минтаќавии он идораи 

давлатии соњаи мењнатро дар Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда 

барои тањия, татбиќ ва њамњангсозии сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити 

мењнат ва шуѓл, муносибатњои мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, 

њиљрати мењнатии онњоро дар бар мегирад, масъулият доранд. 

$В) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 

соњаи мењнатро дар Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда барои тањия, 

татбиќ ва њамњангсозии сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити мењнат ва 

шуѓл, муносибатњои мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, њиљрати 

мењнатии онњоро дар бар мегирад, масъулият доранд. 

$C) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 

ва маќомоти минтаќавии он идораи давлатии соњаи мењнатро дар 

Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда барои тањия, татбиќ ва 

њамњангсозии сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити мењнат ва шуѓл, 

муносибатњои мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, њиљрати мењнатии 

онњоро дар бар мегирад, масъулият доранд. 

$D) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии 

Тољикистон ва маќомоти минтаќавии он идораи давлатии соњаи мењнатро 

дар Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда барои  татбиќ ва 

њамњангсозии сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити мењнат ва шуѓл, 

муносибатњои мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, њиљрати мењнатии 

онњоро дар бар мегирад, масъулият доранд. 

$E) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 

ва маќомоти минтаќавии он идораи давлатии соњаи мењнатро дар 

Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда барои тањия, ва њамњангсозии 

сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити мењнат ва шуѓл, муносибатњои 

мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, њиљрати мењнатии онњоро дар бар 

мегирад, масъулият доранд. 

 

@104. Ба мафњуми санадњои меъёрии дохилї равшанї андозед: 

$A) санадњои меъёрии дохилї санадњои меъёрии њуќуќии аз тарафи 

маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти намояндагии 

кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо 

алоќамандро танзим намуда, дар њудуди ташкилот амал мекунад;  

$В) санадњои меъёрии дохилї санадњои меъёрии њуќуќии аз тарафи 

маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти намояндагии 



кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо 

алоќамандро танзим намуда, дар њудуди корхона амал мекунад;  

$C) санадњои меъёрии дохилї (локалї) - санадњои меъёрии њуќуќии аз 

тарафи маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти 

намояндагии кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатро танзим 

намуда, дар њудуди ташкилот амал мекунад;  

$D) санадњои меъёрии дохилї (локалї) - санадњои меъёрии њуќуќии аз 

тарафи маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти 

намояндагии кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатї ва 

муносибатњои ба онњо алоќамандро танзим намуда, дар њудуди муассиса 

амал мекунад;  

$E) санадњои меъёрии дохилї (локалї) - санадњои меъёрии њуќуќии аз 

тарафи маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти 

намояндагии кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатї ва 

муносибатњои ба онњо алоќамандро танзим намуда, дар њудуди ташкилот 

амал мекунад;  

 

@105. Ба мафњуми корманди кироя равшанї андозед: 

$A) корманди кироя– шахсе, ки дар муносибатњои мењнатї бо корфармо дар 

асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатии басташуда ќарор дорад; 

$В) корманди кироя– шахсе, ки дар муносибатњои мењнатї бо корфармо дар 

асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатии басташуда ќарор дорад; 

$C) корманди кироя (корманд) – шахсе, ки дар муносибатњои мењнатї-

истењсолї бо корфармо дар асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатии 

басташуда ќарор дорад; 

$D) корманди кироя (корманд) – шахсе, ки дар муносибатњои мењнатї бо 

корфармо дар асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатии басташуда ќарор 

дорад; 

$E) корманди кироя (корманд) шањрванде, ки дар муносибатњои мењнатї-

истењсолї бо кордењ дар асоси шартномаи мењнатии басташуда ќарор дорад. 

 

@106. Ба мафњуми шартњои муњими кор равшанї андозед? 

$A) шартњои муњими кор –андозаи пардохти музди мењнат, имтиёзњо, 

низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти нопурраи корї, 

якљоякунии ихтисос, таѓйир додани дараља ва номгўи вазифањо;  

$В) шартњои муњими кор – низом ва андозаи пардохти музди мењнат, 

имтиёзњо, низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти 

нопурраи корї, якљоякунии ихтисос, таѓйир додани дараља ва номгўи 

вазифањо;  



$C) шартњои муњими кор– низом ва андозаи пардохти музди мењнат, 

низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти нопурраи корї, 

якљоякунии ихтисос, таѓйир додани дараља ва номгўи вазифањо;  

$D) шартњои муњими кор – низом ва андозаи пардохти музди мењнат, 

имтиёзњо, низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти 

нопурраи корї, таѓйир додани дараља ва номгўи вазифањо;  

$E) шартњои муњими кор низом ва андозаи пардохти музди мењнат, 

имтиёзњо, низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти 

нопурраи корї, таѓйир додани дараља ва номгўи вазифањо;  

 

@107.Мафњуми квотаро муайян намоед (квота чист)? 

$A) квота – њиссаи љойњои кориест, ки ташкилот сарфи назар аз шакли 

моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба њимояи 

иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

$В) квота –ќисми љойњои кориест, ки ташкилот сарфи назар аз шакли 

моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба њимояи 

иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

$C) квота – њиссаи (ќисми) љойњои кориест, ки ташкилот сарфи назар аз 

шакли моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба 

њимояи иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

$D) квота – њиссаи (ќисми) љойњои кориест, ки корхона сарфи назар аз 

шакли моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба 

њимояи иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

$ E) квота – њиссаи (ќисми) љойњои кориест, ки корфармо сарфи назар аз 

шакли моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба 

њимояи иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

 

@108.Мафњуми даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатро муайян 

намоед: 

$A) даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатї – ба љои кор дар њолати 

мастї, нашъамандї ё токсикоманї њозир шудан, бе сабабњои узрнок дар љои 

кор набудан (аз љумла, зиёда аз 3 соати рўзи корї набудан), дар љои кор 

ќасдан вайрон намудан ва дуздидани моликияти корфармо, аз тарафи 

корманд вайрон кардани ќоидањои техникаи бехатарї, бехатарї аз сўхтор, ки 

боиси оќибатњои вазнин, аз он љумла љароњат, садама ё сўхтор гаштааст; 

$В) даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатї – ба љои кор дар њолати 

мастї, нашъамандї ё токсикоманї њозир шудан, бе сабабњои узрнок дар љои 

кор набудан, дар љои кор ќасдан вайрон намудан ва дуздидани моликияти 

корфармо, аз тарафи корманд вайрон кардани ќоидањои техникаи бехатарї, 



бехатарї аз сўхтор, ки боиси оќибатњои вазнин, аз он љумла љароњат, садама 

ё сўхтор гаштааст; 

$C) даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатї – ба љои кор дар њолати 

мастї ё токсикоманї њозир шудан, бе сабабњои узрнок дар љои кор набудан 

(аз љумла, зиёда аз 3 соати рўзи корї набудан), дар љои кор ќасдан вайрон 

намудан ва дуздидани моликияти корфармо, аз тарафи корманд вайрон 

кардани ќоидањои техникаи бехатарї, бехатарї аз сўхтор, ки боиси оќибатњои 

вазнин, аз он љумла љароњат, садама ё сўхтор гаштааст; 

$D) ба љои кор дар њолати мастї, нашъамандї ё токсикоманї њозир шудан, бе 

сабабњои узрнок дар љои кор набудан (аз љумла, зиёда аз 3 соати рўзи корї 

набудан), дар љои кор ќасдан вайрон намудан ва дуздидани моликияти 

корфармо, аз тарафи корманд вайрон кардани ќоидањои техникаи бехатарї, 

бехатарї аз сўхтор, ки боиси оќибатњои вазнин, аз он љумла љароњат, садама 

ё сўхтор гаштааст; 

$E) даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатї – ба љои кор дар њолати 

мастї, нашъамандї ё токсикоманї њозир шудан, бе сабабњои узрнок дар љои 

кор набудан (аз љумла, зиёда аз 3 соати рўзи корї набудан), дар љои кор 

ќасдан вайрон намудан ва дуздидани моликияти корфармо, аз тарафи 

корманд вайрон кардани ќоидањои техникаи бехатарї. 

 

@109.Ба мафњуми мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат равшанї 

андозед: 

$A) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат зиёда аз 2 маротиба 

гунањкорона вайрон кардани ўњдадорињои мењнатї дар давраи амали љазои 

интизомии ба ў додашуда; 

$В) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат – такроран гунањкорона 

вайрон кардани ўњдадорињои мењнатї дар давраи амали љазои интизомии ба 

ў додашуда; 

$C) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат – такроран гунањкорона 

вайрон кардани ўњдадорињои мењнатї аз љониби корманд дар давраи амали 

љазои интизомии ба ў додашуда; 

$D) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат – такроран гунањкорона 

риоя накардани талаботи санадњои локалї ва ўњдадорињои мењнатї дар 

давраи амали љазои интизомии ба ў додашуда; 

$E) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат – такроран вайрон кардани 

ўњдадорињои мењнатї дар давраи амали љазои интизомии ба ў додашуда; 

 

@110.Ба мафњуми шарики иљтимої равшанї андозед: 



$A) шарикии иљтимої-робитаи иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатие, ки 

ба таъмини 

мувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатї равона 

 гардидаанд; 

$В) шарикии иљтимої-њамкории иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-иќтисодие, 

ки ба таъмини 

мувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатї равона 

 гардидаанд; 

$C) шарикии иљтимої-њамкории иштирокчиёни муносибатњои иќтисодї, иљтимої-

мењнатие, ки ба  

таъминимувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи 

њокимияти  

давлатї равона гардидаанд; 

$D) шарикии иљтимої-робитаи иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатие, ки 

ба таъмини 

мувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатї равона 

 гардидаанд; 

$E) шарикии иљтимої-њамкории иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатие, 

ки ба таъмини 

мувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатї равона 

 гардидаанд; 

@111. Ба мафњуми созишнома ва шарики иљтимої равшанї андозед: 

$A) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки 

муносибатњои иљтимої-мењнатии байни кормандон, корфармоён, маќомоти 

иљроияи њокимияти давлатиро ба танзим медарорад; 

$В) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки 

муносибатњои иљтимої-иќтисодиро байни кормандон ва маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатї, соњањо ва касбњоро ба танзим медарорад; 

$C) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки робитаи 

иљтимої ва мењнатиро байни кормандон, корфармоён, маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатиро, ба танзим медарорад; 

$D) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки 

муносибатњои иљтимої-мењнатии байни кормандон, корфармоён, маќомоти 

иљроияи њокимияти давлатї, соњањо ва касбњоро ба танзим медарорад; 



$E) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки 

муносибатњои иљтимої-мењнатии байни кормандон, корфармоёнро ба 

танзим медарорад; 

@112. Ба мафњуми шартномаи коллективї равшанї андозед: 

$A) шартномаи коллективї- ин созиши тарафњо буда, муносибатњои 

иљтимої-мењнатиро дар корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо (минбаъд –

ташкилот) ба танзим медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон 

байни корфармоён ва кормандон баста мешавад; 

$В) шартномаи коллективї-санади њуќуќї, ки муносибатњои иќтисодї, 

иљтимої-мењнатиро дар корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо (минбаъд –

ташкилот) ба танзим медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон 

байни корфармоён ва кормандон баста мешавад; 

$C) шартномаи коллективї-санади њуќуќї, ки муносибатњои иљтимої-

мењнатиро дар корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо (минбаъд –ташкилот) ба 

танзим медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон байни 

корфармоён ва кормандон баста мешавад; 

$D) шартномаи коллективї-санади њуќуќї, ки муносибатњои иљтимої-

мењнатиро дар корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо ба танзим медарорад ва 

аз тарафи намояндагони ваколатдорашон байни корфармоён ва кормандон 

баста мешавад; 

$E) шартномаи коллективї-санади њуќуќї, ки муносибатњои иљтимої-

мењнатиро дар ташкилотњо ва муассисањо (минбаъд –ташкилот) ба танзим 

медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон байни корфармоён ва 

кормандон баста мешавад; 

@113. Принсипњои асосии шарикии иљтимоиро муайян намоед: 

$A) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; ваколатдории 

намояндагони тарафњо; эњтироми манфиати тарафњо; интихоби озод дар 

баррасии масъалањое, ки мазмуни созишномањо ва шартномањои 

коллективиро ташкил медињанд; аз љониби тарафњо ихтиёрї ќабул намудани 

ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти созишномањо ва шартномањои 

коллективии аз љониби тарафњо ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои 

иљро накардани ўњдадорињо, ќарорњо, созишномањо ва шартномањо;  

назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва 

мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти тарафњо. 

$В) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 



баробарњуќуќии тарафњо; ваколатдории намояндагони тарафњо; эњтироми 

манфиати тарафњо; интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни 

созишномањо ва шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби 

тарафњо ихтиёрї ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти 

созишномањо ва шартномањои коллективии аз љониби тарафњо 

ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, 

ќарорњо, созишномањо ва шартномањо;  назорати мутаќобила ва самимият 

(ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва мунтазамии иттилоот оид ба 

масъалањои фаъолияти тарафњо. 

$C) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии тарафњо; ваколатдории намояндагони тарафњо; эњтироми 

манфиати тарафњо; интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни 

созишномањо ва шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби 

тарафњо ихтиёрї ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти 

созишномањо ва шартномањои коллективии аз љониби тарафњо 

ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, 

назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва 

мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти тарафњо. 

$D) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии тарафњо; эњтироми манфиати тарафњо; интихоби озод дар 

баррасии масъалањое, ки мазмуни созишномањо ва шартномањои 

коллективиро ташкил медињанд; аз љониби тарафњо ихтиёрї ќабул намудани 

ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти созишномањо ва шартномањои 

коллективии аз љониби тарафњо ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои 

иљро накардани ўњдадорињо, ќарорњо, созишномањо ва шартномањо;  

назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва 

мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти тарафњо. 

$E) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии тарафњо;ваколатдории намояндагони тарафњо; эњтироми 

манфиати тарафњо; интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни 

созишномањо ва шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби 

тарафњо ихтиёрї ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти 

созишномањо ва шартномањои коллективии аз љониби тарафњо 



ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, 

ќарорњо, созишномањо ва шартномањо;  дурустї ва мунтазамии иттилоот оид 

ба масъалањои фаъолияти тарафњо. 

@114. Ба шаклњои амалї намудани шарикии иљтимої равшанї андозед: 

$A) музокирот ва машваратњо; тањия, ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани созишномањо ва шартномањои коллективї; иттилоотонии 

мутаќобилаи тарафњо оид ба иљрои ўњдадорињои ќабулгардида. 

$В) музокирот ва машваратњо; ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани созишномањо ва шартномањои коллективї; иттилоотонии 

мутаќобилаи тарафњо оид ба иљрои ўњдадорињои ќабулгардида. 

$C) музокирот ва машваратњо; ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани созишномањо ва шартномањои коллективї; иттилоотонии 

мутаќобилаи тарафњо оид ба иљрои ўњдадорињои ќабулгардида. 

$D) музокирот ва машваратњо; тањия, ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани созишномањо; иттилоотонии мутаќобилаи тарафњо оид ба иљрои 

ўњдадорињои ќабулгардида. 

$E) музокирот ва машваратњо; тањия, ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани шартномањои коллективї; иттилоотонии мутаќобилаи тарафњо оид 

ба иљрои ўњдадорињои ќабулгардида; 

@115. Ба мафњуми созишномаи генералї равшанї андозед: 

$A) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, равандњои асосии 

њамкорї ва ўњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии Тољикистон, 

дигар маќомоти намояндагии кормандон ва иттињодияњои 

умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, баланд 

бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи иљтимоии 

гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади мењнаткашонро бо 

мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян мекунад. 

$В) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, фишангњои 

асосии њамкорї ва ўњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии 

Тољикистон, иттињодияњои иттифоќњои касаба, ва иттињодияњои 

умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, баланд 

бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи иљтимоии 

гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади мењнаткашонро бо 

мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян мекунад. 

$C) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоиро муќаррар намуда, равандњои асосии њамкорї ва 

ўњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии Тољикистон, иттињодияњои 



иттифоќњои касаба, дигар маќомоти намояндагии кормандон ва 

иттињодияњои умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, 

баланд бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи 

иљтимоии гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади 

мењнаткашонро бо мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян 

мекунад. 

$D) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, равандњои асосии 

њамкорї ва ўњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии Тољикистон, 

иттињодияњои иттифоќњои касаба, дигар маќомоти намояндагии кормандон 

ва иттињодияњои умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли 

ањолї, баланд бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини 

њифзи иљтимоии гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади 

мењнаткашонро бо мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян 

мекунад. 

$E) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, равандњои асосии 

њамкориро байни  Њукумати Љумњурии Тољикистон, иттињодияњои 

иттифоќњои касаба, дигар маќомоти намояндагии кормандон ва 

иттињодияњои умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, 

баланд бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи 

иљтимоии гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади 

мењнаткашонро бо мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян 

мекунад. 

 

@116. Мўњлати баќайдгирии созишномањо ва шартномањои 

коллективиро муайян намоед: 

$A) созишномањо, дар давоми дањ рўзи баъд аз имзо шуданаш бо намояндаи 

корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми дахлдор оид 

ба мењнат фиристода мешавад.  

$В) шартномањои коллективї дар давоми дањ рўзи баъд аз имзо шуданаш бо 

намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми 

дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад.  

$C) созишномањо, дар давоми понздањ рўзи баъд аз имзо шуданаш бо 

намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми 

дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад.  

$D) созишномањо, шартномањои коллективї дар давоми дањ рўзи баъд аз 

имзо шуданаш бо намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии 

огоњонї ба маќоми дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад.  



$E) созишномањо, шартномањои коллективї дар давоми дањ рўзи баъд аз 

имзо шуданаш бо намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии 

огоњонї ба маќоми дахлдор оид ба суѓурта фиристода мешавад.  

@117. Ба мафњуми шањрвандони бекор равшанї андозед: 

$A) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, шуѓли бо роњи мурољиат ба хадамоти давлатї ё 

хадамоти дигари шуѓли ањолї, тавассути истифода ва љойгир намудани 

эълонњо дар матбуот, мурољиати бевосита ба корфармоён, истифодаи 

усулњои дигар, аз љумла ташкили кори инфиродї ба љустуљўи кор машѓул 

буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба кор шурўъ намоянд. 

$В) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, музди мењнат ва шуѓли даромаднок доранд, бо роњи 

мурољиат ба хадамоти давлатї ё хадамоти дигари шуѓли ањолї, тавассути 

истифода ва љойгир намудани эълонњо дар матбуот, мурољиати бевосита ба 

корфармоён, истифодаи усулњои дигар, аз љумла ташкили кори инфиродї ба 

љустуљўи кор машѓул буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба кор шурўъ 

намоянд. 

$C) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, музди мењнат ва шуѓли даромаднок доранд, бо роњи 

мурољиат ба хадамоти давлатї ё хадамоти дигари муњољирати ањолї, 

тавассути истифода ва љойгир намудани эълонњо дар матбуот, мурољиати 

бевосита ба корфармоён, истифодаи усулњои дигар, аз љумла ташкили кори 

инфиродї ба љустуљўи кор машѓул буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба 

кор шурўъ намоянд. 

$D) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, музди мењнат ва шуѓли даромаднок доранд, бо роњи 

мурољиат ба маќомоти суѓурта ё хадамоти дигари шуѓли ањолї, тавассути 

истифода ва љойгир намудани эълонњо дар матбуот, мурољиати бевосита ба 

корфармоён, истифодаи усулњои дигар, аз љумла ташкили кори инфиродї ба 

љустуљўи кор машѓул буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба кор шурўъ 

намоянд. 

