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

рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият дорад? 

$A) Дорад, чунки муассиси он давлат аст; 

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

$C) Ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

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

маҳдуд бошад; 

$E) Надорад; 

 

@2.Кадоме аз ашёи номбаршаванда ашёи ғайриманқул аст? 

$A) Замин, об, ҷангал, фазои ҳаво ва дигар сарватҳои табиӣ; 

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

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

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

$E) Киштиҳои ҳавоӣ ва ниҳолҳои бисёрсола; 

 

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

1) бо гузаштани мӯҳлати маҳдудсозӣ (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 ҷорӣ намудани маҳдудият аз байн рафта 

бошад. 

$A) 2; 

$B) 1-2; 

$C) 1,3; 

$D) 1; 

$E) 1-3; 

 

@4.Чанд тартиби пурра қобили амал эълон намудани ноболиғ 

мавҷуд аст? 

$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 1; 

$D) 4; 

$E) 2; 

 

@5.Ноболиғи эмансипатсияшуда метавонад: 

1) васӣ 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) 1-4; 

$B) 1-3; 

$C) 1-2; 

$D) 4; 

$E) 3,4; 

 

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

нашъаовар худ ва хонаводаи худро дар вазъи вазнини моддӣ 

қарор медиҳад: 

$A) аз ҳуқуқи падариву модарӣ маҳрум карда мешавад; 

$B) ғайри қоибили амал дониста мешавад; 

$C) майзада ё нашъаманд дониста мешавад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) қобилияти амалкуниаш маҳдуд 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 молумулкӣ дорад. 

чунин шаҳрванд ҳуқуқ дорад аҳдҳои хурди маиширо анҷом диҳад. 

$A) 1-2; 

$B) 1-3; 

$C) 2; 

$D) 1; 

$E) 2-3; 

 

@8.Кадоме аз ҳолатҳои зерин оқибатҳои бедарак ғоиб эътироф 

намудани шаҳрванд мебошанд: 

1) ҳамсари шахси бедарак ғоиб метавонад дар мақомоти сабти асноди 

ҳолатҳои шаҳрвандӣ ақди никоҳро бекор намояд (моддаи 40 Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии асноди 

ҳолати шаҳрвандӣ»). 

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

шартномаи меҳнатӣ 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) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) 2-3; 

$C) 1-2; 

$D) 1,3; 

$E) 1-3; 

 

@9.Асосҳои махсус барои фавтида эълон намудани шаҳрвандро 

муайян намоед: 

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

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$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 ҷангӣ дар ҷараёни як сол аз 

рӯзи ба охир расидани амалиёти ҷангӣ; 

$D) чунин асосҳо мавҷуд нестанд; 

$E) 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 ҷангӣ дар ҷараёни як сол аз 

рӯзи ба охир расидани амалиёти ҷангӣ; 

 

@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 

бадастоварандаи молу мулк бовиҷдон буд ё на; 

$B) 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) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

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

мешавад; 

$E) 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; 

 

@11.Ба шахси ҳуқуқие, ки иштирокчиёнашон нисбати онҳо 

ҳуқуқи ӯҳдадорӣ доранд, инҳо дохил мешаванд: 

ширкату ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ. 

кооперативҳои истеҳсолӣ ва матлубот. 

корхонаҳои давлатӣ. 

$A) 1-3; 

$B) 2; 

$C) 1,3; 

$D) 1; 

$E) 1-2; 

 



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

ҳуқуқи моликият ё ҳуқуқи дигари молу мулкӣ доранд, инҳо 

дохил мешванд: 

1) корхонаҳои воҳид, аз ҷумла корхонаҳои фаръӣ. 

2) муассисаҳое дохил мешаванд, ки аз ҷониби молик маблағгузорӣ 

мешаванд. 

3) ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ. 

4) кооперативҳои истеҳсолӣ. 

$A) 1-4; 

$B) 1-3; 

$C) 2; 

$D) 1; 

$E) 1,2; 

 

 

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

нисбати онҳо ҳуқуқи молумулкӣ надоранд, инҳо дохил 

мешаванд: 

1) ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ. 

2) фондҳои хайрия ва фондҳои дигари ҷамъиятӣ, 

3) иттиҳодияҳои шахси ҳуқуқӣ (ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо). 

4) кооперативҳои истеҳсолӣ ва матлубот. 

$A) 1-4; 

$B) 2; 

$C) 1,2; 

$D) 1; 

$E) 1-3; 

 

@14.Аз рӯи намуди фаъолият кадом намудҳои шахсони ҳуқуқиро 

медонед? 

$A) тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ; 

$B) Ба намудҳои алоҳидаи фаъолияте, ки номгӯяшон тибқи қонун 

муайян карда шудааст, шахси ҳуқуқӣ метавонад танҳо дар асоси 

литсензия – иҷозатномаи махсуси мақомоти барои иҷозатномадиҳӣ 

ваколатдоршуда машғул шавад; 

$C) чор намуди шахси ҳуқуқӣ; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 



$E) Аз рӯи намуди фаъолият ду гурӯҳи шахсони ҳуқуқӣ 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 меъёрӣ 

дорои ҳама гуна ҳуқуқҳои гражданӣ ва ӯҳдадорӣ бошад. Дигар 

шахсони ҳуқуқӣ 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 ҳуқуқӣ бояд ба фаъолияти оинномавии 

онҳо мувофиқат намоянд, қобилияти ҳуқуқдории онҳо бояд хусусияти 

махсус (қобилияти ҳуқуқии махсус) дошта бошад; 

 

@15.Ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ то лаҳзаи ташкили он, яъне 

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

дар лаҳзаи ба охир расидани барҳамдиҳии он қатъ мегардад (қисми 8 

моддаи 64 КГ); 

$B) Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ аз лаҳзаи ташкили он, яъне 

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

мешавад; 

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

аз лаҳзаи қабули қарори муассисон дар хусуси ташкили шахси ҳуқуқӣ 

(қисми 2 моддаи 51 КГ) пайдо мешавад ва дар лаҳзаи ба охир 

расидани барҳамдиҳии он, баъди ворид намудани сабт ба феҳристи 

ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ дар ин хусус қатъ мегардад (қисми 8 

моддаи 64 КГ); 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ 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 ҳуқуқӣ 

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

 

@16.Бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ чӣ гуна ба амал 

бароварда мешавад? 

$A) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти судї амалӣ гардонида 

мешавад; 



$B) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти гумруки Љумњурии 

Тољикистон амалӣ гардонида мешавад; 

$C) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти милитсия амалӣ 

гардонида намешавад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти судї амалӣ гардонида 

мешавад; 

 

@17.Ҷавобгарии ҳукуқии гражданӣ чист? 

$A) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ шакли маҷбурнамоии давлатиро 

меноманд; 

$B) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ шакли маҷбурнамоии давлатиро 

меноманд, ки дар татбиқи санксияҳои молумулкӣ нисбати 

ҳуқуқвайронкунанда аз ҷониби суд ифода меёбад; 

$C) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ шакли маҷбурнамоии давлатӣ ва 

ҷамъиятиро меноманд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ шакли маҷбурнамоии давлатиро 

меноманд, ки дар татбиқи санксияҳои молумулкӣ нисбати 

ҳуқуқвайронкунанда аз ҷониби суд ифода меёбад, ки дар натиҷа ба 

ҳукуқвайронкунанда оқибати номусоиди молумулкӣ фаро расида, 

зарари ба ҷабрдида расида барқарор карда мешавад; 

 

@18.Ҳуқуқи моликият чист? 

$A) Ин ҳуқуқи субйективии соҳибмулк аст; 

$B) Ин яке аз падидаҳои ҳуқуқи гражданӣ аст; 

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

тибқи салоҳдиди худ ихтиёрдорӣ намудани молумулкаш мебошад; 

$D) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субйект оид 

ба тибқи салоҳдиди худ соҳибӣ намудани молумулкаш мебошад; 

$E) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субйект оид ба 

тибқи салоҳдиди худ соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ намудани 

молумулкаш мебошад; 

 

@19.Ваколатҳои соҳибмулкро муайян кунед: 

$A) Ҳукуқи харидан, фурӯхтан, ҳадя кардан ва ба иҷора додани 

молумулк; 

$B) Ҳуқуқи истифода кардани молумулк; 



$C) Ҳуқуқи соҳибӣ, истифода, ихтиёрдорӣ, ҳифз ва гирифтани 

самараю даромад; 

$D) Ҳуқуқи соҳибӣ; 

$E) Ҳуқуқи соҳибӣ, истифода, ихтиёрдорӣ; 

 

@20.Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ чист? 

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

ашё аст; 

$B) 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 ваколати муайян кардани тақдири ҳуқуқии молумулк аст; 

 

@21.Хусусияти ҷавобгарии ҳукуқии гражданӣ: 

$A) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ табиати ҷубронӣ дорад; 

$B) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ табиати шахсї дорад; 

$C) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ табиати молумулкї дорад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ табиати ҷубронӣ дорад. Мақсади он 

дорошавии беасос нест. Гаронии молумулкӣ бояд ба андозаи зарар 

мувофиқ ояд; 

 

@22.Шакли ҷавобгарии ҳукуқии гражданӣ чист? 

$A) шакли ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ гуфта, он чораҳоеро 

меноманд, ки ҳуқуқвайронкунанда бояд ба онҳо тоб орад (ҷуброни 

зарар, маҳрум шудан аз ҳукуқи махсус ва ғайра); 

$B) шакли ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ гуфта, оқибатҳои нохуши 

молумулкӣ ва шахсиеро меноманд; 

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

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) шакли ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ гуфта, он оқибатҳои нохуши 

молумулкиеро меноманд, ки ба зиммаи ҳуқуқвайронкунанда гузошта 

мешавад; 

 

@23.Вобаста ба фарорасии оқибати зарар кадом намудҳои 

ҷавобгарии ҳукуқии гражданиро медонед? 

$A) 1) ҷавобгарии шартномавӣ, 2) ҷавобгарии ғайришартномавӣ; 



$B) 1) ҷавобгарии солидарӣ, 2) ҷавобгарии якҷоя,3) ҷавобгарии 

иловагӣ; 

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

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) 1) ҷавобгарӣ барои зарари молумулкӣ, 2) ҷавобгарӣ барои зарари 

маънавӣ; 

 

@24.Ҷавобгарии молумулкӣ ба кадом намудҳо ҷудо мешавад? 

$A) 1) ҷавобгарӣ барои зарари молумулкӣ, 2) ҷавобгарӣ барои зарари 

маънавӣ; 

$B) 1) ҷавобгарии солидарӣ, 2) ҷавобгарии якҷоя, 3) ҷавобгарии 

иловагӣ; 

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

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) 1) ҷавобгарии шартномавӣ, 2) ҷавобгарии ғайришартномавӣ; 

 

@25.Вобаста ба шумораи шахсони ӯҳдадор кадом намудҳои 

ҷавобгарии ҳуқуқии гражданиро медонед? 

$A) 1) ҷавобгарӣ барои зарари молумулкӣ, 2) ҷавобгарӣ барои зарари 

маънавӣ; 

$B) 1) ҷавобгарии шартномавӣ, 2) ҷавобгарии ғайришартномавӣ,  

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

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) 1) ҷавобгарии солидарӣ, 2) ҷавобгарии якҷоя, 3) ҷавобгарии 

иловагӣ; 

 

@26.Мӯҳлати ҳукуқи моликият чӣ қадар аст? 

$A) Се сол аст; 

$B) 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) Бемӯҳлат аст; 

 

@27.Ҷавоби дуруст ва пурраро муайян намоед: 



$A) ҷавобгарии иловагӣ нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи 

асосӣ дар назди ҷабрдида мебарад, иловагӣ буда, фақат ҳангоми дар 

ӯҳдадорӣ иштирок намудани ду қарздор, яке аз он ки асосӣ мебошад 

ва дигаре иловагӣ, имкон дорад; 

$B) ҷавобгарии иловагӣ љой надорад; 

$C) ҷавобгарии иловагӣ нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи 

асосӣ дар назди ҷабрдида мебарад, асосї мебошад; 

$D) ҷавобгарии иловагӣ нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи 

асосӣ дар назди ҷабрдида мебарад, пурракунанда мебошад; 

$E) ҷавобгарии иловагӣ нисбати ҷавобгарие, ки ҳуқуқвайронкунандаи 

асосӣ дар назди ҷабрдида мебарад, иловагӣ буда, фақат ҳангоми дар 

ӯҳдадорӣ иштирок намудани ду қарздор, яке аз он ки асосӣ мебошад 

ва дигаре иловагӣ, имкон дорад. Вай илова ба ҷавобгарии 

ҳуқуқвайронкунанда буда, ҳифзи манфиатхои ҷабрдидаро пурзӯр 

менамояд. Ҳатто шахсе, ки ҷавобгарии иловагйро ба зимма дорад, 

ҳатмӣ нест, ки зараррасонандаи молумулкии ҷабрдида бошад ва дар 

бисёр ҳолатҳо ягон ҳел ҳуқуқвайронкунӣ содир наменамояд. Махз дар 

ҳамин функсияи ҷуброннамоии ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ ифода 

меёбад; 

 

@28.Ҷавоби дуруст ва мувофиқро муайян намоед: 

$A) аз ҷавобгарии иловагӣ зарур аст ҷавобгарии қарздорро барои 

амали шахсони сеюм фарқ намуд; 

$B) аз ҷавобгарии иловагӣ зарур аст ҷавобгарии қарздорро барои 

амали шахсони сеюм фарқ намуд. Ҷунин ҷавобгарӣ дар ҳолатҳое ҷой 

дошта метавонад, ки иҷрои ӯҳдадорӣ аз тарафи қарздор ба зиммаи 

шахсони сеюм гузошта нашуда бошад; 

$C) Дар фарқият аз қарздори иловагӣ шахси сеюм бо кредитор дар 

муносибатҳои ҳукуки гражданӣ мебошад; 

$D) Дар фарқият аз қарздори иловагӣ шахси сеюм бо кредитор дар 

муносибатҳои ҳукуки гражданӣ намебошад ва амали ӯ амали қонунӣ 

нест; 

$E) аз ҷавобгарии иловагӣ зарур аст ҷавобгарии қарздорро барои 

амали шахсони сеюм фарқ намуд. Ҷунин ҷавобгарӣ дар ҳолатҳое ҷой 

дошта метавонад, ки иҷрои ӯҳдадорӣ аз тарафи қарздор ба зиммаи 

шахсони сеюм гузошта шуда бошад. Дар фарқият аз қарздори 

иловагӣ шахси сеюм бо кредитор дар муносибатҳои ҳукуки гражданӣ 

намебошад; 



 

@29.Кадом шаклҳои моликиятро медонед? 

$A) Хусусӣ, оммавӣ ва ҷамъиятӣ; 

$B) Шахсӣ ва оммавӣ; 

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

намешавад; 

$D) Моликияти шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат; 

$E) Хусусӣ ва оммавӣ; 

 

@30.Кадом шакли махсуси моликияти хусусиро медонед? 