$E) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, музди мењнат ва шуѓли даромаднок надоранд, бо роњи 

мурољиат ба хадамоти давлатї ё хадамоти дигари шуѓли ањолї, тавассути 

истифода ва љойгир намудани эълонњо дар матбуот, мурољиати бевосита ба 

корфармоён, истифодаи усулњои дигар, аз љумла ташкили кори инфиродї ба 

љустуљўи кор машѓул буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба кор шурўъ 

намоянд. 

@118. Кори мувофиr чист? 



$A) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба маълумот, ихтисос, 

собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори охирин (ба истиснои 

корњои xамъиятии музднок),  вазъи саломатии e мувофиr буда, аз мањали 

зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат дар роњ) бошад ва музди 

мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали музди мењнати расман 

муrарраршуда кафолат дињад. 

$В) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, ихтисос, тайёрии 

касбb, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори охирин вазъи 

саломатии e мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда 

аз як соат дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз 

њадди аrали музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, маълумот, ихтисос, 

тайёрии касбb, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори 

охирин (ба истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 

дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

$C) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, маълумот, 

тайёрии касбb, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори 

охирин (ба истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 

дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

$D) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, маълумот, 

ихтисос, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори охирин (ба 

истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e мувофиr буда, аз 

мањали зисташ начандон дур xойгир бошад ва музди мењнаташро дар сатњи 

на пасттар аз њадди аrали музди мењнати расман муrарраршуда кафолат 

дињад. 

$E) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, маълумот, 

ихтисос, тайёрии касбb, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корӣ шароитњои xои 

кори охирин (ба истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 

дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

@119. Шартномаи (ќарордоди) мењнатї чист?  

$A) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- ин санади њуќуќиест, ки байни 

корфармо ва корманд басташуда, ки тибќи он корманд вазифадор аст 

корњоро аз рўи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё вазифа бо 



дараљањои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии мењнатї иљро намояд, 

корфармо бошад, вазифадор аст барои њамин кор ба корманд музд дињад ва 

шароити мењнатиро, ки санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои меъёрии 

њуќуќї оид ба мењнат ва созишномањои тарафњо муайян намудаанд, таъмин 

кунад. 

$В) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- созишномаи байни корфармо ва 

корманд мебошад, ки тибќи он корманд вазифадор аст корњоро аз рўи як 

касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё вазифа бо дараљањои дахлдор, бо 

риояи тартиби дохилии мењнатї иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор 

аст барои њамин кор ба корманд музд дињад ва шароити мењнатиро, ки 

санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї оид ба мењнат ва 

созишномањои тарафњо муайян намудаанд, таъмин кунад. 

$C) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- созишномаи байни корфармо ва 

корманд мебошад, ки тибќи он корманд вазифадор аст корњоро аз рўи якчанд 

касби муайян, ихтисос, ё вазифа бо дараљањои дахлдор, бо риояи тартиби 

дохилии мењнатї иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст барои њамин 

кор ба корманд музд дињад ва шароити мењнатиро, ки санадњои ќонунгузорї 

ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї оид ба мењнат ва созишномањои тарафњо 

муайян намудаанд, таъмин кунад. 

$D) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- созишномаи байни корфармо ва 

корманд мебошад, ки тибќи он корманд вазифадор аст корњоро аз рўи як 

касб, ё вазифа бо дараљањои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии мењнатї 

иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст барои њамин кор ба корманд 

музд дињад ва шароити мењнатиро, ки санадњои ќонунгузорї ва дигар 

санадњои меъёрии њуќуќї оид ба мењнат ва созишномањои тарафњо муайян 

намудаанд, таъмин кунад. 

$E) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- созишномаи байни корфармо ва 

корманд мебошад, ки тибќи он корманд вазифадор аст корњоро аз рўи як 

касб, якчанд касби муайян, ихтисос, бо дараљањои дахлдор, бо риояи 

тартиби дохилии мењнатї иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст 

барои њамин кор ба корманд музд дињад ва шароити мењнатиро, ки 

санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї оид ба мењнат ва 

созишномањои тарафњо муайян намудаанд, таъмин кунад.@ 120. Ба 

мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатї равшанї андозед: 

$A) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатиро созишномаи тарафњо, ва 

дигар санади меъёрии њуќуќї оид ба мењнат, аз љумла созишномаи генералї 

ва шартномаи коллективї муайян мекунанд. Дар матни шартномаи 

(ќарардоди) мењнатї бояд љои кор (ташкилот ва ё воњидњои муайян), 

вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози кор мўњлати амалї шартномаи 



(ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, давомнокї ва низоми ваќти корї, 

давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар шароитњои мењнат нишон дода 

шавад. 

$В) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) коллективиро созишномаи тарафњо, 

инчунин санади ќонунгузорї ва дигар санади меъёрии њуќуќї оид ба мењнат, 

аз љумла созишномаи генералї, соњавї ва шартномаи коллективї муайян 

мекунанд. Дар матни шартномаи (ќарардоди) мењнатї бояд љои кор 

(ташкилот ва ё воњидњои муайян), вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози 

кор мўњлати амалї шартномаи (ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, 

давомнокї ва низоми ваќти корї, давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар 

шароитњои мењнат нишон дода шавад. 

$C) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатиро созишномаи тарафњо, 

инчунин санади ќонунгузорї ва дигар  санади меъёрии њуќуќї оид ба мењнат, 

аз љумла созишномаи генералї, соњавї ва шартномаи коллективї муайян 

мекунанд. Дар матни шартномаи (ќарардоди) мењнатї бояд љои кор 

(ташкилот ва ё воњидњои муайян), вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози 

кор мўњлати амалї шартномаи (ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, 

давомнокї ва низоми ваќти корї, давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар 

шароитњои мењнат нишон дода шавад. 

$D) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатиро созишномаи тарафњо, 

инчунин санади ќонунгузорї оид ба мењнат, аз љумла созишномаи генералї, 

соњавї ва шартномаи коллективї муайян мекунанд. Дар матни шартномаи 

(ќарардоди) мењнатї бояд љои кор (ташкилот ва ё воњидњои муайян), 

вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози кор мўњлати амалї шартномаи 

(ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, давомнокї ва низоми ваќти корї, 

давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар шароитњои мењнат нишон дода 

шавад. 

$E) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатиро созишномаи тарафњо, 

инчунин санади ќонунгузорї ва дигар санади меъёрии њуќуќї оид ба шуѓл, аз 

љумла созишномаи соњавї ва шартномаи коллективї муайян мекунанд. Дар 

матни шартномаи (ќарардоди) мењнатї бояд љои кор (ташкилот ва ё 

воњидњои муайян), вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози кор мўњлати 

амалї шартномаи (ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, давомнокї ва 

низоми ваќти корї, давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар шароитњои 

мењнат нишон дода шавад. 

@121. Шартномаи (ќарордоди) мењнатї ба кадом мўњлатњо баста 

мешавад? 



$A) ба мўњлатњои номуайян; ба мўњлати муайян (на бештар аз 3 

сол);барои иљрои вазифањои корманди њозирнабуда, ки мутобиќи Кодекси 

мењнат љои кораш нигоњ дошта мешавад; барои иљрои корњои мавсимї; 

$В) ба мўњлатњои номуайян; ба мўњлати муайян (на бештар аз 10 сол); 

барои иљрои вазифањои корманди њозирнабуда, ки мутобиќи Кодекси 

мењнат љои кораш нигоњ дошта мешавад; ба мўњлати иљрои кори муайян; 

$C) ба мўњлатњои номуайян; ба мўњлати муайян (на бештар аз 5 сол); иљрои 

вазифањои корманди њозирнабуда, ки мутобиќи Кодекси мењнат љои кораш 

нигоњ дошта мешавад; ба мўњлати иљрои кори муайян; барои иљрои корњои 

мавсимї; 

$D) ба мўњлати муайян (на бештар аз 5 сол); барои иљрои вазифањои 

корманди њозирнабуда, ки мутобиќи Кодекси мењнат љои кораш нигоњ 

дошта мешавад; ба мўњлати иљрои кори муайян; барои иљрои корњои 

мавсимї; 

$E) ба мўњлатњои номуайян; ба мўњлати муайян (на бештар аз 2 сол); барои 

иљрои вазифањои корманди њозирнабуда, ки мутобиќи Кодекси мењнат љои 

кораш нигоњ дошта мешавад; ба мўњлати иљрои кори муайян; барои иљрои 

корњои мавсимї. 

@122. Шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар кадом шакл баста 

мешавад? 

$A) Шартномаи мењнатї метавонад хаттї баста шавад, ќарордод бошад танњо 

ба шакли хаттї баста мешавад.  Шартномаи (ќарордоди) мењнатии дар шакли 

хаттї басташуда дар ду нусха тартиб додашуда, ба он тарафњо имзо 

мегузоранд.  

$В) Шартномаи мењнатї метавонад дањонї ё шифоњї баста шавад, ќарордод 

бошад танњо ба шакли хаттї баста мешавад.  Шартномаи (ќарордоди) 

мењнатии дар шакли хаттї басташуда дар ду нусха тартиб додашуда, ба он 

тарафњо имзо мегузоранд.  

$C) Шартномаи мењнатї метавонад хаттї ва ё шифоњї баста шавад.  

Шартномаи (ќарордоди) мењнатии дар шакли хаттї басташуда дар ду нусха 

тартиб додашуда, ба он тарафњо имзо мегузоранд.  

$D) Шартномаи мењнатї метавонад хаттї ва ё шифоњї баста шавад, ќарордод 

бошад танњо ба шакли хаттї баста мешавад.  Шартномаи (ќарордоди) 

мењнатии дар шакли хаттї басташуда дар се нусха тартиб додашуда, ба он 

тарафњо имзо мегузоранд.  

$E) Шартномаи мењнатї метавонад хаттї ва ё шифоњї баста шавад, ќарордод 

бошад танњо ба шакли хаттї баста мешавад.  Шартномаи (ќарордоди) 



мењнатии дар шакли хаттї басташуда дар ду нусха тартиб додашуда, ба он 

тарафњо имзо мегузоранд. 

@123. Кадоме аз њуљљатњои зерин њангоми ба кор дохил пешнињод 

карда мешаванд? 

$A) дафтарчаи мењнатї (ба ѓайр аз њолатњои бори аввал ба кор дохил 

гардидан); шиноснома (шањодатномаи таваллуд барои шахсоне, ки ба синни 

шонздањсолагї нарасидаанд); њуљљатњо дар бораи маълумот дар њолатњои 

пешбининамудаи  санади меъёрї; барои ўњдадорони њарбї – билети њарбї ё 

шањодатномаи баќайдгирї; 

$В) дафтарчаи мењнатї (ба ѓайр аз њолатњои бори аввал ба кор дохил 

гардидан); паспорт (шањодатномаи таваллуд барои шахсоне, ки ба синни 

понздањсолагї нарасидаанд); њуљљатњо дар бораи маълумот дар њолатњои 

пешбининамудаи  санади меъёрї; барои ўњдадорони њарбї – билети њарбї ё 

шањодатномаи баќайдгирї; 

$C) дафтарчаи мењнатї (ба ѓайр аз њолатњои бори аввал ба кор дохил 

гардидан); шиноснома (шањодатномаи таваллуд барои шахсоне, ки ба синни 

чордањсолагї нарасидаанд); њуљљатњо дар бораи маълумот. барои 

ўњдадорони њарбї – билети њарбї ё шањодатномаи баќайдгирї; 

$D) дафтарчаи мењнатї (ба ѓайр аз њолатњои бори аввал ба кор дохил 

гардидан); шиноснома (шањодатномаи таваллуд барои шахсоне, ки ба синни 

шонздањсолагї нарасидаанд); њуљљатњо дар бораи маълумот дар њолатњои 

пешбининамудаи  санади меъёрї; шањодатномаи баќайдгирї; 

$E) дафтарчаи мењнатї (ба ѓайр аз њолатњои бори аввал ба кор дохил 

гардидан); шиноснома (шањодатномаи таваллуд барои шахсоне, ки ба синни 

њабдањсолагї нарасидаанд); њуљљатњо дар бораи маълумот дар њолатњои 

пешбининамудаи  санади меъёрї; барои ўњдадорони њарбї – билети њарбї. 

@124. Нисбати кадом шахсон санљиш муќаррар карда намешавад? 

$A) Шахсони  синнашон ба њабдањ нарасида, мутахассисони љавон, 

њангоми гузаронидан ба кор ба мањалли дигар, гузаронидан ба кор ба 

ташкилоти дигар, инчунин њангоми тибќи озмун ба кор ќабул намудан 

муќаррар карда намешавад; 

$В) Шахсони синнашон ба њаждањ нарасида,  њангоми гузаронидан ба кор 

ба мањалли дигар, гузаронидан ба кор ба ташкилоти дигар, инчунин њангоми 

тибќи озмун ба кор ќабул намудан муќаррар карда намешавад. 

$C) Шахсони синнашон ба њаждањ расида, мутахассисони љавон, њангоми 

гузаронидан ба кор ба мањалли дигар, гузаронидан ба кор ба ташкилоти 



дигар, инчунин њангоми тибќи озмун ба кор ќабул намудан муќаррар карда 

намешавад. 

$D) Шахсони синнашон ба њаждањ нарасида, мутахассисони љавон, 

њангоми гузаронидан ба кор ба мањалли дигар, гузаронидан ба кор ба 

ташкилоти дигар, инчунин њангоми тибќи озмун ба кор ќабул намудан 

муќаррар карда намешавад. 

$E) Шахсони синнашон ба њаждањ нарасида, мутахассисони љавон, 

маъюбон, њангоми гузаронидан ба кор ба мањалли дигар, гузаронидан ба кор 

ба ташкилоти дигар, инчунин њангоми тибќи озмун ба кор ќабул намудан 

муќаррар карда намешавад. 

@ 125. Бо кадом шахсон шартномаи шогирдї баста мешавад? 

$A) Корфармо њуќуќ дорад ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои мўњлати дар 

шартнома муќарраргардида барои таълими касбї шартномаи шогирдї бандад; 

$В) Корфармо ўњдадор аст ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои мўњлати дар 

шартнома муќарраргардида барои таълими касбї шартномаи шогирдї бандад;  

$C) Корфармо њуќуќ дорад ба ашхосе, ки кор мекобанд, бо мўњлати якмоња, 

ки дар шартнома муќарраргардидааст барои таълими касбї шартномаи 

шогирдї бандад; 

$D) Корфармо њуќуќ дорад ба ашхосе, ки соњиби кор мебошанд, барои 

мўњлати дар шартнома муќарраргардида барои таълими касбї шартномаи 

шогирдї бандад;  

$E) Корфармо вазифадор аст ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои мўњлати дар 

шартнома муќарраргардида барои таълими касбї шартномаи шогирдї бандад.  

@126. Ба мафњуми гузаронидан ба кори дигари доимї равшанї андозед: 

$A) Ба дигар кори муваќќатї гузаронидан (таѓйир ёфтани вазифаи мењнатии 

корманд), супоридани кор аз рўи ихтисоси дигар, тахассус ва вазифаи дигар 

танњо бо розигии корманд мумкин аст; 

$В) Ба дигар кори доимї гузаронидан, супоридани кор аз рўи ихтисоси дигар, 

тахассус ва вазифаи дигар танњо бо розигии корманд мумкин аст; 

$C) Ба дигар кори доимї гузаронидан (таѓйир ёфтани вазифаи мењнатии 

корманд), супоридани кор аз рўи ихтисоси дигар, тахассус ва вазифаи дигар 

танњо бо розигии корманд мумкин аст; 

$D) Ба дигар кори доимї гузаронидан (таѓйир ёфтани вазифаи мењнатии 

корманд), супоридани кор аз рўи ихтисоси дигар, ва вазифаи дигар танњо бо 

розигии корманд мумкин аст; 

$E) Ба дигар кори доимї гузаронидан (таѓйир ёфтани вазифаи мењнатии 

корманд), тахассус ва вазифаи дигар танњо бо розигии корманд мумкин аст. 



@127. Љойивазкунї чист? 

$A) Дар худи њамон ташкилот ба љои дигари кор гузаронидан, ба бахши 

таркибии њамон мањал гузаронидан, дар доираи тахассус, дараљаи ихтисос ё 

вазифа ва дигар дастгоњ ё таљњизот кор супоридан, ки аз шарти шартномаи 

(ќарордоди) мењнатї бармеояд ва дар айни замон шароити мењнат моњиятан 

таѓйир намеёбад, ба кори дигар гузаронидан њисоб карда ва розигии корманд 

гирифта намешавад. 

$В) Ба дигар кори доимї гузаронидан, супоридани кор аз рўи ихтисоси дигар, 

тахассус ва вазифаи дигар танњо бо розигии корманд мумкин аст; 

$C) Ба дигар кори доимї гузаронидан (таѓйир ёфтани вазифаи мењнатии 

корманд), супоридани кор аз рўи ихтисоси дигар, тахассус ва вазифаи дигар 

танњо бо розигии корманд мумкин аст; 

$D) Ба дигар кори доимї гузаронидан (таѓйир ёфтани вазифаи мењнатии 

корманд), супоридани кор аз рўи ихтисоси дигар, ва вазифаи дигар танњо бо 

розигии корманд мумкин аст; 

$E) Ба дигар кори доимї гузаронидан (таѓйир ёфтани вазифаи мењнатии 

корманд), тахассус ва вазифаи дигар танњо бо розигии корманд мумкин аст. 

@128. Кадом муносибатњои љамъиятиро њуќуќи мењнатї танзим 

менамояд? 

$A) Муносибатњои мењнатиро \ танзим менамояд;  

$В) Муносибатњои љамъиятиро, ки бо мењнат алоќаманд њастанд, танзим 

менамояд; 

$C) Муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи ашхоси 

воќеї, ки тибќи шартномаи (ќарордоди) мехнатї дар ташкилотњо, ташкилоту 

муассисањои њама гуна шакли моликият кор мекунанд, кори шањрвандони 

алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва иштирокчии 

ташкилот мебошанд, танзим менамояд; 

$D) Њуќуќи мењнатї муносибатњои молу мулкї ва ѓайримолумулкии 

кормандонро танзим менамояд; 

$E) Њамаи љавоњо комилан дуруст мебошанд. 

@129. Дар Љумњурии Тољикистон мењнати иљборї мумкин аст? 

$A) Мењнати иљборї манъ аст; 

$В) Мењнати иљборї мумкин аст; 

$C) Мењнати иљборї дар њолатњои истисної мумкин аст; 

$D) Бо амри корфармо ба мењнати иљборї иљозат дода мешавад. 

$E) Бо ќарори суд мењнати иљборї мумкин аст. 

@130. Ќобилияти мењнатии шањрванд аз синни чандсолагї ба вуљуд 

меояд? 

$A) Аз 21 солагї; 



$В) Аз 16 солагї; 

$C) Аз лањзаи ба ќобилияти амалкунии пурра расидани шахс; 

$D) Аз синни 15 солагї; 

$E) Аз лањзаи издивољ намудан.  

@131. Асосњои ба вуљуд омадани муносибатњои мењнатиро муайян 

намоед: 

$A) Фармони корфармо; 

$В) Созишномаи мењнатї, ки корманд бо корфармо бастааст; 

$C) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї, озмун, таъин ва интихобот; 

$D) Ќарори иттифоќи касабаи ташкилот; 

$E) Ќарордод ва созишномаи коллективї; 

@132. Оё созишномаи коллективї ба сифати сарчашмаи њуќуќи мењнат 

баромад карда метавонанд? 