$A) Моликияти шахсони ҳуқуқӣ; 

$B) Моликияти шахсони ҳуқуқии давлатӣ; 

$C) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Моликияти истисноии давлатӣ; 

$E) Моликияти ҷамъиятӣ; 

 

@31.Мафҳуми гуноҳро дар муносибатҳои ҳукуқии гражданӣ 

тавсиф диҳед: 

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

вуҷуд омада мебошад; 

$B) гуноҳ дар ҳукуқи гражданӣ мавҷуд нест, чунки шахс сарфи назар 

аз гуноҳ низ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад; 

$C) гуноҳ ин заминаи субъективии ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ 

буда, дар муносибати рӯҳии шахс нисбат ба рафтор ва оқибати ба 

вуҷуд омада ифода меёбад; 

$D) гуноҳ дар ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун андешидани чораҳои имкони 

объективӣ оид ба бартараф намудан ё роҳ надодан ба натиҷаи манфии 

амали худ, ки ҳолатҳои алоҳидаи муайян талаб менамояд, фаҳмида 

мешавад; 

$E) гуноҳ дар ҳуқуқи гражданӣ на ҳамчун муносибати субъективии 

рӯҳии шахс ба рафтори худ баҳо додашуда, балки ҳамчун надидани 

чораҳои имкони объективӣ оид ба бартараф намудан ё роҳ надодан ба 

натиҷаи манфии амали худ, ки ҳолатҳои алоҳидаи муайян талаб 

менамояд, фаҳмида мешавад; 

 

@32.Арзиши молумулке, ки шаҳрвандон тибқи ҳуқуқи моликияти 

хусусӣ дошта метавонанд, чӣ қадар аст? 

$A) То як миллион сомонӣ; 



$B) Бемаҳдудият, ба ғайр аз хонаи истиқоматӣ; 

$C) Андозаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад; 

$D) Андозаи онро мақомоти андоз муайян мекунад; 

$E) Бемаҳдудият; 

 

@33.Кадом намудҳои моликияти давлатиро медонед? 

$A) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, моликияти воҳидҳои марзию 

маъмурӣ ва маҳаллӣ; 

$B) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон ва маҳаллӣ; 

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

$D) Моликияти истисноӣ ва ғайриистисноӣ; 

$E) Моликияти ҷумҳуриявӣ ва коммуналӣ; 

 

@34.Зиён дар ҳуқуқи гражданӣ: 

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

вайронгардида, фаҳмида мешавад; 

$B) хароҷоте ки шахс бояд барои барқарор намудани ҳуқуқи 

вайронгардида масраф намояд; 

$C) аз даст рафтан ё хароб гардидани молу мулки шахс фаҳмида 

мешавад; 

$D) даромади ба даст омадае, ки ин шахс, агар ҳуқуқаш вайрон 

намегардид, дар шароити муқаррарии муомилоти гражданӣ 

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 

вайронгардида масраф намояд, аз даст рафтан ё хароб гардидани 

молу мулки ӯ (зиёни воқеӣ) , инчунин даромади ба даст наомадае, ки 

ин шахс, агар ҳуқуқаш вайрон намегардид, дар шароити муқаррарии 

муомилоти гражданӣ метавонист ба даст оварад (фоидаи аз даст 

рафта) фаҳмида мешавад; 

 

@35.Ҳимояи ҳукуқҳои гражданӣ чист? 

$A) маҷмӯи чораҳое, ки ҳангоми вайрон гаштани ҳуқуқҳои гражданӣ 

равона гаштаанд, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданӣ номида мешавад; 

$B) Њамаи љавобњо нодурустанд;  



$C) маҷмӯи чораҳое, ки ҳангоми мавриди баҳс қарор ёфтани ҳуқуқҳои 

гражданӣ барои барқарорсозӣ равона гаштаанд, ҳимояи ҳуқуқҳои 

гражданӣ номида мешавад; 

$D) маҷмӯи чораҳое, ки барои муҳофизати манфиатҳои бо қонун 

ҳифзшаванда равона гаштаанд, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданӣ номида 

мешавад; 

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

ёфтани ҳуқуқҳои гражданӣ барои барқарорсозӣ ё эътирофи онҳо, 

инчунин муҳофизати манфиатҳои бо қонун ҳифзшаванда равона 

гаштаанд, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданӣ номида мешавад; 

 

@36.Фаҳмиши васеи ҳифзи ҳукуқҳои гражданӣ: 

$A) мачмӯи чораҳоеро, ки баҳри таъмини раванди мӯътадили 

муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ равона гардидаанд, дар бар мегирад; 

$B) Њамаи љавобњо нодурустанд; 

$C) мачмӯи чораҳоеро, ки 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 гражданӣ ва ҳангоми халалдор шудани ин 

раванд барои барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои вайроншуда ва 

баҳсҳо равона гардидаанд, дар бар мегирад; 

 

@37.Фаҳмиши маҳдуди ҳифзи ҳукуқҳои гражданӣ: 

$A) мачмӯи чораҳоеро, ки баҳри таъмини раванди мӯътадили 

муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ равона гардидаанд, дар бар мегирад; 

$B) мачмӯи чораҳоеро, ки ҳангоми халалдор шудани ин раванд барои 

барқарор намудани ҳуқуқу манфиатҳои вайроншуда ва баҳсҳо равона 

гардидаанд, дар бар мегирад; 

$C) мачмӯи чораҳоеро, ки 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 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; 

 

@38.Шаклҳои ҳимояи ҳукуқҳои гражданӣ чист? 

$A) Дар байни љавобњо ду варианти дуруст мављуд аст; 

$B) шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ гуфта, тартиби мурофиавии ба амал 

баровардани тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳоро меноманд; 

$C) Њамаи љавобњо нодурустанд; 

$D) чораҳои ҳуқуқии моддиеро меноманд, ки хусусияти маҷбурнамоӣ 

дошта, тавассути онҳо ҳуқуқҳои вайронгашта (баҳсшаванда) барқарор 

(эътироф) мешаванд ва ба ҳуқуқвайронкунанда таъсир расонида 

мешавад; 

$E) шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ гуфта, тартиби мурофиавӣ ва расмиётии 

ба амал баровардани тарзҳои ҳимояи ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз 

маҷмӯи чораҳои муташаккил иборат аст; 

 

@39.Тарзҳои ҳимояи ҳукуқҳои гражданӣ чист? 

$A) тартиби расмиётии ба амал баровардани тарзҳои ҳимояи 

ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз маҷмӯи чораҳои муташаккил иборат аст; 

$B) тартиби мурофиавии ба амал баровардани тарзҳои ҳимояи 

ҳуқуқҳоро меноманд, ки аз маҷмӯи чораҳои муташаккил иборат аст; 

$C) Њамаи љавобњо нодурустанд; 

$D) чораҳои ҳуқуқии моддиеро меноманд, ки хусусияти 

њавасмангардонї доранд; 

$E) чораҳои ҳуқуқии моддиеро меноманд, ки хусусияти маҷбурнамоӣ 

дошта, тавассути онҳо ҳуқуқҳои вайронгашта (баҳсшаванда) барқарор 

(эътироф) мешаванд ва ба ҳуқуқвайронкунанда таъсир расонида 

мешавад; 

 

@40.Эътирофи ҳуқуқ чист? 

$A) Њамаи љавобњо нодурустанд; 

$B) воситаи ягона бартарафсозандаи номуайяниҳо дар истифодаи 

ҳуқуқҳои субъективи ба шумор меравад; 

$C) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ бо 

тартиби юрисдиксионӣ татбиқ мегардад; 

$D) Дар байни љавобњо ду варианти дуруст мављуд аст; 



$E) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ бо 

тартиби юрисдиксионӣ татбиқ гардида, воситаи муҳими 

бартарафсозандаи номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи 

ба шумор меравад; 

 

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

$A) эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ бо 

тартиби юрисдиксионӣ татбиқ гардида, воситаи ягона 

бартарафсозандаи номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи 

ба шумор меравад; 

$B) дар мавридҳое, ки мавҷудияти ҳуқуқи субъективии муайяни шахс 

зери шубҳа гирифта мешавад; 

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

мавриди баҳс қарор мегирад; 

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

$E) дар мавридҳое, ки мавҷудияти ҳуқуқи субъективии муайяни шахс 

зери шубҳа гирифта мешавад, яъне ҳуқуқи субъективӣ мавриди баҳс 

қарор мегардад, ҳуқуқи субйективӣ инкор мешавад, ё ин ки тахдиди 

чунин амалҳо ҷой дорад; 

 

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

дошт, дар кадмо маврид татбиқ мешавад? 

$A) Дар байни љавобњо ду варианти дуруст мављуд аст; 

$B) агар ҳуқуқи вайроншуда дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунӣ 

мавҷудияти худро қатъ гардонад; 

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

ҳуқуқи вайроншуда дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунӣ мавҷудияти худро 

қатъ нагардонад ва бо роҳи бартараф намудани оқибатҳои 

ҳуқуқвайронкунӣ барқарор намудани ин ҳуқуқ воқеан мумкин бошад; 

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

ҳуқуқи вайроншуда дар натиҷаи ҳуқуқвайронкунӣ мавҷудияти худро 

қатъ нагардонад ва бо роҳи бартараф намудани оқибатҳои 

ҳуқуқвайронкунӣ барқарор нанамудани ин ҳуқуқ воқеан мумкин 

бошад; 

$E) Њамаи љавобњо нодурустанд; 

 

@43.Ҷуброни зиёни маънавӣ чист? 

$A) Дар байни љавобњо ду варианти дуруст мављуд аст; 



$B) ҷуброни зиёни маънавӣ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ 

эътироф нашудааст; 

$C) Њамаи љавобњо нодурустанд; 

$D) ҷуброни зиёни маънавӣ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ 

ба зиммаи ҳуқуқвайронкунанда вогузоштани ӯҳдадориро оид ба 

ҷабрдида пардохтани ҷуброни молумулкӣ барои расонидани азоб 

пешбинӣ менамояд; 

$E) ҷуброни зиёни маънавӣ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ ба 

зиммаи ҳуқуқвайронкунанда вогузоштани ӯҳдадориро оид ба 

ҷабрдида пардохтани ҷуброни пулӣ барои расонидани азоб ва 

шиканҷаи ҷисмонию рӯхӣ пешбинӣ менамояд; 

 

@44.Сохтмони худсарона чист? 

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

вайрон кардани меъёру қоидаҳои бинокорӣ бунёд шудааст; 

$B) Сохтмони ғайриқонунии молумулки ғайриманқул аст; 

$C) Сохтмони молумулки ғайриманқуле мебошад, ки дар қитъаи 

замини мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ва дигар санади 

ҳуқуқӣ барои чунин мақсад ҷудонашуда бунёд шудааст; 

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

бунёд шудааст; 

$E) Сохтмони молумулки ғайриманқуле мебошад, ки дар қитъаи 

замини мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ва дигар санади 

ҳуқуқӣ барои чунин мақсад ҷудонашуда ё бидуни гирифтани иҷозати 

зарурӣ ё ба таври назаррас вайрон кардани меъёру қоидаҳои 

шаҳрсозӣ ва бинокорӣ бунёд шудааст; 

 

@45.Ҷавоби дурусти зикргардидаро муайян намоед: 

$A) Њамаи љавобњо нодурустанд; 

$B) чораҳои ҳифз баҳри пешгирӣ ё қатъ намудани ҳуқуқвайронкунӣ 

равона гардидаанд; 

$C) Дар байни љавобњо ду варианти дуруст мављуд аст; 

$D) чораҳои ҳифз баҳри пешгирӣ ё қатъ намудани ҳуқуқвайронкунӣ 

ва агар он ба вуқӯъ омада бошад, барои барқарор намудани вазъи то 

вуқӯи ҳуқуқвайронкунӣ вуҷуддошта равона гардидаанд; 

$E) чораҳои ҳифз баҳри пешгирӣ ё қатъ намудани ҳуқуқвайронкунӣ ва 

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

вуқӯи ҳуқуқвайронкунӣ 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 пешгирӣ 

намудани амалҳое, ки ҳуқуқро вайрон мекунанд ва ғ. чораҳои ҳифз 

мебошанд; 

 

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

нисбати он ҳуқуқи моликият пайдо карда метавонад? 

$A) Наметавонад, чунки сохтмон худсарона аст; 

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

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

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

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

менамояд; 

 

@47.Мафҳуми ҳукуқи гражданиро муайян намоед: 

$A) Дар байни љавобњо ду варианти дуруст мављуд аст; 

$B) Ҳуқуқи гражданӣ гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиро меноманд, ки 

муносибатҳои молумулкӣ ро ба танзим медарорад; 

$C) Ҳуқуқи гражданӣ гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиро меноманд, ки 

муносибатҳои байнидавлатиро, ки элементи хориҷӣ доранд ба танзим 

медарорад;  

$D) Маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие, ки муносибатҳои молу мулкӣ, хусусӣ 

ва муносибатҳоеро, ки дар натиҷаи фаъолияти соҳибкорӣ ба вуҷуд 

меоянд ба танзим медарорад; 

$E) Ҳуқуқи гражданӣ гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, 

ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии марбут ба 

онҳоро, ки ба баробарӣ, мухторияти хоҳишу ирода ва мустақилияти 

молумулкии иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамояд; 

 

@48.Хусусиятҳои усули ҳуқуқи гражданӣ кадомҳоянд? 

$A) Баробарии тарафҳои шартнома, мухторияти иродаи 

иштирокчиён, баробарии ҳама дар назди қонун ва суд; 

$B) Усули иҷозатӣ, ҳаволакунанда, дар тобеияти якдигар қарор 

доштани иштирокчиёни муносибатҳои гаржданӣ; 

$C) Баробарии тарафҳо, мухторияти иродаи тарафҳо, мустақилияти 

воқеии иштирокчиён, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданӣ, иҷозат додан барои 

дар ҳамаи ҳолатҳо яктарафа тағйир додан ва бекор кардани 



шартнома, хислати молумулкӣ доштани ҷавобгарии ҳуқуқии 

граждании тарафҳо; 

$D) Усули диспозитивӣ ва императивӣ; 

$E) Баробарии ҳуқуқии тарафҳо, мухторияти иродаи тарафҳо, 

мустақилияти молумулкии тарафҳо, ҳимояи ҳуқуқҳои гражданӣ, 

хислати молумулкӣ доштани ҷавобгарии ҳуқуқии граждании 

тарафҳо; 

 

@49.Принсипҳои ҳуқуқи гражданиро номбар кунед: 

$A) Принсипҳои умумиҳуқуқӣ, байнисоҳавӣ, соҳавӣ, дохилисоҳавӣ ва 

ғайра; 

$B) Принсипҳои ҳуқуқи гражданӣ гуфта, асосҳо ва ғояҳоеро меноманд, 

ки моҳияти ҳуқуқи гражданиро ифода карда, дар қонунгузории 

гражданӣ мустаҳкам гаштааст; 

$C) Принсипҳои дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, 

номумкин будани дахолати худсаронаи ҳар касе ба корҳои хусусӣ, 

баробарӣ дар назди қонун, ногузир будани ҷавобгарӣ; 

$D) Принсипҳои адолат, мардумсолорӣ (демократизм) , қонуният, 

башардӯстӣ, дахлнопазирии моликият, озодии шартнома; 

$E) Принсипҳои дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, 

номумкин будани дахолати худсаронаи ҳар касе ба корҳои хусусӣ, 

зарурати татбиқи бемонеаи ҳуқуқи гражданӣ, таъмини барқарор 

намудани ҳуқуқи вайронгардидаи гражданӣ ва ҳифзи судии онҳо; 

 

@50.Ҳуқуқи гражданӣ кадом муносибатҳоро ба танзим 

медарорад? 

$A) Муносибатҳои молу мулкӣ, шахсии ғайримолумулкӣ, давлатӣ ва 

ҷамъиятиро; 

$B) Дар байни љавобњо ду варианти дуруст мављуд аст; 

$C) Муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии байни 

субйектони муносибатҳои меҳнатӣ ва гумрукӣ ба вуҷуд омадаро; 

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

мухторияти ирода ва тобеияти тарафҳо асос ёфта, вазъи ҳуқуқии 

шаҳрвандонро муқаррар мекунад; 

$E) Муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ; 

 

@51.Ҳуқуқҳои гражданӣ бо кадом мақсад ва дар асоси чӣ маҳдуд 

карда мешавад? 



$A) Дар асоси моддаи 14 Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$B) Бо мақсади ҳифзи маънавиёт, тандурустӣ, 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 миллӣ ва ҳифзи муҳити зист; 

$E) Бо мақсади ҳифзи маънавиёт, тандурустӣ, ҳуқуқ ва манфиатҳои 

қонунии шахси дигар, таъмини амнияти ҷомеа ва давлат, ҳифзи 

муҳити зист дар асоси қонун; 

 

@52.Функсияҳои асосии ҳуқуқи гражданӣ кадомҳоянд? 

$A) Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиати иштирокчиёни аҳдҳои гражданӣ ва 

волоияти қонун; 

$B) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; 

$C) Танзимкунӣ, ҳифзкунӣ, идоракунӣ ва муқарраркунӣ; 

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

вале функсия надорад; 

$E) Танзимкунӣ ва ҳифзкунӣ; 

 

@53.Ба зерсоҳаҳои ҳуқуқи гражданӣ дохил мешавад: 

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

$B) Ҳуқуқи оила, ҳуқуқи хусусии байналмилалӣ, ҳуқуқи экологӣ, 

ҳуқуқи манзил; 

$C) Кодекси гражданӣ аз се қисм иборат аст; 

$D) Ҳуқуқи гражданӣ аз қисми умумӣ ва қисми махсус иборат аст; 

$E) Ҳуқуқи молумулкӣ, ҳуқуқи ӯҳдадорӣ, неъматҳои шахсии 

ғайримоддӣ, ҳуқуқи молкияти зеҳнӣ, ҳуқуқи мерос; 

 

@54.Таҳти усули илми ҳуқуқи гражданӣ чиро мефаҳмед? 

$A) Тарзу воситаҳоеро, ки ба воситаҳои онҳо меъёрҳои ҳуқуқи 

гражданӣ рафтори иштирокчиёни муносибатҳои гражданиро ба 

танзим медароранд; 

$B) Усулҳоеро, ки характери иҷозатӣ, диспозитивӣ ва императивӣ 

доранд; 

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

ҳуқуқии гражданӣ таъсир расонида мешавад; 



$D) Усулҳоеро, ки характери мантиқии шаклӣ, таърихӣ, муқоисавӣ, 

оморӣ ва сотсиологӣ доранд; 

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

гражданӣ истифода мешаванд; 

 

@55.Илми ҳуқуқи гражданӣ чист? 

$A) Илми ҳуқуқи гражданӣ гуфта, маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиеро 

меноманд, ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии 

марбут ба онҳоро, ки ба баробарӣ, мухторияти хоҳишу ирода ва 

мустақилияти молумулкии иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим 

менамояд; 

$B) Илми ҳуқуқи гражданӣ гуфта, муносибатҳои молумулкӣ ва 

шахсии ғайримолумулкиро меноманд; 

$C) Ин маҷмӯи акидаҳои илмӣ оид ба моҳияти муносибатҳои ҳуқуқӣ 

аст; 

$D) Илми ҳуқуқи гражданӣ гуфта, маҷмӯи ақидаҳои илмӣ, ғояҳо, 

донишҳо ва мавқею нуқтаҳои назарро оид ба падидаҳои ҳуқуқии 

гражданӣ, инкишофи онҳо ва дигар масъалаҳои марбутаро меноманд, 

ки ба донишҷӯён тадрис мешавад; 

$E) Илми ҳуқуқи гражданӣ гуфта, маҷмӯи ақидаҳои илмӣ, ғояҳо, 

донишҳо ва мавқею нуқтаҳои назарро оид ба падидаҳои ҳуқуқии 

гражданӣ, инкишофи онҳо ва дигар масъалаҳои марбутаро меноманд; 

 

@56.Ҳуқуқи гражданӣ ҳамчун фанни таълимӣ чиро ифода 

мекунад? 

$A) Маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқиеро, ки муносибатҳои молумулкӣ ва 

шахсии ғайримолумулкии марбут ба онҳоро, ки ба баробарӣ, 

мухторияти хоҳишу ирода ва мустақилияти молумулкии 

иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамояд; 

$B) Ҳуқуқи гражданӣ фанни таълими нест; 

$C) Маҷмӯи донишҳои мураттаб ва дар шакли хулоса 

пешкашшавандаи олимони соҳаи ҳуқуқи гражданиро, ки асосгузорӣ 

илми ҳуқуқи гражданӣ мебошанд; 

$D) Маҷмӯи донишҳои мураттаб ва дар шакли хулоса 

пешкашшаванда доир ба муносибатҳое, ки байни субйектони ҷамъият 

ба вуҷуд омада бо меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ ба танзим дароварда 

мешавад; 



$E) Маҷмӯи донишҳои мураттаб ва дар шакли хулоса 

пешкашшавандаро доир ба падидаҳои ҳуқуқи гражданӣ, ки дар 

доираи барномаи таълимӣ ба донишҷӯён тадрис мешавад; 

 

@57.Сарчашмаҳои ҳуқуқи гражданиро вобаста ба қувваи 

ҳуқуқиашон тасниф намоед: 

$A) Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси 

граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кодексҳо, қонунҳои 

конститутсионӣ, қонунҳо, санадҳои зерқонунӣ, санадҳои судӣ, қарори 

маҷлиси вакилони халқи ноҳия, анъанаҳои муомилоти корӣ; 

$B) Қонун ва санадҳои зерқонунӣ, созишномаҳои байналмилалӣ, 

кодексҳо, Қарори Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармони Вазири 

адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои 

конститутсионӣ, дигар санадҳои меъёрӣ, шартнома ва аҳдҳо; 

$D) Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои 

конститутсионӣ, қонунҳо, кодексҳо, санадҳои зерқонунӣ, санадҳои 

судӣ, анъанаҳои муомилоти корӣ, қарори маҷлиси вакилони халқи 

ноҳия; 

$E) Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳое, ки 

бо роҳи раъйпурсӣ қабул карда мешаванд, санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалӣ, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо, 

санадҳои зерқонунӣ, анъанаҳои муомилоти корӣ; 

 

@58.Амали қонунгузории гражданӣ вобаста ба замон чӣ гуна аст? 

$A) Қонунгузории гражданӣ вақте қувваи бозгашт дорад, ки вазъи 

ҳуқуқии тарафҳоро беҳтар кунад; 

$B) Қонунгузории гражданӣ қувваи бозгашт надорад ва дар сурате 

нисбати муносибатҳои то ҷорӣ намудани он ба миён омада татбиқ 

мегардад, ки агар ин бевосита дар шартнома пешбинӣ шуда бошад; 

$C) Қонунгузории гражданӣ қувваи бозгашт дошта, нисбати тамоми 

муносибатҳое, ки то ҷорӣ кардани онҳо ба миён омадаанд бевосита 

татбиқ мегардад; 

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

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

омадаанд; 



$E) Қонунгузории гражданӣ қувваи бозгашт надорад ва дар сурате 

нисбати муносибатҳои то ҷорӣ намудани он ба миён омада татбиқ 

мегардад, ки агар ин бевосита дар қонун пешбинӣ шуда бошад; 

 

@59.Анъанаи муомилоти корӣ чист? 

$A) Ин ҳамон одатҳои ҳуқуқӣ аст; 

$B) Қоидаи рафтори дар қонунҳо пешбининашудае эътироф 

мегардад, ки дар соҳаи муносибатҳои гражданӣ ва фаъолияти 

соҳибкорӣ истифода мешавад; 

$C) Қоидаи рафтори дар қонунҳо пешбинишудае эътироф мегардад, 

ки муносибатҳои молу мулкӣ ва шахсии ғайримолу мулкиро ба 

танзим медарорад; 

$D) Ин сарчашмаи асосии ҳуқуқи гражданӣ буда, сарфи назар аз сабт 

ёфтани он дар ягон ҳуҷҷат қоидаи рафтори иштирокчиёни фаъолияти 

соҳибкорӣ эътироф гашта, дар муносибатҳои гражданӣ васеъ 

истифода бурда мешавад; 

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

дар қонунҳо пешбининашудае эътироф мегардад, ки дар ягон соҳаи 

фаъолияти соҳибкорӣ ба миён омада, васеъ истифода бурда мешавад; 

 

@60.Дар кадом ҳолатҳо дар муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ 

шабоҳати конун ва шабоҳати ҳуқуқ истифода мешавад? 

$A) Дар ҳолате ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ бевосита бо 

қонунҳо ё шартномаи тарафҳо танзим нашудаанду анъанаи дар ин 

маврид истифодашаванда вуҷуд надорад, нисбати чунин муносибат 

шартномаҳои байналмилалӣ, Қарори Маҷлиси Олӣ ва амалияи судӣ, 

ки муносибатҳои шабеҳро танзим мекунанд истифода мешавад. Дар 

сурати номумкин будани истифодаи шартномаҳои байналмилалӣ, 

дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ва амалияи судӣ ҳуқуқу ӯҳдадориҳои 

тарафҳо бо назардошти асосҳои умумию моҳияти қонунҳои гражданӣ 

(шабоҳати ҳуқуқ) ва талаботи бовиҷдонӣ, дурандешӣ ва адолат 

муайян карда мешаванд; 

$B) Истифодаи шабоҳати қонун ва шабоҳати ҳуқуқ дар муносибатҳои 

ҳуқуқи гражданӣ мумкин нест; 

$C) Дар ҳолате ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ 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 гражданӣ (шабоҳати 

қонун) ва талаботи бовиҷдонӣ, дурандешӣ ва адолат муайян карда 

мешаванд; 

$D) Дар сурати номумкин будани истифодаи шабоҳати қонун ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои тарафҳо бо назардошти асосҳои умумию моҳияти 

қонунҳои гражданӣ (шабоҳати қонун) муайян карда мешаванд. Дар 

ҳолате ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ 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) Дар ҳолате ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ 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 гражданӣ (шабоҳати ҳуқуқ) ва талаботи бовиҷдонӣ, 

дурандешӣ ва адолат муайян карда мешаванд; 

 

@61.Қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон кай 

қабул шудааст? 

$A) 30 декабри соли 2000; 

$B) 11 декабри соли 1999; 

$C) 30 июли соли 1999; 

$D) 1 январи соли 2000; 

$E) 30 июни соли 1999; 

 

@62.Мӯҳлат дар ҳукуқи гражданӣ чист? 

$A) ин шакли умумии ҳастии материя мебошад, ки дар давомияти 

ҳастӣ ва ивазшавии пайдарпайи ҳолати тамоми низомҳои моддӣ ва 

равандҳо дар олам ифода меёбад; 

$B) ин шакли умумии ҳастии материя мебошад, ки дар давомияти 

ҳастӣ ва ивазшавии пайдарпайи ҳолати тамоми низомҳои моддӣ ва 

равандҳо дар олам ифода намеёбад; 



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

ҳуқуқӣ намегардад; 

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

$E) давомияти вақт, ки фарорасӣ ё гузаштани он боиси ягон оқибати 

ҳуқуқӣ мегардад; 

 

@63.Табиати мӯҳлатҳоро дар ҳукуқи гражданӣ муайян намоед: 

$A) мӯҳлатҳо дар ҳукуқи гражданӣ ҳамчун ҳаракат баррасӣ мешаванд, 

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

мӯҳлат категорияи иродавӣ мебошад, аммо гузаштанаш хислати 

объективӣ дорад; 

$B) мӯҳлатҳо дар ҳукуқи гражданӣ ҳамчун ҳодиса баррасӣ мешаванд, 

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

мӯҳлат категорияи иродавӣ мебошад, аммо гузаштанаш хислати 

объективӣ дорад; 

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

$D) мӯҳлатҳо дар ҳукуқи гражданӣ ҳамчун ҳодиса баррасӣ мешаванд, 

яъне ҷараёни онҳо аз иродаи шахс вобаста нест. Аз ҷиҳати 

пайдоишаш мӯҳлат категорияи ҳодисавӣ мебошад, аммо гузаштанаш 

хислати объективӣ дорад; 

$E) мӯҳлатҳо дар ҳукуқи гражданӣ ҳамчун ҳодиса баррасӣ мешаванд, 

яъне ҷараёни онҳо аз иродаи шахс вобаста нест. Аз ҷиҳати 

пайдоишаш мӯҳлат категорияи иродавӣ мебошад, аммо гузаштанаш 

хислати объективӣ дорад; 

 

 

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

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

пас аз санаи тақвимӣ 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; 

$B) ҷараёни мӯҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рӯзи санаи 

тақвимӣ 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 

тақвимӣ 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) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

$E) ҷараёни мӯҳлати бо давраи вақт муайянгардида дар рӯзи дигари 

пас аз санаи тақвимӣ 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; 

 

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

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

$B) 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) 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; 



 

@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, 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; 

$B) 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 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; 

$E) 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; 

 

@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 умумӣ 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; 

$B) 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 умумӣ 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; 

$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 умумӣ 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 умумӣ 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 меёбад. Масалан, 31 августи соли 2010 шартнома ба мӯхлати як 

моҳ баста шуд, аз рӯи қоидаи умумӣ 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 пардохт маблағи ашё аст; 

$B) Аз лаҳзаи бастани шартнома аст; 

$C) Аз лаҳзаи гузаштани таваккал аст; 

$D) Аз лаҳзаи имзокунии шартнома аст; 

$E) Аз лаҳзаи додани ашё аст; 



 

@69.Вобаста ба дараҷаи ҳатмият намудҳои мӯхлатро муайян 

намоед: 

$A) баамалбарории ҳуқуқҳои гражданӣ, иҷрои ҳуқуқои гражданӣ, 

ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ; 

$B) умумӣ ва махсус; 

$C) қонунӣ, шартномавӣ, судӣ; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

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

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

диспозитивӣ (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро 

озодона муайян мекунанд; 

 

@70.Вобаста ба асоси муқарраркунӣ намудҳои мӯхлатро муайян 

намоед: 

$A) баамалбарории ҳуқуқҳои гражданӣ, иҷрои ҳуқуқои гражданӣ, 

ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ; 

$B) умумӣ ва махсус; 

$C) қонунӣ, шартномавӣ, судӣ; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

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

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

диспозитивӣ (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро 

озодона муайян мекунанд; 

 

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

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

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

диспозитивӣ (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро 

озодона муайян мекунанд; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) қонунӣ, шартномавӣ, судӣ; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) умумӣ ва махсус; 

 

@72.Вобаста ба оқибати ҳукуқӣ намудҳои мӯхлатро муайян 

намоед: 



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

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

диспозитивӣ (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро 

озодона муайян мекунанд; 

$B) умумӣ ва махсус; 

$C) қонунӣ, шартномавӣ, судӣ; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@73.Вобаста ба тарзи муқарраркунӣ намудҳои мӯхлатро муайян 

намоед: 

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

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

диспозитивӣ (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро 

озодона муайян мекунанд; 

$B) умумӣ ва махсус; 

$C) қонунӣ, шартномавӣ, судӣ; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@74.Вобаста ба таъинот намудҳои мӯхлатро муайян намоед: 

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

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

диспозитивӣ (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро 

озодона муайян мекунанд; 

$B) умумӣ ва махсус; 

$C) қонунӣ, шартномавӣ, судӣ; 

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@75.Мӯҳлати баамалбарории ҳуқуқҳои гражданӣ: 

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

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

диспозитивӣ (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро 

озодона муайян мекунанд; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

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

$D) мутлақан муайян, нисбатан муайян, номуайян; 



$E) мавҷудияти ҳукуқ, пешгирикунанда, иддао, кафолат, коршоямӣ, 

хизмат, амалигардонӣ, нигаҳдорӣ, интиқолдиҳӣ ва ғ; 

 

@76.Мӯҳлати баамалбарории ҳуқуқҳои гражданӣ: 

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

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

диспозитивӣ (масалан, тарафҳо мӯхлати амали шартномаи қарзро 

озодона муайян мекунанд; 

$B) мавҷудияти ҳукуқ, пешгирикунанда, иддао, кафолат, коршоямӣ, 

хизмат, амалигардонӣ, нигаҳдорӣ, интиқолдиҳӣ 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) дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

 

@77.Мӯҳлати вуҷуд доштани ҳуқуқи гражданӣ: 

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

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

соҳибҳуқуқ имконият медиҳад, ки дар ҳамин муддат хуқуқи 

гражданиро ба амал барорад, мақсадҳояшро амалӣ гардонад. Бо 

гузашти ин мӯҳлат ҳуқуқи субъективии гражданӣ қатъ мегардад, яъне 

имконияти ба амал баровардани ҳуқуқи субъективӣ 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 амалӣ гардонад. Бо 

гузашти ин мӯҳлат ҳуқуқи субъективии гражданӣ қатъ намегардад, 

яъне имконияти ба амал баровардани ҳуқуқи субъективӣ 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 амалӣ гардонад, 

ҳуқуқҳояшро ҳифз намояд. Бо гузашти ин мӯҳлат ҳуқуқи субъективии 

гражданӣ қатъ мегардад, яъне имконияти ба амал баровардани 



ҳуқуқи субъективӣ аз байн меравад. Бо ҳамин сабаб ҳуқуқи 

субъективии бе мӯҳлат аз дигар ҳуқуқҳо бояд фарқ карда шавад; 

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

соҳибҳуқуқ имконият медиҳад, ки дар ҳамин муддат хуқуқи 

гражданиро ба амал барорад, мақсадҳояшро амалӣ гардонад. Бо 

гузашти ин мӯҳлат ҳуқуқи субъективии гражданӣ қатъ мегардад, яъне 

имконияти ба амал баровардани ҳуқуқи субъективӣ аз байн меравад. 