$A) Метавонанд; 

$В) Созишномаи коллективї наметавонанд сарчашамаи њуќуќи мењнатї 

бошад; 

$C) Агар онро корфармо имзо намуда бошад; 

$D) Бо ќарори якљояи иттифоќњои касаба ва маљлиси умумии кормандон 

созишномањои коллективї њамчун сарчашмаи њуќуќи мењнатї эътироф 

мегарданд; 

$E) Њамаи љавобњо нодуруст мебошанд. 

@133. Кодекси мењнат кай ќабул шудааст?  

$A) 11 июни соли 1997; 

$В) 15 майи соли 1997; 

$C) 16 июли соли 1997; 

$D) 6 ноябри соли 1994; 

$E) Дар Љумњурии Тољикистон Кодекси мењнат њоло ќабул нагардидааст.  

@ 134. Таркиби Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистонро муайян 

намоед: 

$A) Кодекси мењнат 20 боб ва 301 моддаро дар бар мегирад;  

$В) Кодекси мењнат аз 18 боб ва 228 модда иборат аст; 

$C) Кодекси мењнат њоло ќабул нагардидааст; 

$D) Кодекси мењнат аз 10 боб ва 100 модда иборат мебошад; 

$E) Њамаи љавобњо нодуруст мебошанд. 

@135. Њимоя аз бекорї: 

$A) Њуќуќи корманд мебошад; 

$В) Озодии шањрванд мањсуб мегардад; 

$C) Ўњдадории корманд мебошад; 

$D) Вазифаи шањрванд мебошад; 



$E) Варианти «D» дуруст аст. 

@136. Ба сифати тарафњои шартномаи (ќарордоди) мењнатї, кї баромад 

менамояд: 

$A) Корманд ва маъмурияти муассиса; 

$В) Шањрванд ва роњбари корхона; 

$C) Соњибкори инфиродї ва маќомоти андоз;  

$D) Љамъияти сањомї ва сармоягузори хориљї; 

$E) Корманд ва корфармо. 

@137. Бо дарназардошти мафњуми шартномаи (ќарордоди) мењнатї 

вазифањои кормандро муайян намоед: 

$A) Корманд корњоро аз рўи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё вазифа 

бо дараљањои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии мењнатї иљро намояд; 

$В) Фармон ва супоришњои корфарморо иљро намуда, ќоидањои тартиботи 

дохилии мењнатиро риоя намояд; 

$C) Тартиботи дохилиро риоя намуда, меъёрњои муќаррарнамудаи корро 

иљро намояд; 

$D) Дар маљлисњои корхона мунтазаи ширкат варзида, ќарорњои 

ќабулнамудаи онро бемайлон иљро намояд; 

$E) Тартиботи дохилии мењнатиро риоя намуда, функсияи мењнатии худро 

иљро    

намояд. 

@138. Ба сифати корфармо баромад карда метавонад:  

$A) Роњбари корхона, муассиса ва ташкилот;  

$В) Роњбари воњиди сохтории корхона, муассиса ва ташкилот; 

$C) Муассиси ташкилот; 

$D) Корхона, муассиса ва ташкилот; 

$E) Маќомоти дахлдори њокимияти давлатї, ташкилот, ки тибќи тартиби 

муќаррарнамудаи ќонун ба сифати шахси њуќуќї ба ќайд гирифта шудаанд, 

инчунин намояндагї ва филиалњои он, шахси воќеї, ки тибќи тартиби 

муќаррарнамудаи Ќонун ба сифати соњибкори фардї ва ё ба сифати 

истифодабарандаи мењнати ашхоси дигар барои эњтиёљи хољагии 

истеъмолии худ ба ќайд гирифта шудааст. 

@139. Шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар кадом шакл баста мешавад? 

$A) Дањонї; 

$В) Хаттї; 

$C) Дањонї, расмї; 

$D) Хаттї ва ё шифоњї; 

$E) Шакли онро љонибњо муќаррар менамоянд. 

@140. Мазмуни шартномаи мехатї аз кадом шартњо иборат аст? 



$A) Факултативї, омехта; 

$В) Муњим, ѓайримуњим; 

$C) Зарурї ва иловагї; 

$D) Муњим, иловагї; 

$E) Алтернативї, омехта. 

@141. Баста шудани шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар асоси кадом 

санад ба расмият дароварда мешавад? 

$A) Бо фармони (амри) роњбари ташкилот ё шахси ваколатдори ў; 

$В) Дар аоси фармони роњбари корхона ва раиси кумитаи иттифоќи касабаи 

он; 

$C) Тибќи оинномаи корхона; 

$D) Бо ќарори маљлиси коллективи мењнатї; 

$E) Њамаи љавобњо нодуруст мебошанд. 

@142. Њангоми ба кор ќабул намудан кадом њуљљатњо пешнињод 

мешаванд? 

$A) Билети њарбї, билети њизбї, њуљљат дар бораи вазъи саломатї, 

шиноснома; 

$В) Дафтарчаи мењнатї, шиноснома, њуљљат дар бораи маълумот, билети 

њарбї; 

$C) Мактуби тавсиявї, эъломия дар бораи даромад, шањодатномаи суѓурта; 

$D) Шањодатномаи аќди никоњ, дафтарчаи мењнатї, шиноснома;  

$E) Хислатнома, дафтарчаи мењнатї, диплом, билети њарбї. 

@143. Њангоми ќабул ба кор њуљљат дар бораи маълумот пешнињод 

карда мешавад: 

$A) Ба шарте, ки онро корфармо талаб намояд; 

$В) Дар њама маврид пешнињод карда мешавад; 

$C) Агар пешнињоди он дар шартномаи коллективї муќаррар гардида бошад; 

$D) Дар њолатњои пешбининамудаи санадњои дахлдори меъёрї; 

$E) Пешнињоди њуљчат дар бораи маълумот бо ризоияти тарафњо пешбинї 

мешавад. 

@144. Санљиш њангоми ќабул ба кор чигуна муќаррар мегардад? 

$A) Дар асоси фармони корфармо; 

$В) Бо ќарори маќомоти намояндагии кормандон; 

$C) Санљиш бо созишномаи тарафайн   муќаррар мегардад; 

$D) Тибќи  созишномаи коллективї; 

$E) Њамаи љавобњо дуруст њастанд. 

@145. Давомияти санљиш њангоми ќабул ба кор, чанд моњро дар бар 

мегирад? 



$A) То 1 моњ; 

$В) То 6 моњ; 

$C) То 9 моњ; 

$D) Онро тарафњо муќаррар менамоянд; 

$E) Ѓайр аз њолатњои муќаррарнамудани ќонун, наметавонад аз се моњ 

бештар бошад. 

@146. Нисбати кадом гурўњи шањрвандон санљиш муќаррар карда 

намешавад? 

$A) Нисбати шахсони синашон ба 18 нарасида, мутахассисони љавон, занони 

њомила, тифли ширхора ва то се сола дошта, њангоми  ќабул ба кор тариќи 

озмун ва њангоми ба кор ќабул намудан ба тариќи табдили кор;  

$В) Нисбати кормандоне, ки аз як кор ба кори дигар гузаронида мешаванд; 

$C) Нисбати занон, кормандони ноболиѓ; 

$D) Нисбати занон ва маъюбон;  

$E) Нисбати кормандоне, ки вазифањои оилавиро иљро менамоянд ва занони 

њомила. 

@147. Таъѓир ёфтани шартномаи мењнатї, ки бо розигии корманд сурат 

мегирад, бо кадом ибора ифода меёбад? 

$A) Табдили кор; 

$В) Љойивазкунї; 

$C) Аз кор дур кардан; 

$D) Изофакорї 

$E) Њамаи љавобњо дуруст мебошанд. 

@148. Намудњои табдили корро муќаррар намоед: 

$A) Табдили доимї ва муваќќатї; 

$В) Табдили мавсимї; 

$C) Бинобар зарурати истењсолї ва бекористї; 

$D) Табдили кор ба намудњо таќсим намешавад; 

$E) Њамаи љавобњо нодуруст мебошанд. 

@149. Табдили кори муваќќатї дар кадом њолатњо имконпазир 

мебошад? 

$A) Дар сурати бозистодани корхона;  

$В) Бинобар зарурати истењсолї ва бекористї; 

$C) Дар сурати бекористї; 

$D) Њамчун чораи љазои интизомї; 

$E) Бо ќарори якљояи корфармо ва маќомоти намояндагии кормандон. 

@150. Табдили кори муваќќатї ба кадом мўњлат сурат мегирад? 

$A) То 1 моњ; 

$В) Бо созиши тарфњо муќаррар мегардад; 



$C) Бо ќарори якљояи иттифоќи касаба ва корфармо муќаррар мешавад; 

$D) Дар шартномаи коллектї муќаррар карда мешавад; 

$E) То 6 моњ. 

@151. Санадњои локалї, ки ба сифати манбаъњои танзимкунандаи 

муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо марбут мебошанд, 

муайян намоед: 

$A) Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон; 

$В) Кодекси мењнат; санадњои њуќуќии байналмилалї, ки Љумњурии 

Тољикистон эътироф кардааст. 

$C) ќонунњои Љумњурии Тољикистон; 

$D) Санадњои њуќуќии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти 

њокимияти мањаллї; 

$E) Санадњо созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарифї), 

минтаќавї (вилоятї, ноњиявї шањрї); шартномањои коллективї ва дигар 

санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба мењнат (ќоидањои дохилии 

мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва 

дигар санадњое, ки роњбари ташкилот дар доираи салоњияти худ 

мебарорад); 

@152. Вазифањои асосии кормандро муайян намоед: 

$A) мутобиќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї вазифаи хешро софдилона 

иљро намояд; интизоми мењнатї ва технологияро риоя кунад; бо амволи 

корфармо эњтиёткорона муносибат намояд; 

$В) ташкилотро идора кунад ва дар доираи салоњияти худ ќарор ќабул 

намояд;  

$C) шартномањои (ќарододњои) мењнатї бандад ва онњоро бекор кунад; 

шумораи зарурии кормандонро барои иљрои кор муайян кунад;  

$D) дар доираи салоњияти худ санадњои љузъии њуќуќї ќабул намояд, ки 

барои кормандони ташкилот њатмист; кормандонро барои мењнатї 

сермањсули намунавї њавасманд гардонад; 

$E) аз кормандон иљрои ќоидањои таритиботи дохилии мењнатї, дигар 

ќоидањо ва муќаррарот, инчунин шартномањои мењнатиро талаб намояд. 

Дар сурати вайрон кардани (аз љониби корманд роњ додан ба амали 

ѓайриинтизомї) интизоми мењнатї кормандро ба љавобгарии интизомї кашад. 

@153. Ба мафњуми кори мувофиқ равшанї андозед: 

$A) коре, ки онро шањрванд иxро карда наметавонад, ба xинс, ихтисос, 

тайёрии касбb, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори 

охирин (ба истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 



дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

$В) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба ҷинс, ихтисос, собиқаи 

мењнатӣ ва таxрибаи корӣ шароитњои xои кори охирин (ба истиснои корњои 

ҷамъиятии музднок), вазъи саломатии e мувофиқ буда, аз мањали зисташ 

начандон дур ҷойгир бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз 

њадди ақали музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

$C) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, маълумот, 

ихтисос, тайёрии касбb, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои 

кори охирин (инчунин корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 

дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

$D) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, маълумот, 

иқхтисос, тайёрии касбӣ, собиаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои 

кори охирин (ба истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 

дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

$E) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, собиrаи мењнатb 

ва таxрибаи корӣ шароитњои xои кори охирин (ба истиснои корњои 

xамъиятии музднок), вазъи саломатии e мувофиқ буда, аз мањали зисташ 

начандон дур ҷойгир (на зиёда аз як соат дар роњ) бошад ва музди 

мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали музди мењнати расман 

муқарраршуда кафолат дињад. 

@154. Ба мафњуми корњои xамъиятb равшанї андозед: 

$A) шаклњои фаъолияти мењнатии дастраси умум, ки чун rоида, тарбияи 

пешакии касбии кормандонро, ки самти иxтимоии фоиданок дошта, њамчун 

дастгирии иловагии иxтимоb ва шуuли муваrrатии шахсони корxeянда 

ташкил карда мешаванд, талаб намекунанд. Ба корњои xамъиятb фаъолияте, 

ки бо зарурияти таъxилан бартараф намудани оrибати садамањо, офатњои 

табиb, фалокатњо, дигар њолатњои фавrулодда вобаста аст ва омодагии 

махсуси кормандон, инчунин амалњои мањоратнок ва масъулиятноки 

онњоро дар муддати кeтоњтарин талаб мекунад, дахл надорад. 

$В) намудњои фаъолияти мењнатии дастраси умум, ки чун rоида, тарбияи 

пешакии касбии кормандонро, ки самти иxтимоии фоиданок надошта, 

њамчун дастгирии иловагии иxтимоb ва шуuли муваrrатии шахсони 

корxeянда ташкил карда мешаванд, талаб мекунанд. Ба корњои xамъиятb 

фаъолияте, ки бо зарурияти таъxилан бартараф намудани оrибати садамањо, 



офатњои табиb, дигар њолатњои фавrулодда вобаста аст ва омодагии махсуси 

кормандон, инчунин амалњои мањоратнок ва масъулиятноки онњоро дар 

муддати кeтоњтарин талаб мекунад, дахл надорад. 

$C) намудњои фаъолияти мењнатии дастраси умум, ки чун rоида, тарбияи 

пешакии касбии кормандонро, ки самти иxтимоии фоиданок дошта, њамчун 

дастгирии иловагии иxтимоb ва шуuли муваrrатии шахсони корxeянда 

ташкил карда мешаванд, талаб намекунанд. Ба корњои xамъиятb фаъолияте, 

ки бо зарурияти таъxилан бартараф намудани оrибати садамањо, офатњои 

табиb, фалокатњо, дигар њолатњои фавrулодда вобаста аст ва омодагии 

махсуси кормандон, инчунин амалњои мањоратнок ва масъулиятноки 

онњоро дар муддати кeтоњтарин талаб мекунад, дахл надорад. 

$D) шаклњои мењнатии дастраси умум, ки чун rоида, тарбияи пешакии 

касбии кормандонро, ки самти иxтимоии фоиданок дошта, њамчун дастгирии 

иловагии иxтимоb ва шуuли доимии шахсони корxeянда ташкил карда 

мешаванд, талаб намекунанд. Ба корњои xамъиятb фаъолияте, ки бо 

зарурияти таъxилан бартараф намудани оrибати садамањо, офатњои табиb, 

фалокатњо, дигар њолатњои фавrулодда вобаста аст ва омодагии махсуси 

кормандон, инчунин амалњои мањоратнок ва масъулиятноки онњоро дар 

муддати кeтоњтарин талаб мекунад, дахл надорад. 

$E) намудњои фаъолияти мењнатии дастраси умум, ки чун rоида, тарбияи 

пешакии касбии кормандонро, ки самти иxтимоии фоиданок дошта? њамчун 

дастгирии иловагии иxтимоb ва шуuли доимї шахсони корxeянда ташкил 

карда мешаванд, талаб намекунанд. Ба корњои xамъиятb фаъолияте, ки бо 

зарурияти таъxилан бартараф намудани оrибати садамањо, фалокатњо, дигар 

њолатњои фавrулодда вобаста аст ва омодагии махсуси кормандон, инчунин 

амалњои мањоратнок ва масъулиятноки онњоро дар муддати кeтоњтарин 

талаб мекунад, дахл дорад. 

@155. Кадоме аз ин њуљљатњо ба хадамоти давлатии шуѓл барои 

баќайдгирии шањрвандони бекор пешнињод мегардад?  

$A) Баrайдгирии шањрвандоне, ки дар xои истиrомати муваќќатиашон 

њамчун шахсони бекор ва корxeянда ба хадамоти шуuл муроxиат менамоянд, 

њангоми муроxиати бевоситаашон бо пешнињод кардани шиноснома, 

диплом, дафтарчаи мењнатb ё њуxxатњое, ки онњоро иваз мекунанд, 

њуxxатњои тасдиrкунандаи тахассуси касбb, маълумот дар бораи музди 

мењнати миёна дар се моњи охир аз xои кори охирин, пешнињод мегардад. 

$В) Баrайдгирии шањрвандоне, ки дар xои истиrомати доимиашон њамчун 

шахсони бекор ба хадамоти шуuл муроxиат менамоянд, њангоми муроxиати 

бевоситаашон бо пешнињод кардани шиноснома, маълумотномаи тиббї 

дафтарчаи мењнатb ё њуxxатњое, ки онњоро иваз мекунанд, њуxxатњои 



тасдиrкунандаи тахассуси касбb, маълумот дар бораи музди мењнати миёна 

дар ду моњи охир аз xои кори охирин, анxом дода мешавад. 

$C) Баrайдгирии шањрвандоне, ки дар xои истиrомати доимиашон њамчун 

шуѓлманд ва корxeянда ба хадамоти шуuл муроxиат менамоянд, њ ангоми 

муроxиати бевоситаашон бо пешнињод кардани шиноснома, диплом, 

дафтарчаи мењнатb ё њуxxатњое, ки онњоро иваз мекунанд, њуxxатњои 

тасдиrкунандаи тахассуси касбb, маълумот дар бораи музди мењнати миёна 

дар ду моњи охир аз xои кори охирин, анxом дода мешавад. 

$D) Баrайдгирии шањрвандоне, ки дар xои истиrомати доимиашон њамчун 

шахсони бекор ба хадамоти шуuл муроxиат менамоянд, њ ангоми муроxиати 

бевоситаашон бо пешнињод кардани шиноснома, дафтарчаи мењнатb ё 

њуxxатњое, ки онњоро иваз мекунанд, њуxxатњои тасдиrкунандаи тахассуси 

касбb, маълумот дар бораи музди мењнати миёна дар як моњи охир аз xои 

кори охирин, анxом дода мешавад. 

$E) Баrайдгирии шањрвандоне, ки дар xои истиrомати доимиашон њамчун 

шахсони бекор ва корxeянда ба хадамоти шуuл муроxиат менамоянд, њ 

ангоми муроxиати бевоситаашон бо пешнињод кардани шиноснома, 

дафтарчаи мењнатb ё њуxxатњое, ки онњоро иваз мекунанд, њуxxатњои 

тасдиrкунандаи тахассуси касбb, маълумот дар бораи музди мењнати миёна 

дар ду моњи охир аз xои кори охирин, анxом дода мешавад. 

@156. Кадоме аз ин шањрвандон бекор дониста намешаванд: 

$A) ба синни 15-солагb нарасида бошанд; мутобиrи rонунгузории Xумњурии 

Тоxикистон дар бораи суѓурта ба онњо нафаrа таъин шудааст, аз иxора 

додани моликият, rитъаи замин, воситањои наrлиёт ва амволи uайриманrул 

дар њаxми на камтар аз 12 маоши њадди аrал дар як сол даромад доранд; дар 

муддати 10 рeзи баъди ба rайд гирифтани онњо дар хадамоти шуuли ањолb 

ду намуди xои кори мувофиrро рад кардаанд, шахсоне, ки бори аввал кор 

меxeянду касби (ихтисоси) надоранд, дар сурати ду маротиба рад намудани 

гирифтани тайёрии касбb ё таклиф ба кори музднок, аз xумла коре, ки 

хусусияти муваrrатb дорад. Шањрванди корxeянда ду бор ба њамон як xои 

кор (ё як xои таълим) пешнињод карда намешавад; дар давоми 10 рeзи баъди 

ба rайд гирифтан барои ёфтани кори мувофиr, бе сабабњои узрнок, ба 

маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb барои ба онњо пешнињод 

намудани кори мувофиr наомадаанд; њуxxатњои маълумоти ошкоро дурeu 

доштаро дар бораи набудани кор, музд ва машuулияти даромаднок, инчунин 

дигар маълумоти нодурустро барои бекор донистани онњо пешни њод 

намудаанд. 