Бо ҳамин сабаб ҳуқуқи субъективии бе мӯҳлат аз дигар ҳуқуқҳо бояд 

фарқ карда шавад; 

 

@78.Мӯҳлати кафолат чист? 

$A) чунин мӯҳлатест, ки дар тӯли он маҳсулотистеҳсолкунанда 

(пудратчӣ, 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 (пудратчӣ, 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; 

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

$C) чунин мӯҳлатест, ки дар тӯли он маҳсулотистеҳсолкунанда 

(пудратчӣ, 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 (пудратчӣ, 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 

(пудратчӣ, 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 (пудратчӣ, 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) чунин мӯҳлатест, ки дар тӯли он маҳсулотистеҳсолкунанда 

(пудратчӣ, 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 (пудратчӣ, 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; 

 

@79.Кадом ашё ашёи бесоҳиб аст? 

$A) Ашёе, ки соҳиб надорад; 

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

$C) Ашёе, ки нав сохта мешавад; 

$D) Ашёе, ки гум шудааст; 

$E) Ашёе, ки соҳиб надорад, соҳибаш номаълум аст ё аз он даст 

кашидааст; 

 

@80.Мӯҳлати иҷрои ӯҳдадорӣ чист? 

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

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

намояд, ки мазмуни ӯҳдадорӣ бошад. Агар ӯҳдадорӣ рӯзи иҷро ё 

давраи мӯҳлатеро, ки дар ҷараёни он ӯҳдадорӣ бояд иҷро шавад, 

пешбинй накарда бошад, ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, 

ӯҳдадорӣ 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 ӯҳдадорӣ бошад. Агар ӯҳдадорӣ рӯзи иҷро ё 

давраи мӯҳлатеро, ки дар ҷараёни он ӯҳдадорӣ бояд иҷро шавад, 

пешбинй нанамуда бошад, ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, 

ӯҳдадорӣ 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 ӯҳдадорӣ намебошад. Агар ӯҳдадорӣ рӯзи иҷро ё 

давраи мӯҳлатеро, ки дар ҷараёни он ӯҳдадорӣ бояд иҷро шавад, 

пешбинй намуда бошад, ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, 



ӯҳдадорӣ бояд дар ҳамон рӯз ё дар ҳар давраи ҳамон мӯҳлат иҷро 

карда шавад; 

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

намояд, ки мазмуни ӯҳдадорӣ бошад. Агар ӯҳдадорӣ рӯзи иҷро ё 

давраи мӯҳлатеро, ки дар ҷараёни он ӯҳдадорӣ бояд иҷро шавад, 

пешбинй намуда бошад, ё имкон медиҳад, ки муайян карда шавад, 

ӯҳдадорӣ бояд дар ҳамон рӯз ё дар ҳар давраи ҳамон мӯҳлат иҷро 

карда шавад; 

 

@81.Яке аз чавоби дурустро муайян намоед: 

$A) гузаштани мӯҳлати даъво боиси қатъи хуқуқ мегардад ва суд 

даъворо қабул намекунад; 

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

мӯҳлати даъво суд ҷиҳати баррасӣ қабул мекунад; 

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

гузашти мӯҳлати даъво суд ҷиҳати баррасӣ қабул намекунад; 

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

мӯҳлати даъво суд ҷиҳати баррасӣ қабул намекунад; 

$E) дархостро оид ба ҳифзи ҳуқуқи вайронгардида сарфи назар аз 

гузашти мӯҳлати даъво суд ҷиҳати баррасӣ қабул мекунад; 

 

@82.Меатвонед яке аз ҷавоби дурустро муайян намоед: 

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

аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳӣ 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 пулӣ ба ҳисобномаи 

номатлуби бонкӣ эътироф карда нашавад; 

$B) 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 пулӣ ба ҳисобномаи номатлуби бонкӣ 

эътироф карда шавад; 

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

аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳӣ 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 пулӣ ба ҳисобномаи 

номатлуби бонкӣ эътироф карда шавад; 

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

аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳӣ 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 пулӣ ба ҳисобномаи 

номатлуби бонкӣ эътироф карда шавад; 

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

аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳӣ 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 пулӣ ба ҳисобномаи 

номатлуби бонкӣ эътироф карда шавад; 

 

@83.Дар кадом мӯҳлат нисбати ҳайвоноти беназорати 

боздоштшуда ҳуқуқи моликият пайдо мешавад? 

$A) Дар рӯзи боздошт; 

$B) Баъд аз як моҳ; 

$C) Баъд аз ду сол; 

$D) Баъд аз ду моҳ; 

$E) Баъд аз шаш моҳ; 

 



@84.Баамалбарории ҳукуқҳои субъективии гражданӣ чист? 

$A) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданӣ гуфта, аз ҷониби 

шахси ваколатнадошта пиёда сохтани икониятҳое фаҳмида мешавад, 

ки мазмуни онро ташкил медиҳад; 

$B) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданӣ гуфта, аз ҷониби 

шахси ваколатдор татбиқ сохтани икониятҳое фаҳмида мешавад, ки 

мазмуни онро ташкил медиҳад; 

$C) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданӣ гуфта, аз ҷониби 

шахси ваколатдор иҷрои икониятҳое фаҳмида мешавад, ки мазмуни 

онро ташкил медиҳад; 

$D) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданӣ гуфта, аз ҷониби 

шахси ваколатдор пиёда сохтани икониятҳое фаҳмида мешавад, ки 

ӯҳдадории ӯро ташкил медиҳад; 

$E) баамалбарории ҳуқуқҳои субйективии гражданӣ гуфта, аз ҷониби 

шахси ваколатдор пиёда сохтани икониятҳое фаҳмида мешавад, ки 

мазмуни онро ташкил медиҳад; 

 

@85.Ӯҳдадории гражданӣ дар кадом шакл амалӣ карда мешавад? 

$A) ӯҳдадориҳои гражданӣ дар шакли ҳатмӣ иҷро карда мешаванд; 

$B) ӯҳдадориҳои гражданӣ дар шакли ғайриҳатмӣ иҷро карда 

мешаванд; 

$C) ӯҳдадориҳои гражданӣ дар шакли ғайрифаъол иҷро карда 

мешаванд; 

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

$E) ӯҳдадориҳои гражданӣ дар шакли фаъол ва ғайрифаъол иҷро 

карда мешаванд; 

 

@86.Тарзҳои баамалбарории ҳуқуқҳои гражданӣ: 

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

ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро надорад, тарзи ҳуқуқӣ – ҳаракате, ки 

аломати аҳд ё дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро дорад; 

$B) тарзи ғайриқонунӣ– ҳаракатҳое, ки аломати аҳд ё дигар оқибати аз 

ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро надорад (масалан, ӯҳдадориҳо дар 

натиҷаи расонида зарар), тарзи қонунӣ– ҳаракате, ки аломати аҳд ё 

дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро дорад (масалан, 

бастани аҳд); 



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

ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро надорад, тарзи беаҳамият – ҳаракате, ки 

аломати аҳд ё дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро дорад; 

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

аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро надорад, тарзи созишӣ – ҳаракате, ки 

аломати аҳд ё дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро дорад; 

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

ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро надорад, тарзи ҳуқуқӣ – ҳаракате, ки 

аломати аҳд ё дигар оқибати аз ҷиҳати ҳуқуқӣ аҳамиятнокро дорад; 

 

@87.Принсипҳои баамалбарории ҳукуқҳои гражданиро нишон 

диҳед: 

$A) қонуният, оқилӣ ва одилӣ, ошкорбайнӣ, демократизм, бо 

салоҳдиди худ амалӣ сохтан, манъ будани суиистифода ва ғ; 

$B) қонуният, оқилӣ ва одилӣ, бо салоҳдиди худ амалӣ сохтан, манъ 

будани суиистифода, ногузирии ҷазо ва ғ; 

$C) қонуният, демократизм, бо салоҳдиди худ амалӣ сохтан, манъ 

будани суиистифода ва ғ; 

$D) қонуният, фардисозии ҷазо, оқилӣ ва одилӣ, бо салоҳдиди худ 

амалӣ сохтан, манъ будани суиистифода ва ғ; 

$E) қонуният, оқилӣ ва одилӣ, бо салоҳдиди худ амалӣ сохтан, манъ 

будани суиистифода ва ғ; 

 

@88.Ганҷина чист? 

$A) Ин ашёи қиматбаҳо аст; 

$B) Ин сангҳои қиматбаҳо аст; 

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

$D) Ин ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ аст; 

$E) Ин пул ё ашёи қиматнокест, ки дар ягон шакл пинҳон карда 

шудааст; 

 

@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 

гражданӣ бо мақсади маҳдуд сохтани рақобат, сӯистифода аз вазъи 

афзалиятнок дар бозорҳои дохилихоҷагӣ; 



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

анҷом дода мешавад, ки онро шикана меноманд, истифодаи ҳуқуқҳои 

гражданӣ бо мақсади маҳдуд сохтани рақобат, сӯистифода аз вазъи 

афзалиятнок дар бозорҳои байналмилалӣ; 

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

анҷом дода мешавад, ки онро шиканҷа меноманд, истифодаи 

ҳуқуқҳои гражданӣ 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 шиканҷа меноманд, истифодаи 

ҳуқуқҳои гражданӣ бо мақсади маҳдуд сохтани рақобат дар бозорҳои 

мол; 

$E) сӯистифода аз вазъи афзалиятнок дар бозор, амале, ки мустақиман 

бо нияти расонидани зарар ба дигар шахс анҷом дода мешавад, ки 

онро шикана меноманд, истифодаи ҳуқуқҳои гражданӣ бо мақсади 

маҳдуд сохтани рақобат, 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 давлатӣ асосёфта баста шудааст, ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои граждании вакилкунандаро бевосита ба вуҷуд меорад, 

тағйир медиҳад ё қатъ мегардонад; 

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

дар асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди қонун ё санади 

мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ 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 

давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ 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 давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ 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 давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ асосёфта 

баста шудааст, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои граждании вакилкунандаро 

бевосита ба вуҷуд меорад, тағйир медиҳад ё қатъ мегардонад; 

 

@91.Нишонаҳои намояндагӣ: 

$A) бастани аҳд ва дигар амали ҳуқуқӣ 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; 

$B) бастани аҳд ва дигар амали ҳуқуқӣ 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 ҳуқуқӣ 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; 

$D) бастани аҳд ва дигар амали ҳуқуқӣ 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 ҳуқуқӣ 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; 

 

@92.Вакилкунанда кист? 

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

анҷом медиҳад; 

$B) шахсе, ки аз номи вакилкунанда ва ба манфиати ӯ амалро 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) шахсест, ки аз номи ӯ ва ба манфиати ӯ дигар шахс аҳд ва дигар 

амали ҳуқуқиро анҷом медиҳад; 

 

@93.Намоянда кист? 

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

анҷом медиҳад; 

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

медиҳад; 

 

@94.Ҳамчун намоянда кӣ 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 намояндагӣ кунанд, аз синни 15-солагӣ шаҳрвандон 

вобаста ба шартномаи меҳнатӣ метавонанд намоянда бошанд; 

$B) 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 намояндагӣ кунанд, аз синни 14-солагӣ шаҳрвандон 

вобаста ба шартномаи меҳнатӣ метавонанд намоянда бошанд; 

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

амалкунӣ дошта бошад. Истисно: аз синни 16 шаҳрвандони ноболиғ 

метавонанд ба сифати намоянда дар асоси узвият дар кооператив 

намояндагӣ кунанд, аз синни 14-солагӣ шаҳрвандон вобаста ба 

шартномаи меҳнатӣ 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 намояндагӣ кунанд, аз синни 16-солагӣ шаҳрвандон 

вобаста ба шартномаи меҳнатӣ метавонанд намоянда бошанд; 



$E) 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 намояндагӣ кунанд, аз синни 14-солагӣ шаҳрвандон 

вобаста ба шартномаи меҳнатӣ метавонанд намоянда бошанд; 

 

@95.Намудҳои намояндагиро нишон диҳед: 

$A) намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун – ихтиёрӣ, намояндагӣ дар 

асоси санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ - ихтиёрӣ; 

$B) намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун, намояндагӣ дар асоси 

санади мақоми ваколатдори давлатӣ - ҳатмӣ; 

$C) намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун – ҳатмӣ, намояндагӣ дар 

асоси санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ - ғайриҳатмӣ; 

$D) намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун – ғайриҳатмӣ, намояндагӣ 

дар асоси санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ - ҳатмӣ; 

$E) намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун, намояндагӣ дар асоси 

санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ - 

ҳатмӣ; 

 

@96.Намояндаи тиҷоратӣ кист? 

$A) шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мунтазам аз номи 

соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд; 

$B) шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мустақилона аз номи 

соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд; 

$C) шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мунтазам ва 

мустақилона аз номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд ва хукуқу 

ӯҳдадориҳоро ба вакил ба вуҷуд меоранд; 



$D) шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мунтазам ва 

мустақилона аз номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд ва ба фаъолияти 

тиҷоратӣ машғул буда, номунтазам даромад ба даст меоранд; 

$E) шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мунтазам ва 

мустақилона аз номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд; 

 

@97.Ваколатнома чист? 