$В) ба синни 15-солагb нарасида бошанд; мутобиrи rонунгузории Xумњурии 

Тоxикистон дар бораи нафаrа ба онњо нафаrа таъин шудааст, uайр аз 



шахсоне, ки аз рeи маъюбии гурeњи II нафаrа мегиранд; аз иxора додани 

моликият, воситањои наrлиёт ва амволи uайриманrул дар њаxми на камтар аз 

12 маоши њадди аrал дар як сол даромад доранд; дар муддати 10 рeзи баъди 

ба rайд гирифтани онњо дар хадамоти шуuли ањолb ду намуди xои кори 

мувофиrро рад кардаанд, шахсоне, ки бори аввал кор меxeянду касби 

(ихтисоси) надоранд, дар сурати ду маротиба рад намудани гирифтани 

тайёрии касбb ё таклиф ба кори музднок, аз xумла коре, ки хусусияти 

муваrrатb дорад. Шањрванди корxeянда як бор ба њамон як xои кор (ё як xои 

таълим) пешнињод карда намешавад; дар давоми 11 рeзи баъди ба rайд 

гирифтан барои ёфтани кори мувофиr, бе сабабњои узрнок, ба маrомоти 

хадамоти давлатии шуuли ањолb барои ба онњо пешнињод намудани кори 

мувофиr наомадаанд; њуxxатњои маълумоти ошкоро дурeu доштаро дар 

бораи набудани кор, музд ва машuулияти даромаднок, инчунин дигар 

маълумоти нодурустро барои бекор донистани онњо пешни њод намудаанд. 

$C) ба синни 15-солагb нарасида бошанд; мутобиrи rонунгузории Xумњурии 

Тоxикистон дар бораи нафаrа ба онњо нафаrа таъин нашудааст, аз иxора 

додани моликият, rитъаи замин, воситањои наrлиёт ва амволи uайриманrул 

дар њаxми на зиёдтар аз 12 маоши њадди аrал дар ду сол даромад доранд; дар 

муддати 11 рeзи баъди ба rайд гирифтани онњо дар хадамоти шуuли ањолb 

ду намуди xои кори мувофиrро рад кардаанд, шахсоне, ки бори аввал кор 

меxeянду касби (ихтисоси) надоранд, дар сурати ду маротиба рад намудани 

гирифтани тайёрии касбb ё таклиф ба кори музднок, аз xумла коре, ки 

хусусияти муваrrатb дорад. Шањрванди корxeянда ду бор ба њамон як xои 

кор (ё як xои таълим) пешнињод карда намешавад; дар давоми 10 рeзи баъди 

ба rайд гирифтан барои ёфтани кори мувофиr, бе сабабњои узрнок, ба 

маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb барои ба онњо пешнињод 

намудани кори мувофиr наомадаанд; њуxxатњои маълумоти ошкоро дурeu 

доштаро дар бораи набудани кор, музд ва машuулияти даромаднок, инчунин 

дигар маълумоти нодурустро барои бекор донистани онњо пешни њод 

намудаанд. 

$D) ба синни 15-солагb нарасида бошанд; мутобиrи rонунгузории Xумњурии 

Тоxикистон дар бораи нафаrа ба онњо нафаrа таъин шудааст, аз иxора додани 

моликият, rитъаи замин, воситањои наrлиёт ва амволи uайриманrул дар 

њаxми на камтар аз 12 маоши њадди аrал дар як сол даромад надоранд; дар 

муддати 11 рeзи баъди ба rайд гирифтани онњо дар хадамоти шуuли ањолb се 

намуди xои кори мувофиrро рад кардаанд, шахсоне, ки бори аввал кор 

меxeянду касби (ихтисоси) надоранд, дар сурати як маротиба рад намудани 

гирифтани тайёрии касбb ё таклиф ба кори музднок, аз xумла коре, ки 

хусусияти муваrrатb дорад. Шањрванди корxeянда ду бор ба њамон як xои 



кор (ё як xои таълим) пешнињод карда намешавад; дар давоми 10 рeзи баъди 

ба rайд гирифтан барои ёфтани кори мувофиr, бе сабабњои узрнок, ба 

маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb барои ба онњо пешнињод 

намудани кори мувофиr наомадаанд; њуxxатњои маълумоти ошкоро дурeu 

доштаро дар бораи набудани кор, музд ва машuулияти даромаднок, инчунин 

дигар маълумоти нодурустро барои бекор донистани онњо пешни њод 

намудаанд. 

$E) ба синни 15-солагb нарасида бошанд; мутобиrи rонунгузории Xумњурии 

Тоxикистон дар бораи нафаrа ба онњо нафаrа таъин шудааст, uайр аз 

шахсоне, ки аз рeи маъюбии гурeњи III нафаrа мегиранд; аз иxора додани 

моликият, rитъаи замин, воситањои наrлиёт ва амволи uайриманrул дар 

њаxми на камтар аз 12 маоши њадди аrал дар як сол даромад доранд; дар 

муддати 10 рeзи баъди ба rайд гирифтани онњо дар хадамоти шуuли ањолb 

ду намуди xои кори мувофиrро рад кардаанд, шахсоне, ки бори аввал кор 

меxeянду касби (ихтисоси) надоранд, дар сурати ду маротиба рад намудани 

гирифтани тайёрии касбb ё таклиф ба кори музднок, аз xумла коре, ки 

хусусияти муваrrатb дорад. Шањрванди корxeянда ду бор ба њамон як xои 

кор (ё як xои таълим) пешнињод карда намешавад; дар давоми 10 рeзи баъди 

ба rайд гирифтан барои ёфтани кори мувофиr, бе сабабњои узрнок, ба 

маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb барои ба онњо пешнињод 

намудани кори мувофиr наомадаанд; њуxxатњои маълумоти ошкоро дурeu 

доштаро дар бораи набудани кор, музд ва машuулияти даромаднок, инчунин 

дигар маълумоти нодурустро барои бекор донистани онњо пешни њод 

намудаанд. 

@157. Кадом маќомти давлатї тартиби баќайдгирии шањрвандони 

бекорро муайян менамояд? 

$A) [укумати Xумњурии Тоxикистон;  

$В) Хадамоти давлатии шуѓл; 

$C) Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи Љумњурии 

Тољикистон; 

$D) Федератсияи иттифоќњои касабаи Љумњурии Тољикистон; 

$E) Иттињодияи корфармоён. 

@158. Кадом намуд фаъолият кори мувофиr дониста намешавад: 

$A) он бо иваз намудани xои истиrомат бо розигии шањрванд вобаста бошад; 

он дар мањале дода шавад, ки дар он xо шароити манзилb ва дигар шароити 

зист назар ба оне ки корманд то муроxиат кардан ба хадамоти шуuл дошт, 

номусоидтар бошад: ба rоида ва меъёрњои њифзи мењнат мувофиrат 

накунад; рад кардани ин кор бо сабабњои узрнок, вазъияти шахсb ё оилавb 

асоснок шуда бошад; 



$В) он бо иваз намудани xои истиrомат бо розигии шањрванд вобаста 

набошад; он дар мањале дода шавад, ки дар он xо шароити манзилb назар ба 

оне ки корманд то муроxиат кардан ба хадамоти шуuл дошт, номусоидтар 

бошад: шароити мењнат ба rоида ва меъёрњои њифзи мењнат мувофиrат 

накунад; рад кардани ин кор бо сабабњои узрнок, вазъияти шахсb ё оилавb 

асоснок шуда бошад; 

$C) он бо иваз намудани xои истиrомат бе розигии шањрванд вобаста 

бошад;он дар мањале дода шавад, ки дар он xо шароити манзилb назар ба оне 

ки корманд то муроxиат кардан ба хадамоти шуuл дошт, номусоидтар 

бошад:шароити мењнат ба rоида ва меъёрњои њифзи мењнат мувофиrат 

накунад; рад кардани ин кор бо сабабњои узрнок, вазъияти шахсb ё оилавb 

асоснок шуда бошад; 

$D) он бо иваз намудани xои истиrомат бе розигии шањрванд вобаста бошад; 

он дар мањале дода шавад, ки дар он xо шароити манзилb ва дигар шароити 

зист назар ба оне ки корманд то муроxиат кардан ба хадамоти шуuл дошт, 

номусоидтар бошад: шароити мењнат ба rоида ва меъёрњои њифзи мењнат 

мувофиrат накунад; рад кардани ин кор бо сабабњои узрнок, вазъияти шахсb 

ё оилавb асоснок шуда бошад; 

$E) он бо иваз намудани xои истиrомат бе розигии шањрванд вобаста бошад; 

он дар мањале дода шавад, ки дар он xо шароити манзилb ва дигар шароити 

зист назар ба оне ки корманд то муроxиат кардан ба хадамоти шуuл дошт, 

мусоидтар бошад: шароити мењнат ба rоида ва меъёрњои њифзи мењнат 

мувофиrат кунад; рад кардани ин кор бо сабабњои узрнок, вазъияти шахсb ё 

оилавb асоснок шуда бошад; 

@159. Кафолатњои давлатиро дар бахши мусоидат ба шуuли ањолb 

муайян намоед: 

$A)  мусоидати ройгон дар интихоби кори мувофиr ва бо кор 

таъминкунb тавассути миёнаравии маrомоти хадамоти давлатии шуuли 

ањолb; тарбия ва бозомeзии касбb, такмили ихтисос дар асоси роњхати 

маrомоти хадамоти давлатии шуuл; таъмини дастгирии иxтимоb; xуброни 

хароxоти моддb бо сабаби дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба мањали 

дигар бо роњхати хадамоти давлатии шуuли ањолb мутобиrи rонунгузории 

Xумњурии Тоxикистон ба кор (омeзиш) равон намудан; имконияти бастани 

шартномањои (rарордодњои) мењнатb барои иштирок дар корњои xамъиятии 

музднок, ки бо назардошти синну сол ва дигар хусусиятњои шањрвандон 

ташкил карда мешаванд. 

$В) мусоидати ройгон дар интихоби кори мувофиr ва бо кор таъминкунb 

тавассути миёнаравии маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb; тамоюли 

ройгони касбb, тарбия ва бозомeзии касбb, такмили ихтисос дар асоси 



роњхати маrомоти хадамоти давлатии шуuл; таъмини дастгирии иxтимоb; 

xуброни хароxоти моддb бо сабаби дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба 

мањали дигар бо роњхати хадамоти давлатии шуuли ањолb мутобиrи 

rонунгузории Xумњурии Тоxикистон ба кор (омeзиш) равон намудан;  

имконияти бастани шартномањои (rарордодњои) мењнатb барои иштирок 

дар корњои xамъиятии музднок, ки бо назардошти синну сол ва дигар 

хусусиятњои шањрвандон ташкил карда мешаванд. 

$C) мусоидати ройгон дар интихоби кори мавсимї ва бо кор таъминкунb 

тавассути миёнаравии маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb; тамоюли 

ройгони касбb, тарбия ва бозомeзии касбb, такмили ихтисос дар асоси 

роњхати маrомоти хадамоти давлатии шуuл; таъмини дастгирии иxтимоb; 

xуброни хароxоти моддb бо сабаби дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба 

мањали дигар бо роњхати хадамоти давлатии шуuли ањолb мутобиrи 

rонунгузории Xумњурии Тоxикистон ба кор (омeзиш) равон намудан; 

имконияти бастани шартномањои (rарордодњои) мењнатb барои иштирок 

дар корњои xамъиятии музднок, ки бо назардошти синну сол ва дигар 

хусусиятњои шањрвандон ташкил карда мешаванд. 

$D) мусоидати ройгон дар интихоби кори мувофиr ва бо кор таъминкунb 

тавассути миёнаравии маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb; тарбия ва 

бозомeзии касбb, такмили ихтисос дар асоси пешнињоди маrомоти хадамоти 

давлатии шуuл; xуброни хароxоти моддb бо сабаби дар њудуди Љумњурии 

Тољикистон ба мањали дигар бо роњхати хадамоти давлатии шуuли ањолb 

мутобиrи rонунгузории Xумњурии Тоxикистон ба кор (омeзиш) равон 

намудан; имконияти бастани шартномањои (rарордодњои) мењнатb барои 

иштирок дар корњои xамъиятии музднок, ки бо назардошти синну сол ва 

дигар хусусиятњои шањрвандон ташкил карда мешаванд. 

$E) мусоидати ройгон дар интихоби кори муносиб ва бо кор таъминкунb 

тавассути миёнаравии маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb; тамоюли 

ройгони касбb, тарбия ва бозомeзии касбb, дар асоси роњхати маrомоти 

хадамоти давлатии шуuл; таъмини дастгирии иxтимоb; xуброни хароxоти 

моддb бо сабаби дар њудуди Љумњурии Тољикистон ба мањали дигар бо 

роњхати хадамоти давлатии шуuли ањолb мутобиrи rонунгузории Xумњурии 

Тоxикистон ба кор (омeзиш) равон намудан; имконияти бастани 

шартномањои (rарордодњои) мењнатb барои иштирок дар корњои xамъиятии 

музднок, ки бо назардошти синну сол ва дигар хусусиятњои шањрвандон 

ташкил карда мешаванд. 

@160. Кафолатњои давлатиро њангоми бекор эътироф намудан муайян 

намоед: 



$A) додани имтиёз ва кафолат ба кормандони аз корхонаю муассисањо ва 

ташкилотњо аз кор озодгардида; пардохти стипендия ба шахсони бекор дар 

давраи тайёрии касбb, ё бозомeзb дар асоси роњхати маrомоти хадамоти 

давлатии шуuл; пардохти кeмакпулb барои бекорb; имконияти иштирок дар 

корњои xамъиятии музднок; 

$В) додани имтиёз ва xубронпулb ба кормандони аз корхонаю муассисањо ва 

ташкилотњо аз кор озодгардида; пардохти стипендия ба шахсони бекор дар 

давраи бозомўзї-касбї, ё бозомeзb дар асоси роњхати маrомоти хадамоти 

давлатии шуuл; пардохти кeмакпулb барои бекорb; имконияти иштирок дар 

корњои xамъиятии музднок. 

$C) додани имтиёз ва xубронпулb ба кормандони аз корхонаю муассисањо ва 

ташкилотњо аз кор озодгардида; пардохти стипендия ба шахсони бекор дар 

давраи тайёрии касбb, такмили ихтисос ё бозомeзb дар асоси пешнињоди 

маrомоти давлатии суѓурта; пардохти кeмакпулb барои бекорb; имконияти 

иштирок дар корњои xамъиятии музднок. 

$D) додани имтиёз ва xубронпулb ба кормандони аз корхонаю муассисањо ва 

ташкилотњо аз кор озодгардида; пардохти стипендия ба шахсони бекор дар 

давраи тайёрии касбb, такмили ихтисос ё бозомeзb дар асоси роњхати 

маrомоти хадамоти давлатии шуuл; пардохти кeмакпулb барои бекорb; 

имконияти иштирок дар корњои xамъиятии музднок. 

E$) додани имтиёз ва xубронпулb ба кормандони аз кор озодгардида; 

пардохти стипендия ба шахсони бекор дар давраи тайёрии касбb, такмили 

ихтисос ё бозомeзb дар асоси роњхати маrомоти хадамоти давлатии шуuл; 

пардохти кeмакпулb барои бекорb; имконияти иштирок дар корњои 

xамъиятии музднок. 

@161. Ба мафњуми муносибатњои мењнатї равшанї андозед: 

$A) Муносибатњои мењнатї гуфта, муносибатњои ба мувофиќаи байни 

љонибњо асосёфтаеро меноманд, ки тибќи онњо корманд вазифадор аст бо 

риояи ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї функсияи мењнатиро шахсан 

иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст шароитњои мењнати дар 

ќонунгузорї, шартномањои коллективї, созишномањо ва шартномаи мењнатї 

пешбинишударо барои корманд таъмин намояд.  

$В) Муносибатњои мењнатї гуфта, муносибатњои ба мувофиќаи байни 

корманд ва корфармо асосёфтаеро меноманд, ки тибќи онњо корманд 

вазифадор аст бо риояи ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї функсияи 

муайяни мењнатиро иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст 

шароитњои мењнати дар ќонунгузорї, шартномањои коллективї ва 

шартномаи мењнатї пешбинишударо барои корманд таъмин намояд.  



$C) Муносибатњои мењнатї гуфта, муносибатњои ба мувофиќаи байни 

корманд ва корфармо асосёфтаеро меноманд, ки тибќи онњо корманд 

вазифадор аст бо риояи ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї функсияи 

муайяни мењнатиро шахсан иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст 

шароитњои мењнати дар ќонунгузорї, шартномањои коллективї, 

созишномањо ва шартномаи мењнатї пешбинишударо барои корманд таъмин 

намояд.  

$D) Муносибатњои мењнатї гуфта, муносибатњои ба мувофиќаи байни 

корманд ва корфармо асосёфтаеро меноманд, ки тибќи онњо корманд 

вазифадор аст бо риояи ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї функсияи 

муайяни мењнатиро шахсан иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст 

шароитњои мењнатро, ки дар шартномањои коллективї, созишномањо ва 

шартномаи мењнатї пешбинишударо барои корманд таъмин намояд.  

$E) Муносибатњои мењнатї гуфта, муносибатњои ба мувофиќаи байни 

корманд ва корфармо асосёфтаеро меноманд, ки тибќи онњо корманд 

вазифадор аст бо риояи ќоидањои тартиботи дохилии мењнатї функсияи 

муайяни мењнатиро шахсан иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст 

шароитњои мењнати дар ќонунгузорї, шартномањои коллективї, шартномаи 

мењнатї пешбинишударо барои корманд таъмин намояд. 

@ 162. Мўњлати пардохти кўмакпулиро барои бекорї муайян намоед: 

$A) Кeмакпулb барои бекорb дар давоми сол 6 моњи таrвимb, вале на зиёда 

аз давраи 12-моња, дода мешавад. Кeмакпулb барои бекорb моње як 

маротиба пардохта мешавад, ба шарте ки шахси бекор мувофиrи мeњлати аз 

xониби маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb муайянгардида аз нав аз 

rайд гузарад. 

$В) Кeмакпулb барои бекорb дар давоми ду сол 6 моњи таrвимb, вале на 

зиёда аз давраи 16-моња, дода мешавад. Кeмакпулb барои бекорb моње як 

маротиба пардохта мешавад, ба шарте ки шахси бекор мувофиrи мeњлати аз 

xониби маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb муайянгардида аз нав аз 

rайд гузарад. 

$E) Кeмакпулb барои бекорb дар давоми то як сол  6 моњи рўзи корї, вале на 

зиёда аз давраи 12-моња, дода мешавад. Кeмакпулb барои бекорb моње як 

маротиба пардохта мешавад, ба шарте ки шахси бекор мувофиrи мeњлати аз 

xониби маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb муайянгардида аз нав аз 

rайд гузарад. 

$D) Кeмакпулb барои бекорb дар давоми ду сол 6 моњ, вале на зиёда аз 

давраи 12-моња, дода мешавад. Кeмакпулb барои бекорb моње як маротиба 

пардохта мешавад, ба шарте ки шахси бекор мувофиrи мeњлати аз xониби 



маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb муайянгардида аз нав аз rайд 

гузарад. 

$ E) Кeмакпулb барои бекорb дар давоми ду сол 5 моњи таrвимb, вале на 

зиёда аз давраи 12-моња, дода мешавад. Кeмакпулb барои бекорb моње як 

маротиба пардохта мешавад, ба шарте ки шахси бекор мувофиrи мeњлати аз 

xониби маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb муайянгардида аз нав аз 

rайд гузарад. 

@163. Ба тартиби муайян намудани андозаи кeмакпулb барои бекорон 

равшанї андозед: 

$A) Барои гирифтани кўмакпулї шањрвандони бекор њангоми мурољиат ба 

хадамоти давлатии суѓурта бояд дар давоми 3 соли охири пеш аз мурољиат 

на камтар аз 18 моњи таќвимї собиќаи корї дошта бошанд ва њатман аз музди 

мењнати ин давраи фаъолият њаќќи суѓуртаи иљтимоиро пардохта бошанд.  

$В) Барои гирифтани кўмакпулї шањрвандони бекор њангоми мурољиат ба 

хадамоти давлатии шуѓли ањолї бояд дар давоми 3 соли охири пеш аз 

мурољиат на камтар аз 18 моњи таќвимї собиќаи корї дошта бошанд ва 

њатман аз музди мењнати ин давраи фаъолият њаќќи суѓуртаи иљтимоиро 

пардохта бошанд. 

$C) Барои гирифтани кўмакпулї шањрвандони бекор њангоми мурољиат ба 

хадамоти давлатии шуѓли ањолї бояд дар давоми 2 соли охири пеш аз 

мурољиат на камтар аз 12 моњи таќвимї собиќаи корї дошта бошанд ва 

њатман аз музди мењнати ин давраи фаъолият њаќќи суѓуртаи иљтимоиро 

пардохта бошанд. 

$D) Барои гирифтани кўмакпулї шањрвандони бекор њангоми мурољиат ба 

хадамоти давлатии шуѓли ањолї бояд дар давоми1 соли охири пеш аз 

мурољиат на камтар аз 6 моњи таќвимї собиќаи корї дошта бошанд ва 

њатман аз музди мењнати ин давраи фаъолият њаќќи суѓуртаи иљтимоиро 

пардохта бошанд. 

$E) Барои гирифтани кўмакпулї шањрвандони бекор њангоми мурољиат ба 

хадамоти давлатии шуѓли ањолї бояд дар давоми 1 соли охири пеш аз 

мурољиат на камтар аз 8 моњи таќвимї собиќаи корї дошта бошанд ва 

њатман аз музди мењнати ин давраи фаъолият њаќќи суѓуртаи иљтимоиро 

пардохта бошанд. 

@164. Андозаи пардохти кўмакпулиро барои бекорон муайян намоед: 

$A) Андозаи пардохти кeмакпулb барои бекорb дар њаxми 30 фоизи музди 

миёнаи мењнати xои кори аввалин, ки дар њашт моњи охири корb њисоб 

карда шудааст, вале на камтар аз музди мењнати њадди аrали дар Xумњурии 

Тоxикистон муrарраргардида таъин карда мешавад.  



$В) Андозаи пардохти кeмакпулb барои бекорb дар њаxми 50 фоизи музди 

миёнаи мењнати xои кори охирин, ки дар дувоздањ моњи охири корb њисоб 

карда шудааст, вале на зиёдтар аз музди мењнати њадди аrали дар Xумњурии 

Тоxикистон муrарраргардида таъин карда мешавад.  

$C) Андозаи кeмакпулb барои бекорb дар њаxми 50 фоизи музди миёнаи 

мењнати xои кори охирин (бо назардошти коэффисиентњо), ки дар шаш 

моњи охири корb њисоб карда шудааст, вале на зиёдтар аз музди мењнати 

њадди аrали дар Xумњурии Тоxикистон муrарраргардида таъин карда 

мешавад.  

$D) Андозаи пардохти кeмакпулb барои бекорb дар њаxми 50 фоизи музди 

миёнаи мењнати xои кори охирин (бо назардошти коэффисиентњо), ки дар 

шаш моњи охири корb њисоб карда шудааст, вале на камтар аз музди 

мењнати њадди аrали дар Xумњурии Тоxикистон муrарраргардида таъин 

карда мешавад.  

$E) Андозаи кeмакпулb барои бекорb дар њаxми 50 фоизи музди миёнаи 

мењнати xои кори аввалин (бо назардошти коэффисиентњо), ки дар шаш 

моњи охири корb њисоб карда шудааст, вале на камтар аз музди мењнати 

њадди аrали дар Xумњурии Тоxикистон муrарраргардида таъин карда 

мешавад.  

@165. Нисбати кадом ашхос кўмакпулї барои бекорї дар њаљми музди 

мењнати њадди аrал таъин карда мешавад? 

$A) Ба шањрвандоне, ки пеш аз муроxиат намудан ба маrомоти хадамоти 

давлатии суѓурта дар давоми 2 соли охир аз 18 моњи таќвимї камтар соњиби 

кори музднок буда, њамчун бекор дониста шудаанд. 

$В) Ба шањрвандоне, ки пеш аз муроxиат намудан ба маrомоти хадамоти 

давлатии шуuли ањолb дар давоми 2 соли охир аз 12 моњи таќвимї камтар 

соњиби кори музднок буда, њамчун бекор дониста шудаанд. 

$C) Ба шањрвандоне, ки пеш аз муроxиат намудан ба маrомоти хадамоти 

давлатии шуuли ањолb дар давоми 1 соли охир аз 6 моњи таќвимї камтар 

соњиби кори музднок буда, њамчун бекор дониста шудаанд. 

$D) Ба шањрвандоне, ки пеш аз муроxиат намудан ба маrомоти хадамоти 

давлатии шуuли ањолb дар давоми 

$E) 3 соли охир аз 18 моњи таќвимї камтар соњиби кори музднок буда, 

њамчун бекор дониста шудаанд 

@166. Кадом шањрвандон њуќуќи гирифтани кўмакпулиро барои бекорї 

надоранд? 

$A) Шањрвандоне, ки муддати тўлонї кор меxeянд, тайёрии касбb, такмили 

ихтисос, бозомeзиро дар муассисањои таълимb дар асоси роњхати маrомоти 

хадамоти давлатии шуuли ањолb ба итмом расонида, дар корњои xамъиятии 



музднок иштирок кардаанд, њамчунин бо сабаби вайрон намудани 

rонунгузории мењнат ва интизоми мењнатb аз кор озод шудаанд, ба 

гирифтани кeмакпулb барои бекорb њуrуr надоранд. 

$В) Шањрвандоне, ки бори аввал кор меxeянд, (зиёда аз ду сол) кор 

накардаанд, тайёрии касбb, такмили ихтисос, бозомeзиро дар муассисањои 

таълимb дар асоси роњхати маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb ба 

итмом расонида, дар корњои xамъиятии музднок иштирок кардаанд, 

њамчунин бо сабаби вайрон намудани rонунгузории мењнат ва интизоми 

мењнатb аз кор озод шудаанд, ба гирифтани кeмакпулb барои бекорb њуrуr 

надоранд. 

$C) Шањрвандоне, ки бори аввал кор меxeянд, муддати тeлонb (зиёда аз як 

сол) кор накардаанд, тайёрии касбb, такмили ихтисос, бозомeзиро дар 

муассисањои таълимb дар асоси роњхати маrомоти хадамоти давлатии шуuли 

ањолb ба итмом расонида, дар корњои xамъиятии музднок иштирок 

кардаанд, њамчунин бо сабаби вайрон намудани rонунгузории мењнат ва 

интизоми мењнатb аз кор озод шудаанд, ба гирифтани кeмакпулb барои 

бекорb њуrуr надоранд. 

$D) Шањрвандоне, ки бори аввал кор меxeянд, муддати тeлонb кор 

накардаанд, такмили ихтисос, бозомeзиро дар муассисањои таълимb дар 

асоси роњхати маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb ба итмом 

расонида, дар корњои xамъиятии музднок иштирок кардаанд, њамчунин бо 

сабаби вайрон намудани rонунгузории мењнат ва интизоми мењнатb аз кор 

озод шудаанд, ба гирифтани кeмакпулb барои бекорb њуrуr надоранд. 

$E) Шањрвандоне, ки бори аввал кор меxeянд, муддати тeлонb (зиёда аз як 

сол) кор накардаанд, бозомeзиро дар муассисањои таълимb дар асоси 

роњхати маrомоти хадамоти давлатии шуuли ањолb ба итмом нарасонида, 

дар корњои xамъиятии музднок иштирок кардаанд, њамчунин бо сабаби 

вайрон намудани rонунгузории мењнат ва интизоми мењнатb аз кор озод 

шудаанд, ба гирифтани кeмакпулb барои бекорb њуrуr надоранд. 

@167. Њолатњои боздоштани пардохти кeмакпулиро барои бекорb 

муайян намоед: 

$A) Дар давраи бекорb аз ду пешнињоди xои кори мувофиr даст кашидан; ба 

азнавбаrайдгирb омадани шахси бекор дар њолати мастb, ки бо сабаби 

истеъмоли машрубот, маводи нашъадор ва дигар моддањои мадњушкунанда 

ба вуxуд омада, бо њуxxатњои дахлдор собит гаштааст ба кори муваrrатb ё ба 

кори рeзи њафтаи (кориаш) кeтоњбе огоњкунии хадамоти шуuл машuул 

шудани шахси бекор; аз xониби шахси бекор вайрон кардани шартњои 

баrайдгирb ва аз навбаrайдгирb њамчун шахси бекор;  



$В) Дар давраи бекорb аз ду пешнињоди xои кори муносиб даст кашидан; ба 

азнавбаrайдгирb омадани шахси бекор дар њолати мастb, ки бо сабаби 

истеъмоли машрубот ва дигар моддањои мадњушкунанда ба вуxуд омада, бо 

њуxxатњои дахлдор собит гаштааст; ба кори муваrrатb ё ба кори рeзи њафтаи 

(кориаш) кeтоњ бе огоњкунии хадамоти шуuл машuул шудани шахси бекор; 

аз xониби шахси бекор вайрон кардани шартњои баrайдгирb ва аз 

навбаrайдгирb њамчун шахси бекор; 

$C) Дар давраи бекорb аз ду пешнињоди xои кори мувофиr даст кашидан; ба 

азнавбаrайдгирb омадани шахси бекор дар њолати мастb, ки бо сабаби 

истеъмоли машрубот, маводи нашъадор ва дигар моддањои мадњушкунанда 

ба вуxуд омада, ба кори муваrrатb ё ба кори рeзи њафтаи (кориаш) кeтоњбе 

огоњкунии хадамоти шуuл машuул шудани шахси бекор; аз xониби шахси 

бекор вайрон кардани шартњои баrайдгирb ва аз навбаrайдгирb њамчун 

шахси бекор; 

$D) Дар давраи бекорb аз се пешнињоди xои кори мувофиr даст кашидан; ба 

азнавбаrайдгирb омадани шахси бекор дар њолати мастb, ки бо сабаби 

истеъмоли машрубот, маводи нашъадор ва дигар моддањои мадњушкунанда 

ба вуxуд омада, бо њуxxатњои дахлдор собит гаштааст; ба кори муваrrатb бе 

огоњкунии хадамоти шуuл машuул шудани шахси бекор; аз xониби шахси 

бекор вайрон кардани шартњои баrайдгирb ва аз навбаrайдгирb њамчун 

шахси бекор; 

$E) Дар давраи бекорb аз панљ пешнињоди xои кори мувофиr даст кашидан; 

ба азнавбаrайдгирb омадани шахси бекор дар њолати мастb, ки бо сабаби 

истеъмоли машрубот, маводи нашъадор ва дигар моддањои мадњушкунанда 

ба вуxуд омада, бо њуxxатњои дахлдор собит гаштааст;ба кори муваrrатb ё ба 

кори рeзи њафтаи (кориаш) кeтоњ бе огоњкунии хадамоти шуuл машuул 

шудани шахси бекор; аз xониби шахси бекор вайрон кардани шартњои 

баrайдгирb ва аз навбаrайдгирb њамчун шахси бекор. 

 

@168. Мўњлати боздошти пардохти кўмакпулиро муайян намоед: 

$A) Пардохти кeмакпулb барои бекорb ба мeњлати то шаш моњ боздошта 

мешавад; 

$В) Пардохти кeмакпулb барои бекорb ба мeњлати то панљ моњ боздошта 

мешавад; 

$C) Пардохти кeмакпулb барои бекорb ба мeњлати то ду моњ боздошта 

мешавад; 

$D) Пардохти кeмакпулb барои бекорb ба мeњлати то се моњ боздошта 

мешавад; 



$E) Пардохти кeмакпулb барои бекорb ба мeњлати то чор моњ боздошта 

мешавад. 

@169. Њолатњои ќатъ намудани пардохти кўмакпулиро барои бекорї 

муайян намоед: 

$A) дар асоси талаботи пешбининамудаи моддаи 2 Rонуни ЉТ «Дар бораи 

мусоидат ба шуѓли ањолї» машuули кор эътироф гардидани шањрванд; 

њангоми бо роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb бо пардохти 

стипендия гузаштан аз тайёрии касбb, муддати тeлонb (зиёда аз як моњ) бе 

сабабњои узрнок њозир нашудани шахси бекор ба маrомоти хадамоти шуuл;  

њангоми кeчидани шахси бекор ба ноњия ё шањри дигар; ба охир расидани 

мeњлати таъиншудаи пардохти кeмакпулb барои бекорb; бо роњи фиреб 

гирифтани кeмакпулb барои бекорb; њангоми бо ќарори суд дар шакли 

мањрум шудан аз озодb ё табобати маxбурb xазо гирифтани шахси бекоре, ки 

кeмакпулb мегирад; мувофиrи rонунгузории нафаrаи Xумњурии Тоxикистон 

таъин намудани нафаrа аз рeи синну сол ва барои хизмати дарозмуддат; 

њангоми љалб намудан ба корњои љамъиятї.  

$В) дар асоси талаботи пешбининамудаи моддаи 3 Rонуни ЉТ «Дар бораи 

мусоидат ба шуѓли ањолї» машuули кор эътироф гардидани шањрванд; 

њангоми бо роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb бо пардохти 

стипендия гузаштан аз тайёрии касбb, такмили ихтисос ва бозомeзb; муддати 

тeлонb (зиёда аз як моњ) бе сабабњои узрнок њозир нашудани шахси бекор 

ба маrомоти хадамоти шуuл;  њангоми кeчидани шахси бекор ба ноњия ё 

шањри дигар; ба охир расидани мeњлати таъиншудаи пардохти кeмакпулb 

барои бекорb; бо роњи фиреб гирифтани кeмакпулb барои бекорb; њангоми 

бо ќарори суд дар шакли мањрум шудан аз озодb ё табобати маxбурb xазо 

гирифтани шахси бекоре, ки кeмакпулb мегирад; мувофиrи rонунгузории 

нафаrаи Xумњурии Тоxикистон таъин намудани нафаrа аз рeи синну сол ва 

барои хизмати дарозмуддат; њангоми љалб намудан ба корњои љамъиятї.  

$C) дар асоси талаботи пешбининамудаи моддаи 3 Rонуни ЉТ «Дар бораи 

мусоидат ба шуѓли ањолї» машuули кор эътироф гардидани шањрванд; 

њангоми бо роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb бо пардохти 

стипендия гузаштан аз тайёрии касбb, такмили ихтисос ва бозомeзb; бе 

сабабњои узрнок њозир нашудани шахси бекор ба маrомоти хадамоти шуuл;  

њангоми кeчидани шахси бекор ба ноњия ё шањри дигар; ба охир расидани 

мeњлати таъиншудаи пардохти кeмакпулb барои бекорb; бо роњи фиреб 

гирифтани кeмакпулb барои бекорb; њангоми бо ќарори суд дар шакли 

мањрум шудан аз озодb ё табобати маxбурb xазо гирифтани шахси бекоре, ки 

кeмакпулb мегирад; мувофиrи rонунгузории нафаrаи Xумњурии Тоxикистон 



таъин намудани нафаrа аз рeи синну сол ва барои хизмати дарозмуддат; 

њангоми љалб намудан ба корњои љамъиятї.  

$D) дар асоси талаботи пешбининамудаи моддаи 3 Rонуни ЉТ «Дар бораи 

мусоидат ба шуѓли ањолї» машuули кор эътироф гардидани шањрванд; 

њангоми бо роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb бо пардохти 

стипендия гузаштан аз тайёрии касбb, такмили ихтисос ва бозомeзb; муддати 

тeлонb (зиёда аз як моњ) бе сабабњои узрнок њозир нашудани шахси бекор 

ба маrомоти хадамоти шуuл;  ба охир расидани мeњлати таъиншудаи 

пардохти кeмакпулb барои бекорb; бо роњи найранг гирифтани кeмакпулb 

барои бекорb; њангоми бо ќарори суд дар шакли мањрум шудан аз озодb ё 

табобати маxбурb xазо гирифтани шахси бекоре, ки кeмакпулb мегирад; 

мувофиrи rонунгузории нафаrаи Xумњурии Тоxикистон таъин намудани 

нафаrа аз рeи синну сол ва барои хизмати дарозмуддат; њангоми љалб 

намудан ба корњои љамъиятї.  

$E) дар асоси талаботи пешбининамудаи моддаи 3 Rонуни ЉТ «Дар бораи 

мусоидат ба шуѓли ањолї» машuули кор эътироф гардидани шањрванд; 

њангоми бо роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb бо пардохти 

стипендия гузаштан аз тайёрии касбb, такмили ихтисос ва бозомeзb; муддати 

тeлонb (зиёда аз як моњ) бе сабабњои узрнок њозир нашудани шахси бекор 

ба маrомоти хадамоти шуuл;  њангоми кeчидани шахси бекор ба ноњия ё 

шањри дигар; бо роњи фиреб гирифтани кeмакпулb барои бекорb; њангоми 

бо ќарори суд дар шакли мањрум шудан аз озодb ё табобати маxбурb xазо 

гирифтани шахси бекоре, ки кeмакпулb мегирад; мувофиrи rонунгузории 

нафаrаи Xумњурии Тоxикистон таъин намудани нафаrа аз рeи маъюбї ва 

барои хизмати дарозмуддат; њангоми љалб намудан ба корњои љамъиятї.  

@170. Кeмакпулb барои бекорb дар кадом даврањо дода намешавад? 

$A) Дар давоми корношоямии доимї, ки аз ваrти муrаррарнамудаи пардохти 

кeмакпулb барои бекорb зиёд давом ёбад; аз xои истиrомати доимb баромада 

рафтани шахси бекор бо сабаби шуѓл дар муассисањои таълимии касбии 

ѓоибона; даъвати шахси бекор ба xамъомадњои њарбb, xалб намудан ба 

чорабинињои бо хизмати њарбb ва иxрои вазифањои давлатb вобастабуда. 

$В) Дар асоси талаботи пешбининамудаи моддаи 2 Rонуни ЉТ «Дар бораи 

мусоидат ба шуѓли ањолї» машuули кор эътироф гардидани шањрванд; 

њангоми бо роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb бо пардохти 

стипендия гузаштан аз тайёрии касбb, муддати тeлонb (зиёда аз як моњ) бе 

сабабњои узрнок њозир нашудани шахси бекор ба маrомоти хадамоти шуuл;  

њангоми кeчидани шахси бекор ба ноњия ё шањри дигар; ба охир расидани 

мeњлати таъиншудаи пардохти кeмакпулb барои бекорb; бо роњи фиреб 

гирифтани кeмакпулb барои бекорb; њангоми бо ќарори суд дар шакли 



мањрум шудан аз озодb ё табобати маxбурb xазо гирифтани шахси бекоре, ки 

кeмакпулb мегирад; мувофиrи rонунгузории нафаrаи Xумњурии Тоxикистон 

таъин намудани нафаrа аз рeи синну сол ва барои хизмати дарозмуддат; 

њангоми љалб намудан ба корњои љамъиятї.  

$C) Дар давоми корношоямии муваrrатb, ки аз ваrти муrаррарнамудаи 

пардохти кeмакпулb барои бекорb зиёд давом ёбад; аз xои истиrомати доимb 

баромада рафтани шахси бекор бо сабаби тањсил дар муассисањои таълимии 

касбии рeзона; даъвати шахси бекор ба xамъомадњои њарбb, xалб намудан ба 

чорабинињои бо хизмати њарбb ва иxрои вазифањои давлатb вобастабуда. 