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

дар асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди қонун ё санади 

мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ асосёфта 

баста шудааст, ҳуқуқу ӯҳдадориҳои граждании вакилкунандаро 

бевосита ба вуҷуд меорад, тағйир медиҳад ё қатъ мегардонад; 

$B) ваколатнома аз ҷониби як шахс ба шахси дигар додани 

ваколатномаи хаттӣ барои намояндагӣ 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 намояндагӣ дар назди шахси сеюм дониста мешавад; 

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

хаттӣ барои намояндагӣ дар назди шахси сеюм дониста мешавад; 

 

@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) Онҳо ин ҳуқуқро надоранд; 

$B) Ба андозаи арзиши пурраи ганҷина; 

$C) Ба андозае, ки давлат муқаррар менамояд; 

$D) Ба андозае, ки суд муайян мукунад; 

$E) Ба андозаи панҷоҳ фоизи арзиши ганҷина; 

 

@99.Ба ваколатномаҳои тасдиrкардаи нотариус ваколатномаҳои 

зайл баробар карда мешаванд: 



$A) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва шахси дигари дар 

госпиталҳо, санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати 

муолиxашаванда, ки аз xониби сардори чунин муассиса, сардухтур ё 

духтури навбатдор тасдиr шудааст. б) ваколатномаи хизматчиёни 

ҳарбb ва дар маҳалҳои xойгиршавии rисмҳо, xузъу томҳо, муассисаҳои 

ҳарбb ва таълимгоҳҳои ҳарбb, ки идораҳои нотариалb ва маrомоти 

дигари анxомдиҳандаи амалҳои нотариалb надоранд, инчунин 

ваколатномаи коргарону хизматчиён, аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои 

оилаҳои хизматчиёни ҳарбb, ки аз xониби командири (сардори) -и ин 

rисм, xузъу том, муассиса ё таълимгоҳ тасдиr шудаанд, в) 

ваколатномаи шахси дар xойҳои аз озодb маҳрумшудагон 

rарордошта, ки аз xониби сардори маҳбасхонаи дахлдор тасдиr 

кардааст, г) ваколатномаи шаҳрвандони болиuи rобили амали дар 

муассисаҳои ҳифзи иxтимоии аҳолb rарордоштае, ки аз xониби 

маъмурияти ин муассиса ё роҳбари (муовини ӯ) маrоми дахлдори 

ҳифзи иxтимоии аҳолb тасдиr гардидааст; 

$B) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва шахси дигари дар 

госпиталҳо, санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати 

муолиxашаванда, ки аз xониби сардори чунин муассиса, муовини e 

оид ба rисми тиббb, сардухтур ё духтури навбатдор тасдиr шудааст, б) 

ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва дар маҳалҳои xойгиршавии 

rисмҳо, xузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбb ва таълимгоҳҳои ҳарбb, ки 

идораҳои нотариалb ва маrомоти дигари анxомдиҳандаи амалҳои 

нотариалb доранд, инчунин ваколатномаи коргарону хизматчиён, 

аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои оилаҳои хизматчиёни ҳарбb, ки аз 

xониби командири (сардори) -и ин rисм, xузъу том, муассиса ё 

таълимгоҳ тасдиr шудаанд, в) ваколатномаи шахси дар xойҳои аз 

озодb маҳрумшудагон rарордошта, ки аз xониби сардори маҳбасхонаи 

дахлдор тасдиr кардааст, г) ваколатномаи шаҳрвандони болиuи 

rобили амали дар муассисаҳои ҳифзи иxтимоии аҳолb rарордоштае, 

ки аз xониби маъмурияти ин муассиса ё роҳбари (муовини e) маrоми 

дахлдори ҳифзи иxтимоии аҳолb тасдиr гардидааст; 

$C) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва шахси дигари дар 

госпиталҳо, санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати 

муолиxашаванда, ки аз xониби сардори чунин муассиса, муовини e 

оид ба rисми тиббb, сардухтур ё духтури навбатдор тасдиr шудааст, б) 

ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва дар маҳалҳои xойгиршавии 

rисмҳо, xузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбb ва таълимгоҳҳои ҳарбb, ки 



идораҳои нотариалb ва маrомоти дигари анxомдиҳандаи амалҳои 

нотариалb надоранд, инчунин ваколатномаи коргарону хизматчиён, 

аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои оилаҳои хизматчиёни ҳарбb, ки аз 

xониби командири (сардори) -и ин rисм, xузъу том, муассиса ё 

таълимгоҳ тасдиr шудаанд, в) ваколатномаи шахси дар xойҳои аз 

озодb маҳрумшудагон rарордошта, ки аз xониби сардори маҳбасхонаи 

дахлдор тасдиr кардааст, г) ваколатномаи шаҳрвандони ноболиuи 

rобили амали дар муассисаҳои ҳифзи иxтимоии аҳолb rарордоштае, 

ки аз xониби маъмурияти ин муассиса ё роҳбари (муовини ӯ) маrоми 

дахлдори ҳифзи иxтимоии аҳолb тасдиr гардидааст; 

$D) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва шахси дигари дар 

госпиталҳо, санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати 

муолиxашаванда, ки аз xониби сардори чунин муассиса, муовини ӯ 

оид ба rисми тиббb, сардухтур ё духтури навбатдор тасдиr шудааст, б) 

ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва дар маҳалҳои xойгиршавии 

rисмҳо, xузъу томҳо, муассисаҳои ҳарбb ва таълимгоҳҳои ҳарбb, ки 

идораҳои нотариалb ва маrомоти дигари анxомдиҳандаи амалҳои 

нотариалb надоранд, инчунин ваколатномаи коргарону хизматчиён, 

аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои оилаҳои хизматчиёни ҳарбb, ки аз 

xониби командири (сардори) -и ин rисм, xузъу том, муассиса ё 

таълимгоҳ тасдиқ шудаанд, в) ваколатномаи шахси дар xойҳои аз 

озодb маҳрумшудагон rарордошта, ки аз xониби сардори маҳбасхонаи 

дахлдор тасдиr кардааст, г) ваколатномаи шаҳрвандони болиuи 

rобили амали дар муассисаҳои ҳифзи иxтимоии аҳолb rарордоштае, 

ки аз xониби маъмурияти ин муассиса ё роҳбари маrоми дахлдори 

ҳифзи иxтимоии аҳолb тасдиr гардидааст; 

$E) а) ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва шахси дигари дар 

госпиталҳо, санаторияҳо ва муассисаҳои дигари ҳарбии табобати 

муолиxашаванда, ки аз xониби сардори чунин муассиса, муовини ӯ 

оид ба қисми тиббӣ, сардухтур ё духтури навбатдор тасдиr шудааст, б) 

ваколатномаи хизматчиёни ҳарбb ва дар маҳалҳои xойгиршавии 

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

идораҳои нотариалb ва маrомоти дигари анxомдиҳандаи амалҳои 

нотариалb надоранд, инчунин ваколатномаи коргарону хизматчиён, 

аъзои оилаҳои онҳо ва аъзои оилаҳои хизматчиёни ҳарбb, ки аз 

xониби командири (сардори) -и ин rисм, xузъу том, муассиса ё 

таълимгоҳ тасдиr шудаанд, в) ваколатномаи шахси дар xойҳои аз 

озодb маҳрумшудагон rарордошта, ки аз xониби сардори маҳбасхонаи 



дахлдор тасдиr кардааст, г) ваколатномаи шаҳрвандони болиuи 

rобили амали дар муассисаҳои ҳифзи иxтимоии аҳолb rарордоштае, 

ки аз xониби маъмурияти ин муассиса ё роҳбари (муовини ӯ) маrоми 

дахлдори ҳифзи иxтимоии аҳолb тасдиr 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 панҷ сол соҳибӣ 

кардааст; 

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

молумулки ғайриманқулро тӯли понздаҳ сол соҳибӣ кардааст; 

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

молумулки ғайриманқулро тӯли понздаҳ сол соҳибӣ кардааст; 

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

молумулки ғайриманқулро тӯли панҷ сол соҳибӣ кардааст; 

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

молумулки худ молумулки ғайриманқулро тӯли понздаҳ сол соҳибӣ 

кардааст; 

 

@101.Ҷавоби дуруст ва мувофиқ ба қонунро муайян намоед: 

$A) ваколатнома аз номи шахси ҳуrуrb бо имзои роҳбари он ё шахси 

дигари тибrи ҳуxxатҳои таъсиси ба ин кор ваколатдори он ва 

гузоштани мeҳри ин ташкилот дода мешавад. Ваколатнома аз номи 

шахси ҳуrуrии ба моликияти давлатb асосёфта барои гирифтан ё 

додани пул ва неъматҳои дигари молу мулкb инчунин бояд аз xониби 

ҳукуқшиноси ин ташкилот имзо карда шавад; 

$B) ваколатнома аз номи шахси ҳуrуrb бо имзои роҳбари он ё шахси 

дигари тибrи ҳуxxатҳои таъсиси ба ин кор ваколатдори он ва 

гузоштани мeҳри ин ташкилот дода мешавад. Ваколатнома аз номи 

шахси ҳуrуrии ба моликияти давлатb асосёфта барои гирифтан ё 

додани пул ва неъматҳои дигари молу мулкb инчунин бояд аз xониби 

сармуҳосиби (муовинони ӯ) ин ташкилот имзо карда шавад; 

$C) ваколатнома аз номи шахси ҳуrуrb бо имзои роҳбари он ё шахси 

дигари тибrи ҳуxxатҳои таъсиси ба ин кор ваколатдори он ва 

гузоштани мeҳри ин ташкилот дода мешавад. Ваколатнома аз номи 

шахси ҳуrуrии ба моликияти давлатb асосёфта барои гирифтан ё 



додани пул ва неъматҳои дигари молу мулкb инчунин бояд аз xониби 

сармуҳосиби (муҳосиби калон) ин ташкилот имзо карда шавад; 

$D) ваколатнома аз номи шахси ҳуrуrb бо имзои роҳбари он ё шахси 

дигари тибrи ҳуxxатҳои таъсиси ба ин кор ваколатдори он ва 

гузоштани мeҳри ин ташкилот дода мешавад. Ваколатнома аз номи 

шахси ҳуrуrии ба моликияти давлатb асосёфта барои гирифтан ё 

додани пул ва неъматҳои дигари молу мулкb инчунин бояд аз xониби 

намояндаи мақомоти ваколатдори давлатӣ имзо карда шавад; 

$E) ваколатнома аз номи шахси ҳуrуrb бо имзои роҳбари он ё шахси 

дигари тибrи ҳуxxатҳои таъсиси ба ин кор ваколатдори он дода 

мешавад. Ваколатнома аз номи шахси ҳуrуrии ба моликияти давлатb 

асосёфта барои гирифтан ё додани пул ва неъматҳои дигари молу 

мулкb инчунин бояд аз xониби сармуҳосиби (муҳосиби калон) ин 

ташкилот имзо карда шавад; 

 

@102.Ҳуқуқи моликӣ нисбат ба ашёи ғайриманқул тибқи асоси 

давомнокии мӯҳлати ба даст овардан аз кадом лаҳза ба вуҷуд 

меояд? 

$A) Дар соли панҷуми соҳибии софдилона, ошкоро ва ба таври 

давомдор ба мисли молумулки худ; 

$B) Дар соли понздаҳуми соҳибии софдилона, ошкоро ва ба таври 

давомдор ба мисли молумулки худ; 

$C) Аз лаҳзаи бақайдгирии давлатии ҳукуқи моликӣ; 

$D) Аз лаҳзае, ки суд муайян мекунад; 

$E) Аз лаҳзаи қонунигардонии молумулки ғайриманқул; 

 

@103.Кадоме аз ҳолатҳои поёнӣ асоси қатъи ҳукуқи моликият 

нест? 

$A) Ба иҷора додани молумулк; 

$B) Нобуд шудани молумулк; 

$C) Аз даст додани ҳукуқи моликият; 

$D) Мусодира; 

$E) Рад кардани ҳуқуқи молкият; 

 

@104.Шартҳои бекор кардани ваколатнома: 

$A) шахсе, ки ваколатнома додааст, метавонад ҳар ваrт ваколатнома ё 

ба шахси дигар вогузор намудани ваколатро бекор кунад ва шахсе, ки 



ба ӯ ваколатнома дода шудааст, метавонад аз он даст кашад. 

Созишнома дар бораи даст кашидан аз ин ҳуrуr эътибор дорад; 

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

$C) шахсе, ки ваколатнома додааст, метавонад ҳар ваrт ваколатнома ё 

ба шахси дигар вогузор намудани ваколатро бекор кунад ва шахсе, ки 

ба ӯ ваколатнома дода шудааст, метавонад аз он даст кашад. 

Созишнома дар бораи даст кашидан аз ин ҳуrуr эътибор надорад; 

$D) шахсе, ки ваколатнома додааст, метавонад ҳар ваrт ваколатнома ё 

ба шахси дигар вогузор намудани ваколатро бекор кунад ва шахсе, ки 

ба ӯ ваколатнома дода шудааст, метавонад аз он даст кашад. 

Созишнома дар бораи даст кашидан аз ин ҳуrуr эътибор надорад, вале 

қобили қабул аст; 

$E) шахсе, ки ваколатнома додааст, метавонад ҳар ваrт ваколатнома ё 

ба шахси дигар вогузор намудани ваколатро бекор кунад ва шахсе, ки 

ба ӯ ваколатнома дода шудааст, наметавонад аз он даст кашад. 

Созишнома дар бораи даст кашидан аз ин ҳуrуr эътибор надорад; 

 

@105.Мафҳуми расмии аҳдро нишон диҳед: 

$A) аҳд гуфта, амали шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлатро 

меноманд, ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва қатъ гаштани 

ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ мегардад; 

$B) аҳд гуфта, созиши шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро меноманд, ки 

боиси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва қатъ гаштани ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои гражданӣ мегардад; 

$C) аҳд гуфта, амали шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро меноманд, ки 

боиси ба вуҷуд омадан ва қатъ гаштани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ 

мегардад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) аҳд гуфта, иттифоқи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро меноманд, 

ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва қатъ гаштани ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои гражданӣ мегардад; 

 

@106.Оқибатҳои ҳуқуқии аҳдҳо: 

$A) ) ба вуҷуд овардани муносибатҳои гражданӣ. Масалан, дар 

натиҷаи шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликият пайдо мешавад, 

тағйир ёфтани муносибати тарафҳо. Масалан, мумкин дар шартномаи 

иҷора иҷорапулӣ зиёд ё кам карда шавад, иваз гардидани 



муносибатҳо. Масалан, дар шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи 

моликиятии фурӯшанда қатъ мегардад; 

$B) ин максади (кауза) аҳд мебошад; 

$C) ба вуҷуд овардани муносибатҳои гражданӣ. Масалан, дар натиҷаи 

шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликият пайдо мешавад, тағйир 

ёфтани муносибати тарафҳо. Масалан, мумкин дар шартномаи иҷора 

иҷорапулӣ зиёд ё кам карда шавад, қатъ гардидани муносибатҳо. 

Масалан, дар шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликиятии харидор 

қатъ мегардад; 

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

$E) ба вуҷуд овардани муносибатҳои гражданӣ. Масалан, дар натиҷаи 

шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликият пайдо мешавад, тағйир 

ёфтани муносибати тарафҳо. Масалан, мумкин дар шартномаи иҷора 

иҷорапулӣ зиёд ё кам карда шавад, қатъ гардидани муносибатҳо. 

Масалан, дар шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликиятии 

фурӯшанда қатъ мегардад; 

 

@107.Хусусияти аҳдҳо: 

$A) амали иродавӣ аст, рафтори қонунӣ аст, барои ба вуҷуд овардан, 

тағйир додан ва қатъи муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ равона 

шудааст; 

$B) амали иродавӣ аст, рафтори қонунӣ аст, оқибатҳои ҳуқуқии 

гражданиро ба вуҷуд меорад; 

$C) амали иродавӣ аст, рафтори қонунӣ аст, барои ба вуҷуд овардан, 

тағйир додан ва қатъи муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ равона 

шудааст, оқибатҳои ҳуқуқии гражданиро ба вуҷуд меорад, натиҷаи 

созиши иштирокчиёни он мебошад; 

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

$E) амали иродавӣ аст, рафтори қонунӣ аст, барои ба вуҷуд овардан, 

тағйир додан ва қатъи муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ равона 

шудааст, оқибатҳои ҳуқуқии гражданиро ба вуҷуд меорад; 

 

@108.Ҳуқуқу ӯҳадориҳои соҳибмулк нисбат ба молумулк ҳангоми 

даст кашидан аз ҳуқуқи моликият аз кадом лаҳза қатъ мегардад? 

$A) Аз лаҳзаи ҳуқуқдор гаштани шахси дигар ба ин молумулк; 

$B) Аз лаҳзаи барканор гардидани молумулк аз соҳибии ӯ; 

$C) Аз лаҳзае, ки суд муайян кардааст; 

$D) Аз лаҳзае, ки шахси дигар ин молумулкро истифода мебарад; 



$E) Аз лаҳзаи эълони даст кашидан аз молумулк; 

 

@109.Дар кадом муддат шахс бояд аз молумулке, ки аз рӯи қонун 

аз они ӯ буда наметавонад, бояд даст кашад? 

$A) Дар давоми шаш моҳи ҳукуқдор гаштан ба ин молумулк; 

$B) Дар давоми як соли ҳуқуқдор гаштан ба ин молумулк; 

$C) Аз лаҳзае, ки суд муайян мекунад; 

$D) Дар давоми як соли истифодаи ин молумулк; 

$E) Дар давоми шаш моҳи истифодаи ин молумулк; 

 

@110.Оқибати қатъи ҳуқуқи моликӣ ба молумулки ғайриманқул 

бинобар гирифтани замин ва дигар захираҳои табиӣ: 

$A) Ба соҳибмулк арзиши расмии молумулки ғайриманқул дода 

мешавад; 

$B) Ба соҳибмулк молумулки баробарарзиш дода мешавад; 

$C) Ба соҳибмулк молумулки баробарарзиш дода, дигар хароҷоти ӯ 

ҷуброн ё тамоми зиёне, ки вобаста ба қатъи ҳуқуқи моликиаш ба ӯ 

расидааст, пурра баргардонида мешавад; 

$D) Ба соҳибмулк қитъаи замини дахлдор ва арзиши молумулки 

ғайриманқул дода мешавад; 

$E) Ба соҳибмулк ҷуброни зарар пардохта мешавад; 

 

@111.Аҳдҳои шартӣ чистанд? 

$A) аҳдҳои шартӣ гуфта, аҳдҳоеро меноманд, ки оқибатҳои ба вуҷуд 

омадан ё қатъ гардидани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо аз чунин аҳдҳо ба 

ҳолатҳое вобаста карда мешаванд, ки мумкин аст онҳо дар оянда ба 

вуҷуд оянд (шарти мусбат) ё ба вуҷуд наоянд (шарти манфӣ); 

$B) аҳдҳои шартӣ гуфта, аҳдҳоеро меноманд, ки аз маҷмӯи шартҳо – 

шартҳои ҳатмӣ, муқаррарӣ ва тасодуфӣ иборатанд; 

$C) аҳдҳои шартӣ гуфта, аҳдҳоеро меноманд, ки оқибатҳои ба вуҷуд 

омадан ё қатъ гардидани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо аз чунин аҳдҳо ба 

ҳолатҳое вобаста карда мешаванд, ки мумкин аст онҳо дар оянда ба 

вуҷуд оянд (шарти манфӣ) ё ба вуҷуд наоянд (шарти мусбат); 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) чунин аҳдҳо мавҷуд нестанд; 

 

 

 



@112.Талабот нисбат ба шартҳо дар аҳдҳои шартӣ кадомҳоянд? 

$A) чунин шарт пас аз бастани ахд бояд ба миён ояд ё наояд, шарт 

бояд ногузир бошад, аҳдҳои шартӣ ғайриқонунӣ шуда наметавонанд; 

$B) чунин шарт пас аз бастани ахд бояд ба миён ояд ё наояд, шарт 

бояд ногузир набошад, аҳдҳои шартӣ қонунӣ шуда наметавонанд; 

$C) чунин шарт пас аз бастани ахд бояд ба миён ояд ё наояд, шарт 

бояд ногузир набошад, аҳдҳои шартӣ ғайриқонунӣ шуда 

наметавонанд, шарт бояд дар қонун пешбинӣ шуда бошад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) чунин шарт пас аз бастани ахд бояд ба миён ояд ё наояд, шарт 

бояд ногузир набошад, аҳдҳои шартӣ ғайриқонунӣ шуда 

наметавонанд; 

 

@113.Шартҳо дар аҳдҳои шартӣ чанд намуд мешаванд? 

$A) шартҳо ду намуд мешаванд: шартҳои таъхирнок ва бекоркунанда. 

Агар тарафҳо ба миён омадани ҳуқуқу ӯҳдадориро аз шарте вобаста 

донанд, ки фаро расидан ё нарасидани он маълум нест, ахд бо шарти 

бекоркунанда анҷомёфта этироф карда мешавад. Агар тарафҳо қатъ 

гардидани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳоро ба шарте вобаста карда бошанд, ки 

фаро расидан ва нарасидани он маълум нест, ахд бо шарти таъхирнок 

анҷомдодашуда эътироф карда мешавад; 

$B) шартҳо ду намуд мешаванд: шартҳои таъхирнок ва бекоркунанда. 

Агар тарафҳо ба миён омадани ҳуқуқу ӯҳдадориро аз шарте вобаста 

донанд, ки фаро расидан ё нарасидани он маълум нест, ахд бо шарти 

таъхирнок анҷомдодашуда этироф карда мешавад. Агар тарафҳо қатъ 

гардидани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳоро ба шарте вобаста карда бошанд, ки 

фаро расидан ва нарасидани он маълум аст, ахд бо шарти 

бекоркунанда анҷомёфта эътироф карда мешавад; 

$C) шартҳо ду намуд мешаванд: шартҳои таъхирнок ва бекоркунанда. 

Агар тарафҳо ба миён омадани ҳуқуқу ӯҳдадориро аз шарте вобаста 

донанд, ки фаро расидан ё нарасидани он маълум нест, ахд бо шарти 

таъхирнок анҷомдоданашуда этироф карда мешавад. Агар тарафҳо 

қатъ гардидани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳоро ба шарте вобаста карда 

бошанд, ки фаро расидан ва нарасидани он маълум нест, ахд бо шарти 

бекоркунанда анҷомёфта эътироф карда мешавад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) шартҳо ду намуд мешаванд: шартҳои таъхирнок ва бекоркунанда. 

Агар тарафҳо ба миён омадани ҳуқуқу ӯҳдадориро аз шарте вобаста 



донанд, ки фаро расидан ё нарасидани он маълум нест, ахд бо шарти 

таъхирнок анҷомдодашуда этироф карда мешавад. Агар тарафҳо қатъ 

гардидани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳоро ба шарте вобаста карда бошанд, ки 

фаро расидан ва нарасидани он маълум нест, ахд бо шарти 

бекоркунанда анҷомёфта эътироф карда мешавад; 

 

@114.Кадом намуди ахдҳоро вобаста ба мӯхлат медонед? 

$A) аҳдҳо вобаста ба мӯҳлат бемӯҳлат ва мӯҳлатнок мешаванд. Дар 

аҳдҳои бемӯҳлат вақти баста шудани он муайян карда намешавад. Дар 

аҳдҳои мӯҳлатнок мӯҳлат нишон дода мешавад; 

$B) аҳдҳо вобаста ба мӯҳлат бемӯҳлат, мӯҳлатнок ва тоталабкунӣ 

мешаванд; 

$C) аҳдҳо вобаста ба мӯҳлат бемӯҳлат, мӯҳлатнок ва новобаста аз 

мӯхлат мешаванд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) аҳдҳо вобаста ба мӯҳлат бемӯҳлат ва мӯҳлатнок мешаванд. Дар 

аҳдҳои бемӯҳлат вақти баста шудан ва қатъ гардидани он муайян 

карда намешавад. Дар аҳдҳои мӯҳлатнок мӯҳлат нишон дода мешавад; 

 

@115.Дар мавридҳои зерин аҳд бояд хаттӣ баста шавад: 

$A) агар предмети он аз 10 маоши ҳадди ақал зиёд бошад, аҳде, ки дар 

он яке аз тарафҳо шахси ҳуқуқӣ бошад; 

$B) агар предмети он аз 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад, 

аҳде, ки дар он яке аз тарафҳо шахси ҳуқуқӣ бошад; 

$C) агар предмети он аз 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо зиёд бошад, 

аҳде, ки дар он яке аз тарафҳо шахси ҳуқуқӣ бошад, тамоми аҳдҳо 

вобаста ба молумулки ғайриманқул, аҳдҳое, ки дар шакли хаттӣ 

бастани онро тарафҳо шарт кардаанд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) агар предмети он аз 10 маоши ҳадди ақал зиёд бошад, аҳде, ки дар 

он яке аз тарафҳо шахси ҳуқуқӣ бошад, тамоми аҳдҳо вобаста ба 

молумулки ғайриманқул, аҳдҳое, ки дар шакли хаттӣ бастани онро 

тарафҳо шарт кардаанд; 

 

@116.Риоя нанамудани шакли хаттии одии аҳд боиси кадом 

оқибати ҳукуқӣ мегардад? 

$A) мутобиқи қоидаҳои умумӣ риоя нанамудани шакли хаттии одии 

аҳд боиси ҳеҷ гуна оқибатҳои манфии ҳуқуқии моддӣ намегардад ва 



танҳо қисман ҳаҷми ҳуқуқи мурофиавии тарафҳоро ҳангоми ба миён 

омадани баҳс байни тарафҳо маҳдуд месозад (манъи дар суд истифода 

бурдани нишондоди шоҳидон) . Аз ҳуқуқи дар мурофиаи гражданӣ 

истифода бурдани баёноти шоҳидон маҳрум гардида, тарафҳо ҳуқуқ 

доранд асосҳои талабот ва эътирози худро бо дигар воситаҳо: баёноти 

тарафҳо ва шахсони сеюм, далелҳои хаттӣ ва шайъӣ, сабтҳои овоз ва 

видео, хулосаи коршиносони судӣ исбот намоянд; 

$B) мутобиқи қоидаҳои умумӣ риоя нанамудани шакли хаттии одии 

аҳд боиси ҳеҷ гуна оқибатҳои манфии ҳуқуқии моддӣ намегардад ва 

танҳо қисман ҳаҷми ҳуқуқи мурофиавии тарафҳоро ҳангоми ба миён 

омадани баҳс байни тарафҳо маҳдуд месозад (манъи дар суд истифода 

бурдани нишондоди шоҳидон ва баёноти тарафҳо) . Аз ҳуқуқи дар 

мурофиаи гражданӣ истифода бурдани баёноти шоҳидон маҳрум 

гардида, тарафҳо ҳуқуқ доранд асосҳои талабот ва эътирози худро бо 

дигар воситаҳо: баёноти тарафҳо ва шахсони сеюм, нишондоди 

шоҳидон, далелҳои хаттӣ ва шайъӣ, сабтҳои овоз ва видео, хулосаи 

коршиносони судӣ исбот намоянд; 

$C) мутобиқи қоидаҳои умумӣ риоя нанамудани шакли хаттии одии 

аҳд боиси ҳеҷ гуна оқибатҳои манфии ҳуқуқии моддӣ намегардад ва 

танҳо қисман ҳаҷми ҳуқуқи мурофиавии тарафҳоро ҳангоми ба миён 

омадани баҳс байни тарафҳо маҳдуд месозад (манъи дар суд истифода 

бурдани нишондоди шоҳидон) . Аз ҳуқуқи дар мурофиаи гражданӣ 

истифода бурдани баёноти шоҳидон маҳрум гардида, тарафҳо ҳуқуқ 

доранд асосҳои талабот ва эътирози худро бо дигар воситаҳо: баёноти 

тарафҳо ва шахсони сеюм, нишондоди шоҳидон, далелҳои хаттӣ ва 

шайъӣ, сабтҳои овоз ва видео, хулосаи коршиносони судӣ исбот 

намоянд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) мутобиқи қоидаҳои умумӣ риоя нанамудани шакли хаттии одии 

аҳд боиси оқибатҳои манфии ҳуқуқии моддӣ мегардад ва танҳо 

қисман ҳаҷми ҳуқуқи мурофиавии тарафҳоро ҳангоми ба миён 

омадани баҳс байни тарафҳо маҳдуд месозад (манъи дар суд истифода 

бурдани нишондоди шоҳидон) . Аз ҳуқуқи дар мурофиаи гражданӣ 

истифода бурдани баёноти шоҳидон маҳрум гардида, тарафҳо ҳуқуқ 

доранд асосҳои талабот ва эътирози худро бо дигар воситаҳо: баёноти 

тарафҳо ва шахсони сеюм, нишондоди шоҳидон, далелҳои хаттӣ ва 

шайъӣ, сабтҳои овоз ва видео, хулосаи коршиносони судӣ исбот 

намоянд; 



 

@117.Дар кадом ҳолат давлат метавонад сарватҳои фарҳангиро аз 

соҳибмулк маҷбуран харидорӣ намояд? 

$A) Агар сарвати фарҳангии мутобиқи қонун ҳифзшаванда бенизом 

нигоҳбонӣ шавад; 

$B) Агар сарвати фарҳангӣ ба давлат лозим шавад; 

$C) Агар сарвати фарҳангии мутобиқи қонун ҳифзшаванда бенизом 

нигоҳбонӣ шавад, ки аз ин ба онҳо хавфи беаҳамият шудан таҳдид 

намояд; 

$D) Агар сарвати фарҳангӣ аҳамияти беҳамтои таърихӣ дошта бошад; 

$E) Агар сарвати фарҳангӣ бо роҳи ғайриқонунӣ ба даст оварда шуда 

бошад; 

 

@118.Ҳангоми қатъи ҳуқуқи моликӣ молумулк чӣ тавр нархгузорӣ 

мешавад? 

$A) Мувофиқи нархе, ки тарафҳо ба созиш омадаанд; 

$B) Мувофиқи арзиши бозории молумулк; 

$C) Мувофиқи нархи расмии молумулк; 

$D) Мувофиқи арзиши воқеии молумулк; 

$E) Мувофиқи нархе, ки суд муқаррар кардааст; 

 

@119.Ҷавоберо муайян намоед, ки дуруст бошад: 

$A) шартномае, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, танҳо аз 

лаҳзаи бақайдгирии он басташуда эътироф мегардад. То лаҳзаи 

зикргардида факти мавҷуд набудани худи шартнома ҷой дорад, на 

факти беэътибории шартнома (шартнома бастанашуда эътироф 

мегардад); 

$B) шартномае, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, танҳо аз 

лаҳзаи бақайдгирии он басташуда эътироф мегардад. То лаҳзаи 

зикргардида факти мавҷуд набудани худи шартнома ҷой дорад, на 

факти боэътибории шартнома (шартнома бастанашуда эътироф 

мегардад); 

$C) шартномае, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, танҳо аз 

лаҳзаи бақайдгирии он басташуда эътироф мегардад. То лаҳзаи 

зикргардида факти мавҷуд набудани худи шартнома ҷой дорад, на 

факти беэътибории шартнома (шартнома басташуда эътироф 

мегардад); 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 



$E) шартномае, ки бояд ба қайди давлатӣ гирифта шавад, танҳо аз 

лаҳзаи бақайдгирии он басташуда эътироф мегардад. То лаҳзаи 

зикргардида факти мавҷуд будани худи шартнома ҷой дорад, на 

факти беэътибории шартнома (шартнома бастанашуда эътироф 

мегардад); 

 

@120.Дар сурати риоя накардани талаботи қонун нисбат ба 

бақайдгирии давлатии аҳд чӣ гуна оқибати ҳукуқӣ ба вуҷуд 

меояд? 