$D) Дар давоми корношоямии муваrrатb, ки аз ваrти муrаррарнамудаи 

пардохти кeмакпулb барои бекорb зиёд давом намеёбад; аз xои истиrомати 

доимb баромада рафтани шахси бекор бо сабаби шуѓл дар муассисањои 

таълимї; даъвати шахси бекор ба xамъомадњои њарбb, xалб намудан ба 

чорабинињои бо хизмати њарбb ва иxрои вазифањои давлатb вобастабуда. 

$E) Дар давоми корношоямии муваrrатb, ки аз ваrти муrаррарнамудаи 

пардохти кeмакпулb барои шуѓлмандї зиёд давом ёбад; аз xои истиrомати 

доимb баромада рафтани шахси бекор бо сабаби тањсил дар муассисањои 

таълимии касбии рeзона; даъвати шахси бекор ба xамъомадњои њарбb, xалб 

намудан ба чорабинињои бо хизмати њарбb ва иxрои вазифањои давлатb 

вобастабуда. 

@171. Њолатњои то 25 фоиз кам намудани андозаи кўмакпулиро барои 

бекорї муайян намоед:  

$A) Бе сабаби узрнок њозир нашудан барои гуфтушунид бо корфармо дар 

бораи ба кор таъмин шудан дар мeњлати 1 њафта аз рeзи бо роњхати 

маrомоти хадамоти шуuл фиристода (даъват) шудан; бе сабаби узрнок барои 

гирифтани роњхат ба кор (ба хондан) ба маrомоти хадамоти шуuл њозир 

нашудан; 

$В) Бе сабаби узрнок њозир нашудан барои гуфтушунид бо корфармо дар 

бораи ба кор таъмин шудан дар мeњлати 3 њафта аз рeзи бо роњхати 

маrомоти хадамоти шуuл фиристода (даъват) шудан; бе сабаби узрнок барои 

гирифтани роњхат ба кор (ба хондан) ба маrомоти хадамоти шуuл њозир 

нашудан; 

$C) Бе сабаби узрнок њозир нашудан барои гуфтушунид бо корфармо дар 

бораи ба кор таъмин шудан дар мeњлати на зиёда аз 2 њафта аз рeзи бо 

роњхати маrомоти хадамоти шуuл фиристода (даъват) шудан; бе сабаби 

узрнок барои гирифтани роњхат ба кор (ба хондан) ба маrомоти хадамоти 

шуuл њозир нашудан; 

$D) Бе сабаби узрнок њозир нашудан барои гуфтушунид бо корфармо дар 

бораи ба кор таъмин шудан дар мeњлати на камтар аз 2 њафта аз рeзи бо 



роњхати маrомоти хадамоти шуuл фиристода (даъват) шудан; бе сабаби 

узрнок барои гирифтани роњхат ба кор (ба хондан) ба маrомоти хадамоти 

шуuл њозир нашудан; 

$E) Бе сабаби узрнок њозир нашудан барои гуфтушунид бо корфармо дар 

бораи ба кор таъмин шудан дар мeњлати 2 њафта аз рeзи бо роњхати 

маrомоти хадамоти шуuл фиристода (даъват) шудан; бе сабаби узрнок барои 

гирифтани роњхат ба кор (ба хондан) ба маrомоти хадамоти шуuл њозир 

нашудан. 

@172. Шарти пардохти  стипендияњоеро, ки ба шањрвандон дар давраи 

тайёрии касбb, такмили ихтисос ва бозомeзb дода мешавад муайян 

намоед: 

$A) Дар давраи тайёрии касбb, ё бозомeзии шањрвандони бекор дар асоси 

роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb, ки дар давоми 18 моњи охир на 

камтар аз 18 њафтаи таrвимb соњиби кори музднок буданд, стипендия дар 

њаxми кeмакпулb барои бекорb ба онњо бояд пардохта шавад. 

$В) Дар давраи тайёрии касбb, такмили ихтисос ё бозомeзии шањрвандони 

бекор дар асоси пешнињоди маrомоти хадамоти шуuли ањолb, ки дар давоми 

12 моњи охир на камтар аз 18 њафтаи таrвимb соњиби кори музднок буданд, 

стипендия дар њаxми кeмакпулb барои бекорb ба онњо бояд пардохта шавад. 

$C) Дар давраи тайёрии касбb, такмили ихтисос ё бозомeзии шањрвандони 

бекор дар асоси роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb, ки дар давоми 18 

моњи охир на камтар аз 6 њафтаи таrвимb соњиби кори музднок буданд, 

стипендия дар њаxми кeмакпулb барои бекорb ба онњо бояд пардохта шавад. 

$D) Дар давраи тайёрии касбb, такмили ихтисос ё бозомeзии шањрвандони 

бекор дар асоси роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb, ки дар давоми 12 

моњи охир на камтар аз 12 њафтаи таrвимb соњиби кори музднок буданд, 

стипендия дар њаxми кeмакпулb барои бекорb ба онњо бояд пардохта шавад. 

$E) Дар давраи тайёрии касбb, такмили ихтисос ё бозомeзии шањрвандони 

бекор дар асоси роњхати маrомоти хадамоти шуuли ањолb, ки дар давоми 12 

моњи охир на камтар аз 8 њафтаи таrвимb соњиби кори музднок буданд, 

стипендия дар њаxми кeмакпулb барои бешуѓлї ба онњо бояд пардохта 

шавад. 

@173. Тамоюлњои системаи шарики иљтимоиро муайян намоед: 

$A) Системаи шарикии иљтимої-принсипњо ва ќоидањое, ки тавассути онњо 

дар сатњу сохторњои гуногун, бо маќсади њосил шудани ризоияти тарафњо, 

ќабули ќарорњои муштарак, татбиќи амалиёти якљоя ва пешгирии 

ихтилофот, њамкории иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатї 

созмон дода мешавад; 



$В) Низоми шарикии иљтимої-принсипњо, ки тавассути онњо дар сатњу 

сохторњои гуногун, бо маќсади њосил шудани ризоияти тарафњо, ќабули 

ќарорњои муштарак, татбиќи амалиёти якљоя ва пешгирии ихтилофот, 

њамкории иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатї созмон дода 

мешавад; 

$C) Системаи шарикии иљтимої ва ќоидањое, ки тавассути онњо дар сатњу 

сохторњои гуногун, бо маќсади њосил шудани ризоияти тарафњо, ќабули 

ќарорњои муштарак, татбиќи амалиёти якљоя ва пешгирии ихтилофот, 

њамкории иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатї созмон дода 

мешавад; 

$D) Низоми шарикии иљтимої-принсипњо ва ќоидањое, ки тавассути онњо 

дар сатњу сохторњои гуногун, бо маќсади њосил шудани ризоияти тарафњо, 

татбиќи амалиёти якљоя ва пешгирии ихтилофот, њамкории иштирокчиёни 

муносибатњои иљтимої-мењнатї созмон дода мешавад; 

$E) Системаи шарикии иљтимої-принсипњо ва ќоидањое, ки тавассути онњо 

дар сатњу сохторњои гуногун, бо маќсади њосил шудани ризоияти тарафњо, 

ќабули ќарорњои муштарак, татбиќи амалиёти якљоя њамкории 

иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатї созмон дода мешавад; 

@174. Намояндагии кормандонро дар шарики иљтимої муайян намоед: 

$A) Маќомоти иттифоќњои касаба ва иттињодияњои онњо ки мувофиќи 

оинномањои онњо њамчун намоянда ваколатдор шудаанд, маќомоти 

худфаъолияти љамъиятии дар маљлиси умумии (конференсия) кормандони 

ташкилот таъсисёфта ва аз љониби онњо ваколатдоршуда; 

$В) Маќомоти иттифоќњои касаба ва иттињодияњои онњо (љумњуриявї, 

соњавї, вилоятї, шањрї, ноњиявї), ки мувофиќи оинномањои онњо њамчун 

намоянда ваколатдор шудаанд, маќомоти худфаъолияти љамъиятии дар 

маљлиси умумии (конференсия) кормандони ташкилот таъсисёфта ва аз 

љониби онњо ваколатдоршуда; 

$C) Маќомоти иттифоќњои касаба ва иттињодияњои онњо (љумњуриявї, 

соњавї, шањрї, ноњиявї), ки мувофиќи оинномањои онњо њамчун намоянда 

ваколатдор шудаанд, маќомоти худфаъолияти љамъиятии дар маљлиси 

умумии (конференсия) кормандони ташкилот таъсисёфта ва аз љониби онњо 

ваколатдоршуда; 

$D) Маќомоти иттифоќњои касаба ва иттињодияњои онњо (љумњуриявї, 

соњавї, вилоятї, ноњиявї), ки мувофиќи оинномањои онњо њамчун намоянда 

ваколатдор шудаанд, маќомоти худфаъолияти љамъиятии дар маљлиси 

умумии (конференсия) кормандони ташкилот таъсисёфта ва аз љониби онњо 

ваколатдоршуда; 



$E) Маќомоти иттифоќњои касаба ва иттињодияњои онњо (љумњуриявї, 

вилоятї, шањрї, ноњиявї), ки мувофиќи оинномањои онњо њамчун намоянда 

ваколатдор шудаанд, маќомоти худфаъолияти љамъиятии дар маљлиси 

умумии (конференсия) кормандони ташкилот таъсисёфта ва аз љониби онњо 

ваколатдоршуда. 

@175. Ба принсипњои шарикии иљтимої равшанї андозед: 

$A) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии Тарафњо; эњтироми манфиати Тарафњо; интихоби озод дар 

баррасии масъалањое, ки мазмуни созишномањо ва шартномањои 

коллективиро ташкил медињанд; аз љониби Тарафњо ихтиёрї ќабул 

намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти созишномањо ва 

шартномањои коллективии аз љониби Тарафњо ќабулгардида; љавобгарии 

Тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, ќарорњо, созишномањо ва 

шартномањо; назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди 

шарикон; дурустї ва мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти 

Тарафњо; 

$В) Њатман бастани шартномањои коллективї дар сурати манфиатдор будани 

кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони ваколатдор бо тартиби 

муќарраргардидаи намояндагони онњо; баробарњуќуќии Тарафњо; 

ваколатдории намояндагони Тарафњо; эњтироми манфиати Тарафњо; 

интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни созишномањо ва 

шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби Тарафњо ихтиёрї 

ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти созишномањо ва 

шартномањои коллективии аз љониби Тарафњо ќабулгардида; љавобгарии 

Тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, ќарорњо, созишномањо ва 

шартномањо; назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди 

шарикон; дурустї ва мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти 

Тарафњо; 

$C) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии Тарафњо; ваколатдории намояндагони Тарафњо; эњтироми 

манфиати Тарафњо; интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни 

созишномањо ва шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби 

Тарафњо ихтиёрї ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти 

созишномањо ва шартномањои коллективии аз љониби Тарафњо 

ќабулгардида; љавобгарии Тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, 



ќарорњо, созишномањо ва шартномањо; назорати мутаќобила ва самимият 

(ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва мунтазамии иттилоот оид ба 

масъалањои фаъолияти Тарафњо; 

$D) Њатман бастани созишнома дар сурати манфиатдор будани кормандон ва 

(ё) корфармо дар шахси намояндагони ваколатдор бо тартиби 

муќарраргардидаи намояндагони онњо; баробарњуќуќии Тарафњо; 

ваколатдории намояндагони Тарафњо;  интихоби озод дар баррасии 

масъалањое, ки мазмуни созишномањо ва шартномањои коллективиро 

ташкил медињанд; аз љониби Тарафњо ихтиёрї ќабул намудани ўњдадорињо; 

иљрои њатмии муќаррароти созишномањо ва шартномањои коллективии аз 

љониби Тарафњо ќабулгардида; љавобгарии Тарафњо барои иљро накардани 

ўњдадорињо, ќарорњо, созишномањо ва шартномањо; назорати мутаќобила 

ва самимият (ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва мунтазамии иттилоот 

оид ба масъалањои фаъолияти Тарафњо; 

$E) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати розї 

будани  кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони ваколатдор бо 

тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; баробарњуќуќии Тарафњо; 

ваколатдории намояндагони Тарафњо; эњтироми манфиати Тарафњо; 

интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни созишномањо ва 

шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби Тарафњо ихтиёрї 

ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти созишномањо ва 

шартномањои коллективии аз љониби Тарафњо ќабулгардида; љавобгарии 

Тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, ќарорњо, созишномањо ва 

шартномањо; назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди 

шарикон; дурустї ва мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти 

Тарафњо. 

@17 6. Маќомоти системаи шарикии иљтимоиро муайян намоед: 

$A) Маќомоти асосии низоми шарикии иљтимої дар тамоми сатњњо 

комиссияњои сетарафа ба њисоб мераванд; 

$В) Маќомоти асосии системаи шарикии иљтимої дар тамоми сатњњо 

комиссияњои дутарафа ба њисоб мераванд; 

$C) Маќомоти асосии системаи шарикии иљтимої дар тамоми сатњњо 

комиссияњои дутарафа (сетарафа) ба њисоб мераванд; 

$D) Маќомоти асосии системаи шарикии иљтимої дар тамоми сатњњо 

комиссияњои сетарафа (дутарафа) ба њисоб мераванд; 

$E) Маќомоти асосии системаи шарикии иљтимої дар тамоми бахшњо 

комиссияњои салоњиятдор (дутарафа) ба њисоб мераванд. 

@177. Мазмуни созишномаи коллективї аз кадом масъалањо иборат мебошад: 



$A) Ўњдадорињо дар соњаи пардохти музди мењнат, киро кардан ва аз кор 

озод намудани кормандон; иљрои маљмўи тадбирњои махсус оид ба њифзи 

иљтимоии ањолї, чорабинињо оид ба инкишофи бозори мењнат, таъминоти 

муфиди шуѓли ањолї, зиёд намудани њаљми мањсулот, аз љумла молњои 

ниёзи мардум ва кишоварзї; муќаррар намудани меъёрњои асосии сатњи 

зиндагї ва паст кардани сатњи камбизоатї; муќаррар намудани имтиёзот ва 

афзалиятњои иловагї ба ташкилотњо, корфармоёне (соњибмулконе), ки 

љойњои кории иловагї ташкил намуда, аз мењнати маъюбон, љавонон, аз 

љумла наврасон истифода менамоянд; иштироки кормандон дар 

истифодабарии даромадњое, ки аз фурўши амволи ба моликияти давлатї 

тааллуќдошта ба даст меоянд; њифзи манфиати кормандон њангоми 

хусусигардонии фонди манзилї; зиёд намудани њаљми иловапулињои 

хусусияти љубронидошта, ки андозаи њадди аќаллашон дар ќонунгузории 

амалкунанда пешбинї гардидааст; таъмини амнияти экологї ва њифзи 

саломатї; масъалањои таъминоти иљтимої ва суѓуртаи иљтимої; бењтар 

намудани шароити хизматрасонии иљтимоии шахсоне, ки дар истењсолот 

кор мекунанд, дигар масъалањои ба соњаи рушди иљтимоию иќтисодї ва 

муносибатњои мењнатї вобаста, инчунин ўњдадорињо оид ба пешгирии 

ихтилофоти мењнатї ва эътирозњо, тањкими интизоми мењнат, муайян 

намудани масъулияти иштирокчиёни созишнома, таъмини назорат оид ба 

љараёни иљрои созишнома. 

$В) Ўњдадорињо дар соњаи пардохти музди мењнат, њифзи мењнат, иљрои 

маљмўи тадбирњои махсус оид ба њифзи иљтимоии ањолї, чорабинињо оид 

ба инкишофи бозори мењнат, таъминоти муфиди шуѓли ањолї, зиёд 

намудани њаљми мањсулот, аз љумла молњои ниёзи мардум ва кишоварзї; 

муќаррар намудани меъёрњои асосии сатњи зиндагї ва паст кардани сатњи 

камбизоатї; муќаррар намудани имтиёзот ва афзалиятњои иловагї ба 

ташкилотњо, корфармоёне (соњибмулконе), ки љойњои кории иловагї 

ташкил намуда, аз мењнати маъюбон, љавонон, аз љумла наврасон истифода 

менамоянд; иштироки кормандон дар истифодабарии даромадњое, ки аз 

фурўши амволи ба моликияти давлатї тааллуќдошта ба даст меоянд; њифзи 

манфиати кормандон њангоми хусусигардонии фонди манзилї; зиёд 

намудани њаљми иловапулињои хусусияти љубронидошта, ки андозаи њадди 

аќаллашон дар ќонунгузории амалкунанда пешбинї гардидааст; таъмини 

амнияти экологї ва њифзи саломатї; масъалањои таъминоти иљтимої ва 

суѓуртаи иљтимої; бењтар намудани шароити хизматрасонии иљтимоии 

шахсоне, ки дар истењсолот кор мекунанд, дигар масъалањои ба соњаи 

рушди иљтимоию иќтисодї ва муносибатњои мењнатї вобаста, инчунин 

ўњдадорињо оид ба пешгирии ихтилофоти мењнатї ва эътирозњо, тањкими 



интизоми мењнат, муайян намудани масъулияти иштирокчиёни созишнома, 

таъмини назорат оид ба љараёни иљрои созишнома. 

$C) Ўњдадорињо дар соњаи пардохти музди мењнат, њифзи мењнат, киро 

кардан ва аз кор озод намудани кормандон; иљрои маљмўи тадбирњои 

махсус оид ба њифзи иљтимоии ањолї, чорабинињо оид ба инкишофи бозори 

мењнат, таъминоти муфиди шуѓли ањолї, зиёд намудани њаљми мањсулот, аз 

љумла молњои ниёзи мардум ва кишоварзї; муќаррар намудани меъёрњои 

асосии сатњи зиндагї ва паст кардани сатњи камбизоатї; муќаррар намудани 

имтиёзот ва афзалиятњои иловагї ба ташкилотњо, корфармоёне 

(соњибмулконе), ки љойњои кории иловагї ташкил намуда, аз мењнати 

маъюбон, љавонон, аз љумла наврасон истифода менамоянд; иштироки 

кормандон дар истифодабарии даромадњое, ки аз фурўши амволи ба 

моликияти давлатї тааллуќдошта ба даст меоянд; њифзи манфиати 

кормандон њангоми хусусигардонии фонди манзилї; зиёд намудани њаљми 

иловапулињои хусусияти љубронидошта, ки андозаи њадди аќаллашон дар 

ќонунгузории амалкунанда пешбинї гардидааст; масъалањои таъминоти 

иљтимої ва суѓуртаи иљтимої; бењтар намудани шароити хизматрасонии 

иљтимоии шахсоне, ки дар истењсолот кор мекунанд, дигар масъалањои ба 

соњаи рушди иљтимоию иќтисодї ва муносибатњои мењнатї вобаста, 

инчунин ўњдадорињо оид ба пешгирии ихтилофоти мењнатї ва эътирозњо, 

тањкими интизоми мењнат, муайян намудани масъулияти иштирокчиёни 

созишнома, таъмини назорат оид ба љараёни иљрои созишнома. 

$D) Ўњдадорињо дар соњаи пардохти музди мењнат, њифзи мењнат, киро 

кардан ва аз кор озод намудани кормандон; иљрои маљмўи тадбирњои 

махсус оид ба њифзи иљтимоии ањолї, чорабинињо оид ба инкишофи бозори 

мењнат, таъминоти муфиди шуѓли ањолї, зиёд намудани њаљми мањсулот, аз 

љумла молњои ниёзи мардум ва кишоварзї; муќаррар намудани меъёрњои 

асосии сатњи зиндагї ва паст кардани сатњи камбизоатї; муќаррар намудани 

имтиёзот ва афзалиятњои иловагї ба ташкилотњо, корфармоёне 

(соњибмулконе), ки љойњои кории иловагї ташкил намуда, аз мењнати 

маъюбон, љавонон, аз љумла наврасон истифода менамоянд; иштироки 

кормандон дар истифодабарии даромадњое, ки аз фурўши амволи ба 

моликияти давлатї тааллуќдошта ба даст меоянд; њифзи манфиати 

кормандон њангоми хусусигардонии фонди манзилї; зиёд намудани њаљми 

иловапулињои хусусияти љубронидошта, ки андозаи њадди аќаллашон дар 

ќонунгузории амалкунанда пешбинї гардидааст; таъмини амнияти экологї ва 

њифзи саломатї; масъалањои таъминоти иљтимої ва суѓуртаи иљтимої; 

бењтар намудани шароити хизматрасонии иљтимоии шахсоне, ки дар 

истењсолот кор мекунанд, дигар масъалањои ба соњаи рушди иљтимоию 



иќтисодї ва муносибатњои мењнатї вобаста, инчунин ўњдадорињо оид ба 

пешгирии ихтилофоти мењнатї ва эътирозњо, муайян намудани масъулияти 

иштирокчиёни созишнома, таъмини назорат оид ба љараёни иљрои 

созишнома. 

$E) Ўњдадорињо дар соњаи пардохти музди мењнат, њифзи мењнат, киро 

кардан ва аз кор озод намудани кормандон; иљрои маљмўи тадбирњои 

махсус оид ба њифзи иљтимоии ањолї, чорабинињо оид ба инкишофи бозори 

мењнат, таъминоти муфиди шуѓли ањолї, зиёд намудани њаљми мањсулот, аз 

љумла молњои ниёзи мардум ва кишоварзї; муќаррар намудани меъёрњои 

асосии сатњи зиндагї ва паст кардани сатњи камбизоатї; муќаррар намудани 

имтиёзот ва афзалиятњои иловагї ба ташкилотњо, корфармоёне 

(соњибмулконе), ки љойњои кории иловагї ташкил намуда, аз мењнати 

маъюбон, љавонон, аз љумла наврасон истифода менамоянд; иштироки 

кормандон дар истифодабарии даромадњое, ки аз фурўши амволи ба 

моликияти давлатї тааллуќдошта ба даст меоянд; њифзи манфиати 

кормандон њангоми хусусигардонии фонди манзилї; зиёд намудани њаљми 

иловапулињои хусусияти љубронидошта, ки андозаи њадди аќаллашон дар 

ќонунгузории амалкунанда пешбинї гардидааст; таъмини амнияти экологї ва 

њифзи саломатї; масъалањои таъминоти иљтимої ва суѓуртаи иљтимої; 

бењтар намудани шароити хизматрасонии иљтимоии шахсоне, ки дар 

истењсолот кор мекунанд, дигар масъалањои ба соњаи рушди иљтимоию 

иќтисодї ва муносибатњои мењнатї вобаста, инчунин ўњдадорињо оид ба 

пешгирии ихтилофоти мењнатї ва эътирозњо, тањкими интизоми мењнат, 

муайян намудани масъулияти иштирокчиёни созишнома, таъмини назорат 

оид ба љараёни иљрои созишнома. 

@178. Мўњлати амали созишномаи коллективиро муайян намоед: 

$A) Давраи амали созишномаи коллективиро тарафњо муайян мекунанд; 

$В) Давраи амали созишномаи коллективиро комиссияи сетарафа муайян 

мекунад; 

$C) Давраи амали созишномаи коллективиро комиссияи ду тарафа муайян 

мекунад; 

$D) Давраи амали созишномаи коллективиро корманд ва корфармо муайян 

мекунанд; 

$E) Давраи амали созишномаи коллективиро тарафњои шарикии иљтимої ва 

комиссияи сетарафа муайян мекунанд. 

@179. Замони эътибор пайдо намудани созишномаи коллективиро 

муайян намоед: 

$A) Созишнома аз рўзи ќабули он ва ё аз рўзи дар созишнома муќарраршуда 

эътибор пайдо мекунад;  



$В) Созишнома аз рўзи ба он имзо гузоштани он эътибор пайдо мекунад;  

$C) Созишнома аз лањзаи ба он имзо гузоштани Тарафњо эътибор пайдо 

мекунад;  

$D) Созишнома аз рўзи ба он имзо гузоштани Тарафњо ва ё аз рўзи дар 

созишнома муќарраршуда эътибор пайдо мекунад;  

$E) Созишнома аз лањзаи ќабули он эътибор пайдо мекунад.  

@180. Мўњлати баќайдгирии созишномањо ва шартномањои 

коллективиро муайян намоед: 

$A) Созишномањо, дар давоми понздањ рўзи баъд аз имзо шуданаш бо 

намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми 

дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад; 

$В) Созишномањо, шартномањои коллективї дар давоми бист рўзи баъд аз 

имзо шуданаш бо намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии 

огоњонї ба маќоми дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад; 

$C) Созишномањо, дар давоми дањ рўзи баъд аз имзо шуданаш бо намояндаи 

корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми дахлдор оид 

ба мењнат фиристода мешавад; 

$D) Созишномањо, шартномањои коллективї дар давоми дањ рўзи баъд аз 

имзо шуданаш бо намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии 

огоњонї ба маќоми дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад; 

$E) Созишномањо, шартномањои коллективї дар давоми дањ рўзи баъд аз 

имзо шуданаш барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми дахлдор оид ба мењнат 

фиристода мешавад; 

@181. Кадом муносибатњоро, ќонунгузории мењнат танзим 

менамояд? 

$A) Муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи ашхоси 

воќеї, ки тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту 

муассисањои њама гуна шакли моликият кор мекунанд, кори шањрвандони 

алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё иштирокчии 

ташкилот мебошанд, бо санадњои ќонунгузорї ва дигар санади меъёрї оид ба 

мењнат танзим мегардад. 

$В) Муносибатњои мењнатї-иљтимої ва муносибатњои ба онњо вобастаи 

ашхоси воќеї, ки тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, 

ташкилоту муассисањои њама гуна шакли моликият кор мекунанд, кори 

шањрвандони алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё 

иштирокчии ташкилот мебошанд, бо санадњои ќонунгузорї ва дигар санади 

меъёрї оид ба мењнат танзим мегардад. 

$C) Муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи ашхоси 

воќеї, ки тибќи шартномаи (ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту 



муассисањои њама гуна шакли моликият кор мекунанд, кори шањрвандони 

алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё иштирокчии 

ташкилот мебошанд. 

$D) Муносибатњои мењнатии ашхоси воќеї, ки тибќи шартномаи 

(ќарордоди) мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту муассисањои њама гуна 

шакли моликият кор мекунанд, кори шањрвандони алоњидаро иљро 

менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё иштирокчии ташкилот мебошанд, бо 

санадњои ќонунгузорї ва дигар санади меъёрї оид ба мењнат танзим 

мегардад. 

$E) Муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо вобастаи ашхоси 

воќеї, ки тибќи шартномаи мењнатї дар ташкилотњо, ташкилоту 

муассисањои њама гуна шакли моликият кор мекунанд, кори шањрвандони 

алоњидаро иљро менамоянд, инчунин ашхосе, ки узв ва ё иштирокчии 

ташкилот мебошанд, бо санадњои ќонунгузорї ва дигар санади меъёрї оид ба 

мењнат танзим мегардад. 

@182. Сарчашмањои њуќуќи мењнатро муаяйн намоед:  

$A) ба сифати сарчашмањои њуќўќи мењнат баромад менамоянд: 

Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон; Кодекси мењнат; 

ќонунњои Љумњурии Тољикистон; Санадњои њуќуќии Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, Санадњо – 

созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарифї), минтаќавї (вилоятї, 

ноњиявї шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад); Санадњои њуќуќии байналмилалї, ки 

Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 

$В) Манбаъњои танзимкунандаи муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба 

онњо вобаста инњо мебошанд; Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон; Кодекси мењнат; ќонунњои Љумњурии Тољикистон; Санадњои 

њуќуќии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њокимияти 

мањаллї; Санадњо – созишномањо: соњавї (тарифї), минтаќавї (вилоятї, 

ноњиявї шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад); Санадњои њуќуќии  байналмилалї, ки 

Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 



$C) Манбаъњои танзимкунандаи муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба 

онњо вобаста инњо мебошанд; Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон; Кодекси мењнат; Санадњои њуќуќии Маљлиси Олии 

Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати 

Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њокимияти мањаллї; Санадњо – 

созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарифї), минтаќавї (вилоятї, 

ноњиявї шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад); Санадњои њуќуќии  байналмилалї, ки 

Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 

$D) Сарчашмањои њуќуќи мењнат инњо мебошанд: Конститутсияи 

(Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон; Кодекси мењнат; ќонунњои 

Љумњурии Тољикистон; Санадњои њуќуќии Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон, Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии 

Тољикистон ва маќомоти њокимияти мањаллї; Санадњо – созишномањо: 

созишномањои генералї, соњавї (тарифї), минтаќавї (вилоятї, ноњиявї 

шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад); Санадњои њуќуќии  байналмилалї, ки 

Љумњурии Тољикистон эътироф кардааст. 

$E) Манбаъњои танзимкунандаи муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба 

онњо вобаста инњо мебошанд; Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон; ќонунњои Љумњурии Тољикистон; Санадњои њуќуќии 

Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, Президенти Љумњурии 

Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомоти њокимияти 

мањаллї; Санадњо – созишномањо: созишномањои генералї, соњавї (тарифї), 

минтаќавї (вилоятї, ноњиявї шањрї); 

шартномањои коллективї ва дигар  санадњои меъёрии дохилї (локалї) оид ба 

мењнат (ќоидањои дохилии мењнат, љадвали рухсатињо, инчунин 

фармонњо, амрияњо, нишондодњо ва дигар санадњое, ки роњбари ташкилот 

дар доираи салоњияти худ мебарорад). 

@ 183. Кадом маќомоти давлатї дар соњаи мењнат салоњияти идора 

намуданро доранд? 

$A) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва маќомоти минтаќавии он идораи 

давлатии соњаи мењнатро дар Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда 



барои тањия, татбиќ ва њамњангсозии сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити 

мењнат ва шуѓл, муносибатњои мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, 

њиљрати мењнатии онњоро дар бар мегирад, масъулият доранд. 

$В) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 

соњаи мењнатро дар Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда барои тањия, 

татбиќ ва њамњангсозии сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити мењнат ва 

шуѓл, муносибатњои мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, њиљрати 

мењнатии онњоро дар бар мегирад, масъулият доранд. 

$C) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 

ва маќомоти минтаќавии он идораи давлатии соњаи мењнатро дар 

Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда барои тањия, татбиќ ва 

њамњангсозии сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити мењнат ва шуѓл, 

муносибатњои мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, њиљрати мењнатии 

онњоро дар бар мегирад, масъулият доранд. 

$D) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 

ва маќомоти минтаќавии он идораи давлатии соњаи мењнатро дар 

Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда барои татбиќ ва њамњангсозии 

сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити мењнат ва шуѓл, муносибатњои 

мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, њиљрати мењнатии онњоро дар бар 

мегирад, масъулият доранд. 

$E) Маќоми давлатї оид ба мењнат ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон 

ва маќомоти минтаќавии он идораи давлатии соњаи мењнатро дар 

Љумњурии Тољикистон ба амал бароварда барои тањия, ва њамњангсозии 

сиёсат дар соњаи мазкур, ки шароити мењнат ва шуѓл, муносибатњои 

мењнатї, тайёр кардани кадрњои коргарї, њиљрати мењнатии онњоро дар бар 

мегирад, масъулият доранд 

@184. Ба мафњуми санадњои меъёрии дохилї равшанї андозед: 

$A) санадњои меъёрии дохилї санадњои меъёрии њуќуќии аз тарафи 

маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти намояндагии 

кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо 

алоќамандро танзим намуда, дар њудуди ташкилот амал мекунад; 

$В) санадњои меъёрии дохилї 

санадњои меъёрии њуќуќии аз тарафи маќомоти дахлдори идоракунии 

ташкилот бо розигии маќомоти намояндагии кормандон ќабулнамудае, 

муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо алоќамандро танзим 

намуда, дар њудуди корхона амал мекунад; 

$C) санадњои меъёрии дохилї (локалї) - санадњои меъёрии њуќуќии аз 

тарафи маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти 



намояндагии кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатро танзим 

намуда, дар њудуди ташкилот амал мекунад; 

$D) санадњои меъёрии дохилї (локалї) - санадњои меъёрии њуќуќии аз 

тарафи маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти 

намояндагии кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатї ва 

муносибатњои ба онњо алоќамандро танзим намуда, дар њудуди муассиса 

амал мекунад; 

$E) санадњои меъёрии дохилӣ (локалї) санадњои меъёрии њуќуќии аз тарафи 

маќомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии маќомоти намояндагии 

кормандон ќабулнамудае, муносибатњои мењнатї ва муносибатњои ба онњо 

алоќамандро танзим намуда, дар њудуди ташкилот амал мекунад;  

@185. Ба мафњуми корманди кироя равшанї андозед: 

$A) корманди кироя– шахсе, ки дар муносибатњои мењнатї бо корфармо дар 

асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатии басташуда ќарор дорад ; 

$В) корманди кироя– шахсе, ки дар муносибатњои мењнатї бо корфармо дар 

асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатии басташуда ќарор дорад; 

$C) корманди кироя (корманд) – шахсе, ки дар муносибатњои мењнатї-

истењсолї бо корфармо дар асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатии 

басташуда ќарор дорад; 

$D) корманди кироя (корманд) – шахсе, ки дар муносибатњои мењнатї бо 

корфармо дар асоси шартномаи (ќарордоди) мењнатии басташуда ќарор 

дорад; 

$E) корманди кироя (корманд) – шањрванде, ки дар муносибатњои мењнатї-

истењсолї бо кордењ дар асоси шартномаи мењнатии басташуда ќарор дорад. 

@186. Ба мафњуми шартњои муњими кор равшанї андозед 

$A) шартњои муњими кор –андозаи пардохти музди мењнат, имтиёзњо, 

низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти нопурраи корї, 

якљоякунии ихтисос, таѓйир додани дараља ва номгўи вазифањо; 

$В) шартњои муњими кор – низом ва андозаи пардохти музди мењнат, 

имтиёзњо, низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти 

нопурраи корї, якљоякунии ихтисос, таѓйир додани дараља ва номгўи 

вазифањо;  

$C) шартњои муњими кор – низом ва андозаи пардохти музди мењнат, 

низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти нопурраи корї, 

якљоякунии ихтисос, таѓйир додани дараља ва номгўи вазифањо; 

$D) шартњои муњими кор – низом ва андозаи пардохти музди мењнат, 

имтиёзњо, низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти 

нопурраи корї, таѓйир додани дараља ва номгўи вазифањо; 



$E) шартњои муњими кор – низом ва андозаи пардохти музди мењнат, 

имтиёзњо, низоми кор, муќаррар намудан ва ё барњам додани ваќти 

нопурраи корї, таѓйир додани дараља ва номгўи вазифањо; 

 

@187. Мафњуми квотаро муайян намоед (квота чист)? 

$A) квота – њиссаи љойњои кориест, ки ташкилот сарфи назар аз шакли 

моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба њимояи 

иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

$В) квота –ќисми љойњои кориест, ки ташкилот сарфи назар аз шакли 

моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба њимояи 

иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

$C) квота – њиссаи (ќисми) љойњои кориест, ки ташкилот сарфи назар аз 

шакли моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба 

њимояи иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

$D) квота – њиссаи (ќисми) љойњои кориест, ки корхона сарфи назар аз 

шакли моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба 

њимояи иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

$E) квота – њиссаи (ќисми) љойњои кориест, ки корфармо сарфи назар аз 

шакли моликият ва хољагидорї барои бо кор таъмин кардани шахсе, ки ба 

њимояи иљтимої эњтиёљ дорад, пешнињод мекунад; 

@188. Мафњуми даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатро муайян 

намоед: 

$A) даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатї – ба љои кор дар њолати 

мастї, нашъамандї ё токсикоманї њозир шудан, бе сабабњои узрнок дар љои 

кор набудан (аз љумла, зиёда аз 3 соати рўзи корї набудан), дар љои кор 

ќасдан вайрон намудан ва дуздидани моликияти корфармо, аз тарафи 

корманд вайрон кардани ќоидањои техникаи бехатарї, бехатарї аз сўхтор, ки 

боиси оќибатњои вазнин, аз он љумла љароњат, садама ё сўхтор гаштааст; 

$В) даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатї – ба љои кор дар њолати 

мастї, нашъамандї ё токсикоманї њозир шудан, бе сабабњои узрнок дар љои 

кор набудан, дар љои кор ќасдан вайрон намудан ва дуздидани моликияти 

корфармо, аз тарафи корманд вайрон кардани ќоидањои техникаи бехатарї, 

бехатарї аз сўхтор, ки боиси оќибатњои вазнин, аз он љумла љароњат, садама 

ё сўхтор гаштааст; 

$C) даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатї – ба љои кор дар њолати 

мастї ё токсикоманї њозир шудан, бе сабабњои узрнок дар љои кор набудан 

(аз љумла, зиёда аз 3 соати рўзи корї набудан), дар љои кор ќасдан вайрон 

намудан ва дуздидани моликияти корфармо, аз тарафи корманд вайрон 



кардани ќоидањои техникаи бехатарї, бехатарї аз сўхтор, ки боиси оќибатњои 

вазнин, аз он љумла љароњат, садама ё сўхтор гаштааст; 

$D) ба љои кор дар њолати мастї, нашъамандї ё токсикоманї њозир шудан, бе 

сабабњои узрнок дар љои кор набудан (аз љумла, зиёда аз 3 соати рўзи корї 

набудан), дар љои кор ќасдан вайрон намудан ва дуздидани моликияти 

корфармо, аз тарафи корманд вайрон кардани ќоидањои техникаи бехатарї, 

бехатарї аз сўхтор, ки боиси оќибатњои вазнин, аз он љумла љароњат, садама 

ё сўхтор гаштааст; 

$E) даѓалона вайрон кардани интизоми мењнатї – ба љои кор дар њолати 

мастї, нашъамандї ё токсикоманї њозир шудан, бе сабабњои узрнок дар љои 

кор набудан (аз љумла, зиёда аз 3 соати рўзи корї набудан), дар љои кор 

ќасдан вайрон намудан ва дуздидани моликияти корфармо, аз тарафи 

корманд вайрон кардани ќоидањои техникаи бехатарї. 