$A) қонунгузор имконпазирии санатсияи (эътиборнок донистани) 

онро аз ҷониби суд муқаррар менамояд. Барои татбиқи қоидаи 

мазкур мавҷудияти ду шарт ҳатмӣ мебошад: оғози иҷрои аҳд аз 

ҷониби яке аз тарафҳо, саркашии тарафи дигар аз тасдиқи 

нотариалии аҳд; 

$B) аҳд эътибор надорад; 

$C) аҳд эътибор надорад, вале боиси оқибати ҳукуқӣ мегардад: 

тарафҳо ба ҳолати аввала баргардонида мешаванд (реститутсия); 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) аҳд боиси ягон оқибати хукуқӣ намегардад; 

 

@121.Вобаста ба нуқсон дар унсурҳои эътиборнокии аҳдҳо кадом 

намуди аҳдҳои беэътиборро медонед? 

$A) мутлақо беэътибор ва баҳснок; 

$B) ахдҳои эътиборнок ва беэътибор; 

$C) ахдҳои дорои нуқсон дар субйект, нуқсон дар мазмун, нуқсон дар 

ирода ва изҳори он, нуқсон дар шарт; 

$D) ахдҳои дорои нуқсон дар субйект, нуқсон дар обйект, нуқсон дар 

ирода ва изҳори он, нуқсон дар шакл; 

$E) ахдҳои дорои нуқсон дар субйект, нуқсон дар мазмун, нуқсон дар 

ирода ва изҳори он, нуқсон дар шакл; 

 

@122.Объекти ҳукуқи гражданӣ (муносибатҳои ҳукуқии 

гражданӣ) чист? 

$A) обйектҳои ҳукуқи гражданӣ гуфта, неъматҳои моддӣ ва 

ғайримоддиро меноманд, ки вобаста ба онҳо ё нисбати онҳо 

муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ ба миён меоянд; 



$B) объекти муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ гуфта, ҳамаи он чизеро 

мефаҳманд, ки нисбат ба он дар байни шахсон ҳуқуқ ва ӯдадориҳои 

гражданӣ ба вуҷуд меоянд; 

$C) объекти муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ гуфта, ҳамаи он ашёеро 

мефаҳманд, ки нисбат ба он дар байни шахсон ҳуқуқ ва ӯдадориҳои 

гражданӣ ба вуҷуд меоянд; 

$D) обйектҳои ҳукуқи гражданӣ гуфта, неъматҳои моддиро меноманд, 

ки вобаста ба онҳо ё нисбати онҳо муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ ба 

миён меоянд; 

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

 

@123.Мувофиқи моддаи 140 Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба объектҳои ҳукуқи гражданӣ чӣ дохил мешавад? 

$A) ҳаёт, саломатӣ, эътибори шахс, шаъну шараф, номи нек, шӯҳрати 

касбӣ, дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқи 

доштани ном, ҳуқуқи муаллифӣ, ҳуқуқи дахлнопазирии асар ва 

неъмату ҳуқуқҳои дигари ғайримоддӣ; 

$B) объекти ҳуқуқи гражданӣ метавонанд неъматҳои моддӣ ва 

ғайримоддӣ бошанд; 

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

$D) ашё, пул, аз ҷумла асъори хориҷӣ, коғазҳои қиматнок, кору 

хизматҳо, иттилоот, амал, натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, номи фирма, 

тамғаи мол ва воситаҳои дигари фардикунонии маҳсулот, ҳуқуқи 

молу мулкӣ ва молу мулки дигар; 

$E) объекти ҳуқуқи гражданӣ метавонанд неъматҳо ва ҳуқуқи 

молумулкӣ ва шахсии ғайри молумулкӣ бошанд; 

 

@124.Ба неъмату ҳуқуқи молумулкӣ инҳо дохил мешаванд: 

$A) ашё, пул, аз ҷумла асъори хориҷӣ, коғазҳои қиматнок, кору 

хизматҳо, иттилоот, амал, натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, номи фирма, 

тамғаи мол ва воситаҳои дигари фардикунонии маҳсулот, ҳуқуқи 

молу мулкӣ ва молу мулки дигар; 

$B) ашё, пул, коғазҳои қиматнок, кору хизматҳо, иттилоот, амал, 

натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, номи фирма, тамғаи мол ва воситаҳои 

дигари фардикунонии маҳсулот, ҳуқуқи молу мулкӣ ва молу мулки 

дигар; 

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



$D) ашё, аз ҷумла асъори хориҷӣ, коғазҳои қиматнок, кору хизматҳо, 

иттилоот, амал, натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, номи фирма, тамғаи мол 

ва воситаҳои дигари фардикунонии маҳсулот, ҳуқуқи молу мулкӣ ва 

молу мулки дигар; 

$E) ашё, пул, аз ҷумла асъори хориҷӣ, коғазҳои қиматнок, кору 

хизматҳо, иттилоот, амал, натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, номи фирма, 

тамғаи мол ва воситаҳои дигари фардикунонии маҳсулот, кор ва 

хизматрасонӣ, ҳуқуқи молу мулкӣ ва молу мулки дигар; 

 

@125.Ба неъмату ҳуқуқи шахсии ғайри молумулкӣ инҳо дохил 

мешаванд: 

$A) ҳаёт, саломатӣ, эътибори шахс, шаъну шараф, номи нек, шӯҳрати 

касбӣ, дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқи 

доштани ном, ҳуқуқи муаллифӣ, ҳуқуқи дахлнопазирии асар ва 

неъмату ҳуқуқҳои дигари ғайримоддӣ; 

$B) ҳаёт, саломатӣ, эътибори шахс, шаъну шараф, номи нек, шӯҳрати 

касбӣ, дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқи 

доштани ном, ҳуқуқи муаллифӣ, ва неъмату ҳуқуқҳои дигари 

ғайримоддӣ; 

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

$D) ҳаёт, саломатӣ, номи нек, шӯҳрати касбӣ, дахлнопазирии ҳаёти 

шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқи доштани ном, ҳуқуқи 

муаллифӣ, ҳуқуқи дахлнопазирии асар ва неъмату ҳуқуқҳои дигари 

ғайримоддӣ; 

$E) ҳаёт, саломатӣ, эътибори шахс, шаъну шараф, номи нек, шӯҳрати 

касбӣ, дахлнопазирии ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқ ба 

симо, ҳуқуқи доштани ном, ҳуқуқи муаллифӣ, ҳуқуқи дахлнопазирии 

асар ва неъмату ҳуқуқҳои дигари ғайримоддӣ; 

 

@126.Молу мулк дар ҳукуқи гражданӣ ба кадом маъно фаҳмида 

мешавад? 

$A) зери мафҳуми молу мулк фақат чизи муайян ё маҷмӯи ашё 

фаҳмида мешавад. Ба таркиби молу мулк неъматҳои ғайримоддӣ 

дохил карда намешавад (ба истиснои ҳуқуқҳои хислати 

молумулкидошта, масалан, ҳуқуқ ба гирифтани ҳаққи қалам), дар 

баъзе мавридҳо молу мулк ҳамчун маҷмӯи объектҳои моддии 

гражданӣ фаҳмида мешавад. Молу мулк дар чунин маврид навъи 



асосии объектҳои ҳуқуқи гражданӣ ба шумор меравад, молу мулк ин 

маҷмӯи ашё, инчунин ҳуқуқҳои молумулкӣ низ мебошад; 

$B) зери мафҳуми молу мулк фақат чизи муайян ё маҷмӯи ашё 

фаҳмида мешавад. Ба таркиби молу мулк неъматҳои ғайримоддӣ 

дохил карда мешавад (ба истиснои ҳуқуқҳои хислати 

молумулкидошта, масалан, ҳуқуқ ба гирифтани ҳаққи қалам), дар 

баъзе мавридҳо молу мулк ҳамчун маҷмӯи объектҳои моддии 

гражданӣ фаҳмида мешавад. Молу мулк дар чунин маврид навъи 

асосии объектҳои ҳуқуқи гражданӣ ба шумор меравад, молу мулк ин 

маҷмӯи ашё, инчунин ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ӯҳдадории субъектони 

ҳуқуқи гражданӣ низ мебошад; 

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

$D) зери мафҳуми молу мулк фақат чизи муайян ё маҷмӯи ашё 

фаҳмида мешавад. Ба таркиби молу мулк неъматҳои ғайримоддӣ 

дохил карда намешавад (ба истиснои ҳуқуқҳои хислати 

молумулкидошта, масалан, ҳуқуқ ба гирифтани ҳаққи қалам), дар 

баъзе мавридҳо молу мулк ҳамчун маҷмӯи объектҳои моддии 

гражданӣ фаҳмида мешавад. Молу мулк дар чунин маврид навъи 

асосии объектҳои ҳуқуқи гражданӣ ба шумор меравад, молу мулк ин 

маҷмӯи молу мулк, инчунин ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ӯҳдадории 

субъектони ҳуқуқи гражданӣ низ мебошад; 

$E) зери мафҳуми молу мулк фақат чизи муайян ё маҷмӯи ашё 

фаҳмида мешавад. Ба таркиби молу мулк неъматҳои ғайримоддӣ 

дохил карда намешавад (ба истиснои ҳуқуқҳои хислати 

молумулкидошта, масалан, ҳуқуқ ба гирифтани ҳаққи қалам), дар 

баъзе мавридҳо молу мулк ҳамчун маҷмӯи объектҳои моддии 

гражданӣ фаҳмида мешавад. Молу мулк дар чунин маврид навъи 

асосии объектҳои ҳуқуқи гражданӣ ба шумор меравад, молу мулк ин 

маҷмӯи ашё, инчунин ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ӯҳдадории субъектони 

ҳуқуқи гражданӣ низ мебошад; 

 

@127.Ашё дар ҳукуқи гражданӣ ба кадом маъно фаҳмида 

мешавад? 

$A) зери мафҳуми ашё фақат чизи муайян ё маҷмӯи предмет фаҳмида 

мешавад. Ба таркиби молу мулк неъматҳои ғайримоддӣ дохил карда 

намешавад (ба истиснои ҳуқуқҳои хислати молумулкидошта, масалан, 

ҳуқуқ ба гирифтани ҳаққи қалам), дар баъзе мавридҳо молу мулк 

ҳамчун маҷмӯи объектҳои моддии гражданӣ фаҳмида мешавад. Молу 



мулк дар чунин маврид навъи асосии объектҳои ҳуқуқи гражданӣ ба 

шумор меравад, молу мулк ин маҷмӯи ашё, инчунин ҳуқуқҳои 

молумулкӣ низ мебошад; 

$B) ашё тамоми неъматҳои моддӣ, ки мо онҳоро истифода бурда 

метавонем. Неъматҳои моддие, ки сифати фоиданок надоранд, ин 

сифаташон дарк нагардидааст, ё ин ки дар айни замон дастрас 

мебошанд, обйект шуда наметавонанд. Пас, ашё ин арзишҳои моддие 

(неъматҳои моддие) эътироф мешавад, ки хосияти фоиданоки онҳо 

дарк ва аз худ карда шудааст. Ба мафҳуми ашё инчунин қисми фазои 

махдуди табиат фаҳмида мешавад. Аз ин рӯ, ба онҳо предметҳои 

моддӣ дар ҳолати табий ва ҳам бо меҳнати инсон офаридашуда дохил 

мешавад; 

$C) ашё тамоми неъматҳои моддӣ, ки мо онҳоро истифода бурда 

метавонем. Неъматҳои моддие, ки сифати фоиданок надоранд, ин 

сифаташон дарк нагардидааст, ё ин ки дар айни замон дастнорас 

мебошанд, обйект шуда наметавонанд. Пас, ашё ин арзишҳои моддие 

(неъматҳои моддие) эътироф мешавад, ки хосияти фоиданоки онҳо 

дарк ва аз худ карда шудааст. Ба мафҳуми ашё қисми фазои махдуди 

табиат дохил намешавад. Аз ин рӯ, ба онҳо предметҳои моддӣ дар 

ҳолати табий ва ҳам бо меҳнати инсон офаридашуда дохил мешавад; 

$D) ашё тамоми неъматҳои моддӣ, ки мо онҳоро истифода бурда 

метавонем. Неъматҳои моддие, ки сифати фоиданок надоранд, ин 

сифаташон дарк нагардидааст, ё ин ки дар айни замон дастнорас 

мебошанд, обйект шуда наметавонанд. Пас, ашё ин арзишҳои моддие 

(неъматҳои ғайримоддие) эътироф мешавад, ки хосияти фоиданоки 

онҳо дарк ва аз худ карда шудааст. Ба мафҳуми ашё инчунин қисми 

фазои махдуди табиат фаҳмида мешавад. Аз ин рӯ, ба онҳо 

предметҳои моддӣ дар ҳолати табий ва ҳам бо меҳнати инсон 

офаридашуда дохил мешавад; 

$E) ашё тамоми неъматҳои моддӣ, ки мо онҳоро истифода бурда 

метавонем. Неъматҳои моддие, ки сифати фоиданок надоранд, ин 

сифаташон дарк нагардидааст, ё ин ки дар айни замон дастнорас 

мебошанд, обйект шуда наметавонанд. Пас, ашё ин арзишҳои моддие 

(неъматҳои моддие) эътироф мешавад, ки хосияти фоиданоки онҳо 

дарк ва аз худ карда шудааст. Ба мафҳуми ашё инчунин қисми фазои 

махдуди табиат фаҳмида мешавад. Аз ин рӯ, ба онҳо предметҳои 

моддӣ дар ҳолати табий ва ҳам бо меҳнати инсон офаридашуда дохил 

мешавад; 



 

@128.Вобаста ба интиқол кадон намуди ашё дар ҳукуқи гражданӣ 

мавҷуд аст: 

$A) ашёи манқул ва ғайриманқул. Ба ашёи ғайриманқул он объектҳое 

дохил мешаванд, ки ба замин зич алоқаманд буда, ҷойивазкуниашон 

бидуни расонидани зиёни беҳисоб ба таъиноташон имконпазир аст. 

Ба онҳо корхона, бино, иншоот, ниҳолҳои бисёрсола дохил мешавад. 

Ашёи ғайриманқул ҳамчун қоида бояд ба қайди давлатӣ гирифта 

шаванд. Ашёи манқул чунин ашёе мебошанд, ки ҷойивазкунии онҳо 

бе зарари номутаносибии таъинот мумкин мебошад. Ба онҳо пул, 

қоғазҳои қимматнок, таҷҳизот, дастгоҳ, мошин ва ғайраҳо дохил 

мешаванд; 

$B) ашёи манқул ва ғайриманқул. Ба ашёи ғайриманқул он объектҳое 

дохил мешаванд, ки ба замин зич алоқаманд буда, ҷойивазкуниашон 

бидуни расонидани зиёни беҳисоб ба таъиноташон имконпазир аст. 

Ба онҳо корхона, бино, иншоот, ниҳолҳои бисёрсола, киштиҳои ҳавоӣ 

ва баҳрй, объектҳои кайҳон, инчунин дигар ашёҳое, ки санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ нишон додан дохил мешавад. Ашёи ғайриманқул 

ҳамчун қоида бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд. Ашёи манқул 

чунин ашёе мебошанд, ки ҷойивазкунии онҳо бе зарари 

номутаносибии таъинот мумкин мебошад. Ба онҳо пул, қоғазҳои 

қимматнок, таҷҳизот, дастгоҳ, мошин, замин ва ғайраҳо дохил 

мешаванд; 

$C) ашёи манқул ва ғайриманқул. Ба ашёи ғайриманқул он объектҳое 

дохил мешаванд, ки ба замин зич алоқаманд буда, ҷойивазкуниашон 

бидуни расонидани зиёни беҳисоб ба таъиноташон имконпазир аст. 