@189. Ба мафњуми мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат равшанї 

андозед: 

$A) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат зиёда аз 2 маротиба 

гунањкорона вайрон кардани ўњдадорињои мењнатї дар давраи амали љазои 

интизомии ба ў додашуда; 

$В) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат – такроран гунањкорона 

вайрон кардани ўњдадорињои мењнатї дар давраи амали љазои интизомии ба 

ў додашуда; 

$C) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат – такроран гунањкорона 

вайрон кардани ўњдадорињои мењнатї аз љониби корманд дар давраи амали 

љазои интизомии ба ў додашуда; 

$D) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат – такроран гунањкорона 

риоя накардани талаботи санадњои локалї ва ўњдадорињои мењнатї дар 

давраи амали љазои интизомии ба ў додашуда; 

$E) мунтазам вайрон кардани интизоми мењнат – такроран вайрон кардани 

ўњдадорињои мењнатї дар давраи амали љазои интизомии ба ў додашуда; 

 

@190. Ба мафњуми шарики иљтимої равшанї андозед: 

$A) шарикии иљтимої-робитаи иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатие, ки 

ба таъмини 

мувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатї равона 

 гардидаанд; 

$В) шарикии иљтимої-њамкории иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-иќтисодие, 

ки ба таъмини 



мувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатї равона 

гардидаанд; 

$C) шарикии иљтимої-њамкории иштирокчиёни муносибатњои иќтисодї, иљтимої-

мењнатие, ки ба  

таъминимувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи 

њокимияти  

давлатї равона гардидаанд; 

$D) шарикии иљтимої-робитаи  иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатие, ки 

ба таъмини 

мувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатї равона 

 гардидаанд; 

$E) шарикии иљтимої-њамкории иштирокчиёни муносибатњои иљтимої-мењнатие, 

ки ба таъмини 

мувофиќати манфиатњои кормандон, корфармоён ва маќомоти иљроияи њокимияти 

давлатї равона 

гардидаанд; 

 

@191. Ба мафњуми созишнома ва шарики иљтимої равшанї андозед: 

$A) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки 

муносибатњои иљтимої-мењнатии байни кормандон, корфармоён, маќомоти 

иљроияи њокимияти давлатиро ба танзим медарорад; 

$В) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки 

муносибатњои иљтимої-иќтисодиро байни кормандон ва маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатї, соњањо ва касбњоро ба танзим медарорад; 

$C) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки робитаи 

иљтимої ва мењнатиро байни кормандон, корфармоён, маќомоти иљроияи 

њокимияти давлатиро, ба танзим медарорад; 

$D) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки 

муносибатњои иљтимої-мењнатии байни кормандон, корфармоён, маќомоти 

иљроияи њокимияти давлатї, соњањо ва касбњоро ба танзим медарорад; 

$E) созишнома дар бораи шарикии иљтимої- санади хуќуќиест, ки 

муносибатњои иљтимої-мењнатии байни кормандон, корфармоёнро ба 

танзим медарорад; 

 

@192. Ба мафњуми шартномаи коллективї равшанї андозед: 

$A) шартномаи коллективї- ин созиши тарафњо буда, муносибатњои 

иљтимої-мењнатиро дар корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо (минбаъд –



ташкилот) ба танзим медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон 

байни корфармоён ва кормандон баста мешавад; 

$В) шартномаи коллективї-санади њуќуќї, ки муносибатњои иќтисодї, 

иљтимої-мењнатиро дар корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо (минбаъд –

ташкилот) ба танзим медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон 

байни корфармоён ва кормандон баста мешавад; 

$C) шартномаи коллективї-санади њуќуќї, ки муносибатњои иљтимої-

мењнатиро дар корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо (минбаъд –ташкилот) ба 

танзим медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон байни 

корфармоён ва кормандон баста мешавад; 

$D) шартномаи коллективї-санади њуќуќї, ки муносибатњои иљтимої-

мењнатиро дар корхонањо, ташкилотњо ва муассисањо ба танзим медарорад ва 

аз тарафи намояндагони ваколатдорашон байни корфармоён ва кормандон 

баста мешавад; 

$E) шартномаи коллективї-санади њуќуќї, ки муносибатњои иљтимої-

мењнатиро дар ташкилотњо ва муассисањо (минбаъд –ташкилот) ба танзим 

медарорад ва аз тарафи намояндагони ваколатдорашон байни корфармоён ва 

кормандон баста мешавад; 

 

@193. Принсипњои асосии шарикии иљтимоиро муайян намоед: 

$A) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; ваколатдории 

намояндагони тарафњо; эњтироми манфиати тарафњо; интихоби озод дар 

баррасии масъалањое, ки мазмуни созишномањо ва шартномањои 

коллективиро ташкил медињанд; аз љониби тарафњо ихтиёрї ќабул намудани 

ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти созишномањо ва шартномањои 

коллективии аз љониби тарафњо ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои 

иљро накардани ўњдадорињо, ќарорњо, созишномањо ва шартномањо;  

назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва 

мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти тарафњо. 

$В) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии тарафњо; ваколатдории намояндагони тарафњо; эњтироми 

манфиати тарафњо; интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни 

созишномањо ва шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби 

тарафњо ихтиёрї ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти 

созишномањо ва шартномањои коллективии аз љониби тарафњо 



ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, 

ќарорњо, созишномањо ва шартномањо;  назорати мутаќобила ва самимият 

(ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва мунтазамии иттилоот оид ба 

масъалањои фаъолияти тарафњо. 

$C) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии тарафњо; ваколатдории намояндагони тарафњо; эњтироми 

манфиати тарафњо; интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни 

созишномањо ва шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби 

тарафњо ихтиёрї ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти 

созишномањо ва шартномањои коллективии аз љониби тарафњо 

ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, 

назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва 

мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти тарафњо. 

$D) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии тарафњо; эњтироми манфиати тарафњо; интихоби озод дар 

баррасии масъалањое, ки мазмуни созишномањо ва шартномањои 

коллективиро ташкил медињанд; аз љониби тарафњо ихтиёрї ќабул намудани 

ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти созишномањо ва шартномањои 

коллективии аз љониби тарафњо ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои 

иљро накардани ўњдадорињо, ќарорњо, созишномањо ва шартномањо;  

назорати мутаќобила ва самимият (ошкоро) дар назди шарикон; дурустї ва 

мунтазамии иттилоот оид ба масъалањои фаъолияти тарафњо. 

$E) Њатман бастани созишнома ва шартномањои коллективї дар сурати 

манфиатдор будани кормандон ва (ё) корфармо дар шахси намояндагони 

ваколатдор бо тартиби муќарраргардидаи намояндагони онњо; 

баробарњуќуќии тарафњо; ваколатдории намояндагони тарафњо; эњтироми 

манфиати тарафњо; интихоби озод дар баррасии масъалањое, ки мазмуни 

созишномањо ва шартномањои коллективиро ташкил медињанд; аз љониби 

тарафњо ихтиёрї ќабул намудани ўњдадорињо; иљрои њатмии муќаррароти 

созишномањо ва шартномањои коллективии аз љониби тарафњо 

ќабулгардида; љавобгарии тарафњо барои иљро накардани ўњдадорињо, 

ќарорњо, созишномањо ва шартномањо;  дурустї ва мунтазамии иттилоот оид 

ба масъалањои фаъолияти тарафњо. 

 

 



@194. Ба шаклњои амалї намудани шарикии иљтимої равшанї андозед: 

$A) музокирот ва машваратњо; тањия, ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани созишномањо ва шартномањои коллективї; иттилоотонии 

мутаќобилаи тарафњо оид ба иљрои ўњдадорињои ќабулгардида. 

$В) музокирот ва машваратњо; ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани созишномањо ва шартномањои коллективї; иттилоотонии 

мутаќобилаи тарафњо оид ба иљрои ўњдадорињои ќабулгардида. 

$C) музокирот ва машваратњо; ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани созишномањо ва шартномањои коллективї; иттилоотонии 

мутаќобилаи тарафњо оид ба иљрои ўњдадорињои ќабулгардида. 

$D) музокирот ва машваратњо; тањия, ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани созишномањо; иттилоотонии мутаќобилаи тарафњо оид ба иљрои 

ўњдадорињои ќабулгардида. 

$E) музокирот ва машваратњо; тањия, ќабул ва татбиќи ќарорњои муштарак; 

бастани шартномањои коллективї; иттилоотонии мутаќобилаи тарафњо оид 

ба иљрои ўњдадорињои ќабулгардида. 

 

@195. Ба мафњуми созишномаи генералї равшанї андозед: 

$A) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, равандњои асосии 

њамкорї ва ўњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии Тољикистон, 

дигар маќомоти намояндагии кормандон ва иттињодияњои 

умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, баланд 

бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи иљтимоии 

гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади мењнаткашонро бо 

мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян мекунад. 

$В) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, фишангњои 

асосии њамкорї ва ўњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии 

Тољикистон, иттињодияњои иттифоќњои касаба, ва иттињодияњои 

умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, баланд 

бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи иљтимоии 

гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади мењнаткашонро бо 

мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян мекунад. 

$C) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоиро муќаррар намуда, равандњои асосии њамкорї ва 

ўњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии Тољикистон, иттињодияњои 

иттифоќњои касаба, дигар маќомоти намояндагии кормандон ва 

иттињодияњои умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, 



баланд бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи 

иљтимоии гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади 

мењнаткашонро бо мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян 

мекунад. 

$D) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, равандњои асосии 

њамкорї ва ўњдадорињои тарафайни Њукумати Љумњурии Тољикистон, 

иттињодияњои иттифоќњои касаба, дигар маќомоти намояндагии кормандон 

ва иттињодияњои умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли 

ањолї, баланд бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини 

њифзи иљтимоии гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади 

мењнаткашонро бо мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян 

мекунад. 

$E) Созишномаи Генералї-санади њуќуќиест, ки принсипњои умумии 

сиёсати шарикии иљтимоию иќтисодиро муќаррар намуда, равандњои асосии 

њамкориро байни  Њукумати Љумњурии Тољикистон, иттињодияњои 

иттифоќњои касаба, дигар маќомоти намояндагии кормандон ва 

иттињодияњои умумиљумњуриявии корфармоёнро дар соњаи шуѓли ањолї, 

баланд бардоштани кафолатњои иљтимоии шањрвандон, таъмини њифзи 

иљтимоии гурўњњои камбизоати ањолї, зиёд кардани даромади 

мењнаткашонро бо мурури мўътадил гардидани вазъи иќтисодиёт муайян 

мекунад. 

 

@196.Мўњлати баќайдгирии созишномањо ва шартномањои 

коллективиро муайян намоед: 

$A) созишномањо, дар давоми дањ рўзи баъд аз имзо шуданаш бо намояндаи 

корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми дахлдор оид 

ба мењнат фиристода мешавад.  

$В) шартномањои коллективї дар давоми дањ рўзи баъд аз имзо шуданаш бо 

намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми 

дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад.  

$C) созишномањо, дар давоми понздањ рўзи баъд аз имзо шуданаш бо 

намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии огоњонї ба маќоми 

дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад.  

$D) созишномањо, шартномањои коллективї дар давоми дањ рўзи баъд аз 

имзо шуданаш бо намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии 

огоњонї ба маќоми дахлдор оид ба мењнат фиристода мешавад.  



$E) созишномањо, шартномањои коллективї дар давоми дањ рўзи баъд аз 

имзо шуданаш бо намояндаи корфармо (корфармоён) барои баќайдгирии 

огоњонї ба маќоми дахлдор оид ба суѓурта фиристода мешавад.  

 

@197. Ба мафњуми шањрвандони бекор равшанї андозед: 

$A) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, шуѓли бо роњи мурољиат ба хадамоти давлатї ё 

хадамоти дигари шуѓли ањолї, тавассути истифода ва љойгир намудани 

эълонњо дар матбуот, мурољиати бевосита ба корфармоён, истифодаи 

усулњои дигар, аз љумла ташкили кори инфиродї ба љустуљўи кор машѓул 

буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба кор шурўъ намоянд. 

$В) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, музди мењнат ва шуѓли даромаднок доранд, бо роњи 

мурољиат ба хадамоти давлатї ё хадамоти дигари шуѓли ањолї, тавассути 

истифода ва љойгир намудани эълонњо дар матбуот, мурољиати бевосита ба 

корфармоён, истифодаи усулњои дигар, аз љумла ташкили кори инфиродї ба 

љустуљўи кор машѓул буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба кор шурўъ 

намоянд. 

$C) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, музди мењнат ва шуѓли даромаднок доранд, бо роњи 

мурољиат ба хадамоти давлатї ё хадамоти дигари муњољирати ањолї, 

тавассути истифода ва љойгир намудани эълонњо дар матбуот, мурољиати 

бевосита ба корфармоён, истифодаи усулњои дигар, аз љумла ташкили кори 

инфиродї ба љустуљўи кор машѓул буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба 

кор шурўъ намоянд. 

$D) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, музди мењнат ва шуѓли даромаднок доранд, бо роњи 

мурољиат ба маќомоти суѓурта ё хадамоти дигари шуѓли ањолї, тавассути 

истифода ва љойгир намудани эълонњо дар матбуот, мурољиати бевосита ба 

корфармоён, истифодаи усулњои дигар, аз љумла ташкили кори инфиродї ба 

љустуљўи кор машѓул буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба кор шурўъ 

намоянд. 

$E) шањрвандони синну соли ќобили мењнате, ки дар давраи 

баррасишаванда кор, музди мењнат ва шуѓли даромаднок надоранд, бо роњи 

мурољиат ба хадамоти давлатї ё хадамоти дигари шуѓли ањолї, тавассути 

истифода ва љойгир намудани эълонњо дар матбуот, мурољиати бевосита ба 

корфармоён, истифодаи усулњои дигар, аз љумла ташкили кори инфиродї ба 

љустуљўи кор машѓул буданд, метавонанд ва тайёр њастанд ба кор шурўъ 

намоянд. 



 

@198. Кори мувофиr чист? 

$A) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба маълумот, ихтисос, 

собиқаи мењнатӣ ва таxрибаи корb шароитњои xои кори охирин (ба истиснои 

корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e мувофиr буда, аз мањали 

зисташ начандон дур ҷойгир (на зиёда аз як соат дар роњ) бошад ва музди 

мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали музди мењнати расман 

муrарраршуда кафолат дињад. 

$В) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, ихтисос, тайёрии 

касбb, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори охирин вазъи 

саломатии e мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда 

аз як соат дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз 

њадди аrали музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба ҷинс, маълумот, ихтисос, 

тайёрии касбӣ, собиқаи мењнатӣ ва таҷрибаи корӣ шароитњои xои кори 

охирин (ба истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 

дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

$C) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, маълумот, 

тайёрии касбb, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори 

охирин (ба истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиr буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 

дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

$D) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба xинс, маълумот, 

ихтисос, собиrаи мењнатb ва таxрибаи корb шароитњои xои кори охирин (ба 

истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e мувофиr буда, аз 

мањали зисташ начандон дур xойгир бошад ва музди мењнаташро дар сатњи 

на пасттар аз њадди аrали музди мењнати расман муrарраршуда кафолат 

дињад. 

$E) коре, ки онро шањрванд иxро карда метавонад, ба ҷинс, маълумот, 

ихтисос, тайёрии касбӣ, собиқаи мењнатӣ ва таxрибаи корb шароитњои xои 

кори охирин (ба истиснои корњои xамъиятии музднок), вазъи саломатии e 

мувофиқ буда, аз мањали зисташ начандон дур xойгир (на зиёда аз як соат 

дар роњ) бошад ва музди мењнаташро дар сатњи на пасттар аз њадди аrали 

музди мењнати расман муrарраршуда кафолат дињад. 

 

@199. Шартномаи (ќарордоди) мењнатї чист?  



$A) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- ин санади њуќуќиест, ки байни 

корфармо ва корманд баста шуда, ки тибќи он корманд вазифадор аст 

корњоро аз рўи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё вазифа бо 

дараљањои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии мењнатї иљро намояд, 

корфармо бошад, вазифадор аст барои њамин кор ба корманд музд дињад ва 

шароити мењнатиро, ки санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои меъёрии 

њуќуќї оид ба мењнат ва созишномањои тарафњо муайян намудаанд, таъмин 

кунад. 

$В) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- созишномаи байни корфармо ва 

корманд мебошад, ки тибќи он корманд вазифадор аст корњоро аз рўи як 

касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё вазифа бо дараљањои дахлдор, бо 

риояи тартиби дохилии мењнатї иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор 

аст барои њамин кор ба корманд музд дињад ва шароити мењнатиро, ки 

санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї оид ба мењнат ва 

созишномањои тарафњо муайян намудаанд, таъмин кунад. 

$C) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- созишномаи байни корфармо ва 

корманд мебошад, ки тибќи он корманд вазифадор аст корњоро аз рўи якчанд 

касби муайян, ихтисос, ё вазифа бо дараљањои дахлдор, бо риояи тартиби 

дохилии мењнатї иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст барои њамин 

кор ба корманд музд дињад ва шароити мењнатиро, ки санадњои ќонунгузорї 

ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї оид ба мењнат ва созишномањои тарафњо 

муайян намудаанд, таъмин кунад. 

$D) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- созишномаи байни корфармо ва 

корманд мебошад, ки тибќи он корманд вазифадор аст корњоро аз рўи як 

касб, ё вазифа бо дараљањои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии мењнатї 

иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст барои њамин кор ба корманд 

музд дињад ва шароити мењнатиро, ки санадњои ќонунгузорї ва дигар 

санадњои меъёрии њуќуќї оид ба мењнат ва созишномањои тарафњо муайян 

намудаанд, таъмин кунад. 

$E) Шартномаи (ќарордоди) мењнатї- созишномаи байни корфармо ва 

корманд мебошад, ки тибќи он корманд вазифадор аст корњоро аз рўи як 

касб, якчанд касби муайян, ихтисос, бо дараљањои дахлдор, бо риояи 

тартиби дохилии мењнатї иљро намояд, корфармо бошад, вазифадор аст 

барои њамин кор ба корманд музд дињад ва шароити мењнатиро, ки 

санадњои ќонунгузорї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї оид ба мењнат ва 

созишномањои тарафњо муайян намудаанд, таъмин кунад. 

 

@200. Ба мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатї равшанї андозед: 



$A) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатиро созишномаи тарафњо, ва 

дигар санади меъёрии њуќуќї оид ба мењнат, аз љумла созишномаи генералї 

ва шартномаи коллективї муайян мекунанд. Дар матни шартномаи 

(ќарардоди) мењнатї бояд љои кор (ташкилот ва ё воњидњои муайян), 

вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози кор мўњлати амалї шартномаи 

(ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, давомнокї ва низоми ваќти корї, 

давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар шароитњои мењнат нишон дода 

шавад. 

$В) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) коллективиро созишномаи тарафњо, 

инчунин санади ќонунгузорї ва дигар санади меъёрии њуќуќї оид ба мењнат, 

аз љумла созишномаи генералї, соњавї ва шартномаи коллективї муайян 

мекунанд. Дар матни шартномаи (ќарардоди) мењнатї бояд љои кор 

(ташкилот ва ё воњидњои муайян), вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози 

кор мўњлати амалї шартномаи (ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, 

давомнокї ва низоми ваќти корї, давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар 

шароитњои мењнат нишон дода шавад. 

$C) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатиро созишномаи тарафњо, 

инчунин санади ќонунгузорї ва дигар санади меъёрии њуќуќї оид ба мењнат, 

аз љумла созишномаи генералї, соњавї ва шартномаи коллективї муайян 

мекунанд. Дар матни шартномаи (ќарардоди) мењнатї бояд љои кор 

(ташкилот ва ё воњидњои муайян), вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози 

кор мўњлати амалї шартномаи (ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, 

давомнокї ва низоми ваќти корї, давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар 

шароитњои мењнат нишон дода шавад. 

$D) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатиро созишномаи тарафњо, 

инчунин санади ќонунгузорї оид ба мењнат, аз љумла созишномаи генералї, 

соњавї ва шартномаи коллективї муайян мекунанд. Дар матни шартномаи 

(ќарардоди) мењнатї бояд љои кор (ташкилот ва ё воњидњои муайян), 

вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози кор мўњлати амалї шартномаи 

(ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, давомнокї ва низоми ваќти корї, 

давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар шароитњои мењнат нишон дода 

шавад. 

$E) Мазмуни шартномаи (ќарардоди) мењнатиро созишномаи тарафњо, 

инчунин санади ќонунгузорї ва дигар санади меъёрии њуќуќї оид ба шуѓл, аз 

љумла созишномаи соњавї ва шартномаи коллективї муайян мекунанд. Дар 

матни шартномаи (ќарардоди) мењнатї бояд љои кор (ташкилот ва ё 

воњидњои муайян), вазифаи мењнатии корманд, рўзи оѓози 1кор мўњлати 

амалї шартномаи (ќарордоди) мењнатї, њаљми музди мењнат, давомнокї ва 



низоми ваќти корї, давомнокии рухсатии мењнатї ва дигар шароитњои 

мењнат нишон дода шавад. 

 

 

 

 

 