Ба онҳо корхона, бино, иншоот, ниҳолҳои бисёрсола, киштиҳои ҳавоӣ 

ва баҳрй, объектҳои кайҳон, инчунин дигар ашёҳое, ки санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ нишон додан дохил мешавад. Ашёи ғайриманқул 

ҳамчун қоида бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд. Ашёи манқул 

чунин ашёе мебошанд, ки ҷойивазкунии онҳо бе зарари 

номутаносибии таъинот мумкин мебошад. Ба онҳо пул, қоғазҳои 

қимматнок, таҷҳизот, дастгоҳ, мошин ва ғайраҳо дохил мешаванд; 

$D) ашёи манқул ва ғайриманқул. Ба ашёи ғайриманқул он объектҳое 

дохил мешаванд, ки ба замин зич алоқаманд буда, ҷойивазкуниашон 

бидуни расонидани зиёни беҳисоб ба таъиноташон имконпазир аст. 

Ба онҳо корхона, бино, иншоот, ниҳолҳои бисёрсола, киштиҳои ҳавоӣ 

ва баҳрй, объектҳои кайҳон, инчунин дигар ашёҳое, ки санадҳои 



меъёрии ҳуқуқӣ нишон додан дохил мешавад. Ашёи ғайриманқул 

ҳамчун қоида бояд ба қайди давлатӣ гирифта нашаванд. Ашёи манқул 

чунин ашёе мебошанд, ки ҷойивазкунии онҳо бе зарари 

номутаносибии таъинот мумкин мебошад. Ба онҳо пул, қоғазҳои 

қимматнок, таҷҳизот, дастгоҳ, мошин ва ғайраҳо дохил мешаванд; 

$E) ашёи манқул ва ғайриманқул. Ба ашёи ғайриманқул он объектҳое 

дохил мешаванд, ки ба замин зич алоқаманд буда, ҷойивазкуниашон 

бидуни расонидани зиёни беҳисоб ба таъиноташон имконнопазир аст. 

Ба онҳо корхона, бино, иншоот, ниҳолҳои бисёрсола, киштиҳои ҳавоӣ 

ва баҳрй, объектҳои кайҳон, инчунин дигар ашёҳое, ки санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ нишон додан дохил мешавад. Ашёи ғайриманқул 

ҳамчун қоида бояд ба қайди давлатӣ гирифта шаванд. Ашёи манқул 

чунин ашёе мебошанд, ки ҷойивазкунии онҳо бе зарари 

номутаносибии таъинот мумкин мебошад. Ба онҳо пул, қоғазҳои 

қимматнок, таҷҳизот, дастгоҳ, мошин ва ғайраҳо дохил мешаванд; 

 

@129.Дар кадом ҳолатҳо молумулк аз молик реквизитсия карда 

мешавад? 

$A) Дар ҳолатҳои офати табиӣ, садама, касалиҳои сироятӣ (эпидемия) 

, муромурии ҳайвонот (эпизоотия); 

$B) Дар ҳолате, ки қарори мақомоти ваколатдори давлатӣ дар ин хусус 

мавҷуд бошад; 

$C) Реквизитсия дар шароити иқтисоди бозоргонӣ мумкин нест; 

$D) Ин ҳолатҳоро суд муайян мекунад; 

$E) Дар ҳолатҳои офати табиӣ, садама, касалиҳои сироятӣ, 

муромурии ҳайвонот ва дигар ҳолатҳои мустаснои фавқулода; 

 

@130.Шахсе, ки молумулкаш реквизитсия шудааст, ҳуқуқи талаби 

баргардонидани молумулки осебнадидааш баъди қатъи ҳолате, 

ки вобаста ба он молумулкаш реквизитсия шуда буд, дорад? 

$A) Не, надорад; 

$B) Дорад, ба шарте ин ба манфиати ҷомеа бошад; 

$C) ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

$D) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон реквизитсияи молумулк иҷозат дода 

намешавад; 

$E) Бале, дорад; 

 

@131.Мафҳуми ашёи мураккаб унсурҳои зайлро дар бар мегирад: 



$A) ба таркиби он ашёи гуногуннавъ дохил мешавад, ашё аз нигоҳи 

физикӣ ба ҳам алоқаманд мебошад, ашё дар маҷмӯъ ашёи ягона 

мебошад, ки имкон медиҳад то ки он мутобиқи таъиноти умумӣ 

истифода бурда шавад, ҳар кадом ашё, ки ба таркиби ашёи мураккаб 

дохил аст, метавонанд мустақилона истифода бурда шаванд; 

$B) ба таркиби он ашёи гуногуннавъ дохил мешавад, ашё аз нигоҳи 

физикӣ ба ҳам алоқаманд намебошад, ашё дар маҷмӯъ ашёи ягона 

мебошад, ки имкон медиҳад то ки он мутобиқи таъиноти умумӣ 

истифода бурда шавад, ҳар кадом ашё, ки ба таркиби ашёи мураккаб 

дохил аст, наметавонанд мустақилона истифода бурда шаванд; 

$C) ба таркиби он ашёи гуногуннавъ дохил мешавад, ашё аз нигоҳи 

физикӣ ва ҳукуқӣ ба ҳам алоқаманд намебошад, ашё дар маҷмӯъ 

ашёи ягона мебошад, ки имкон медиҳад то ки он мутобиқи таъиноти 

умумӣ истифода бурда шавад, ҳар кадом ашё, ки ба таркиби ашёи 

мураккаб дохил аст, метавонанд мустақилона истифода бурда шаванд; 

$D) ба таркиби он ашёи гуногуннавъ дохил мешавад, ашё аз нигоҳи 

ҳукуқӣ ба ҳам алоқаманд намебошад, ашё дар маҷмӯъ ашёи ягона 

мебошад, ки имкон медиҳад то ки он мутобиқи таъиноти умумӣ 

истифода бурда шавад, ҳар кадом ашё, ки ба таркиби ашёи мураккаб 

дохил аст, метавонанд мустақилона истифода бурда шаванд; 

$E) ба таркиби он ашёи гуногуннавъ дохил мешавад, ашё аз нигоҳи 

физикӣ ба ҳам алоқаманд намебошад, ашё дар маҷмӯъ ашёи ягона 

мебошад, ки имкон медиҳад то ки он мутобиқи таъиноти умумӣ 

истифода бурда шавад, ҳар кадом ашё, ки ба таркиби ашёи мураккаб 

дохил аст, метавонанд мустақилона истифода бурда шаванд; 

 

@132.Ашёи хосса чист? 

$A) ашёи хоса чунин навъи ашёе мебошад, ки дорои аломатҳои (шакл, 

ранг, рақам ва ғ.) ба худи онҳо хос буда имконият медиҳад, ки онҳоро 

аз дигар ашёи ба онҳо монанд фарқ намоянд. Онҳо дорои хусусиятҳои 

сифат ва шумораи муайян мебошанд. Ашёи хосаи муайян аз нуқтаи 

назари ҳуқуқӣ ивазшаванда мебошанд. Барои ҳамин ҳам дар ҳолати 

нобудшавӣ ё вайроншавӣ онҳоро дар шакли асл (натура) талаб кардан 

мумкин нест. Фақат товони зарарро талаб намудан мумкин аст; 

$B) ашёи хоса чунин навъи ашёе мебошад, ки дорои аломатҳои (шакл, 

ранг, рақам ва ғ.) ба худи онҳо хос буда имконият медиҳад, ки онҳоро 

аз дигар ашёи ба онҳо монанд фарқ намоянд. Онҳо дорои хусусиятҳои 

сифат ва шумораи муайян мебошанд. Ашёи хосаи муайян аз нуқтаи 



назари ҳуқуқӣ ивазнашаванда мебошанд. Барои ҳамин ҳам дар ҳолати 

нобудшавӣ ё вайроншавӣ онҳоро дар шакли асл (натура) талаб кардан 

мумкин нест. Товони зарарро талаб намудан низ мумкин нест; 

$C) ашёи хоса чунин навъи ашёе мебошад, ки дорои аломатҳои (шакл, 

ранг, рақам ва ғ.) ба худи онҳо хос буда имконият медиҳад, ки онҳоро 

аз дигар ашёи ба онҳо монанд фарқ намоянд. Онҳо дорои хусусиятҳои 

сифат ва шумораи муайян мебошанд. Ашёи хосаи муайян аз нуқтаи 

назари ҳуқуқӣ ивазнашаванда мебошанд. Барои ҳамин ҳам дар ҳолати 

нобудшавӣ ё вайроншавӣ онҳоро дар шакли асл (натура) талаб кардан 

мумкин аст. Фақат товони зарарро талаб намудан мумкин аст; 

$D) ашёи хоса чунин навъи ашёе мебошад, ки дорои аломатҳои (шакл, 

ранг, рақам ва ғ.) ба худи онҳо хос буда имконият медиҳад, ки онҳоро 

аз дигар ашёи ба онҳо монанд фарқ нанамоянд. Онҳо дорои 

хусусиятҳои сифат ва шумораи муайян мебошанд. Ашёи хосаи 

муайян аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ивазнашаванда мебошанд. Барои 

ҳамин ҳам дар ҳолати нобудшавӣ ё вайроншавӣ онҳоро дар шакли асл 

(натура) талаб кардан мумкин нест. Фақат товони зарарро талаб 

намудан мумкин аст; 

$E) ашёи хоса чунин навъи ашёе мебошад, ки дорои аломатҳои (шакл, 

ранг, рақам ва ғ.) ба худи онҳо хос буда имконият медиҳад, ки онҳоро 

аз дигар ашёи ба онҳо монанд фарқ намоянд. Онҳо дорои хусусиятҳои 

сифат ва шумораи муайян мебошанд. Ашёи хосаи муайян аз нуқтаи 

назари ҳуқуқӣ ивазнашаванда мебошанд. Барои ҳамин ҳам дар ҳолати 

нобудшавӣ ё вайроншавӣ онҳоро дар шакли асл (натура) талаб кардан 

мумкин нест. Фақат товони зарарро талаб намудан мумкин аст; 

 

@133.Ашёи бо нишонаи навъ муайяншаванда чист? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) ашёи навъӣ чунин навъи ашёе мебошад, ки дорои аломатҳои 

(шакл, ранг, рақам ва ғ.) ба худи онҳо хос буда имконият медиҳад, ки 

онҳоро аз дигар ашёи ба онҳо монанд фарқ намоянд. Онҳо дорои 

хусусиятҳои сифат ва шумораи муайян мебошанд. Ашёи навъи 

муайян аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ ивазнашаванда мебошанд. Барои 

ҳамин ҳам дар ҳолати нобудшавӣ ё вайроншавӣ онҳоро дар шакли асл 

(натура) талаб кардан мумкин нест. Товони зарарро талаб намудан низ 

мумкин нест; 



$C) ашёи ба нишонаи навъ муайяншаванда ивазнашаванда мебошад. 

Онҳо дорои шумора, вазн, хаҷм ва ғ. баъдан, ҳамчун шумораи 

муайяни ашёҳои ин ё он гурӯҳ дониста мешаванд; 

$D) ашёи ба нишонаи навъ муайяннашаванда ивазшаванда мебошад. 

Онҳо дорои шумора, вазн, хаҷм ва ғ. баъдан, ҳамчун шумораи 

муайяни ашёҳои ин ё он гурӯҳ дониста мешаванд; 

$E) ашёи ба нишонаи навъ муайяншаванда ивазшаванда мебошад. 

Онҳо дорои шумора, вазн, хаҷм ва ғ. баъдан, ҳамчун шумораи 

муайяни ашёҳои ин ё он гурӯҳ дониста мешаванд; 

 

@134.Корхонаро тавсиф диҳед: 

$A) корхона ҳамчун объекти ҳуқуқ комплекси молу мулкие эътироф 

карда мешавад, ки барои татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ истифода 

мегардад. Ба ҳайати корхона ҳамчун комплекси молу мулкӣ, агар дар 

қонун ё шартнома пешбинӣ гардида бошад, тамоми намудҳои молу 

мулки барои фаъолияти он пешбинигардида, аз ҷумла ҳуқуқи 

истифодаи қитъаи замин, бино, иншоот, таҷҳизот, асбобу анҷом, ашёи 

хом, маҳсулот, ҳуқуқи талаб, қарз, инчунин ҳуқуқ ба аломатҳои 

фардикунанда, маҳсулоти он, кору хизмат (номи фирмавӣ, тамғаи 

мол, тамғаи хизматрасонӣ) ва ҳуқуқи мустаснои дигар дохил 

мешаванд. Корхона ҳамчун объекти ҳуқуқи гражданӣ объекти маҷмӯӣ 

буда, дар худ асосҳои моддӣ ва ӯҳдадориҳои молумулкӣ, ҳуқуқи 

мустасно, ҳуқуқ ба шаъну эътибори корӣ, ҳуқуқҳои меҳнатии қувваи 

кории кормандонро, ки дар он истифода мегардад, дар бар мегирад; 

$B) корхона ҳамчун объекти ҳуқуқ комплекси молу мулкие эътироф 

карда мешавад, ки барои татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ истифода 

мегардад. Ба ҳайати корхона ҳамчун комплекси молу мулкӣ, агар дар 

қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, тамоми 

намудҳои молу мулки барои фаъолияти он пешбинигардида, аз 

ҷумла ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, бино, иншоот, таҷҳизот, 

асбобу анҷом, ашёи хом, маҳсулот, ҳуқуқи талаб, қарз, инчунин ҳуқуқ 

ба аломатҳои фардикунанда, маҳсулоти он, кору хизмат (номи 

фирмавӣ, тамғаи мол, тамғаи хизматрасонӣ) ва ҳуқуқи мустаснои 

дигар дохил мешаванд. Корхона ҳамчун объекти ҳуқуқи гражданӣ 

объекти маҷмӯӣ буда, дар худ асосҳои моддӣ, ҳуқуқи мустасно, ҳуқуқ 

ба шаъну эътибори корӣ, ҳуқуқҳои меҳнатии қувваи кории 

кормандонро, ки дар он истифода мегардад, дар бар мегирад; 



$C) корхона ҳамчун объекти ҳуқуқ комплекси молу мулкие эътироф 

карда мешавад, ки барои татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ истифода 

мегардад. Ба ҳайати корхона ҳамчун комплекси молу мулкӣ, агар дар 

қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, тамоми 

намудҳои молу мулки барои фаъолияти он пешбинигардида, аз 

ҷумла ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, бино, иншоот, таҷҳизот, 

асбобу анҷом, ашёи хом, маҳсулот, қарз, инчунин ҳуқуқ ба аломатҳои 

фардикунанда, маҳсулоти он, кору хизмат (номи фирмавӣ, тамғаи 

мол, тамғаи хизматрасонӣ) ва ҳуқуқи мустаснои дигар дохил 

мешаванд. Корхона ҳамчун объекти ҳуқуқи гражданӣ объекти маҷмӯӣ 

буда, дар худ асосҳои моддӣ ва ӯҳдадориҳои молумулкӣ, ҳуқуқи 

мустасно, ҳуқуқ ба шаъну эътибори корӣ, ҳуқуқҳои меҳнатии қувваи 

кории кормандонро, ки дар он истифода мегардад, дар бар мегирад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) корхона ҳамчун объекти ҳуқуқ комплекси молу мулкие эътироф 

карда мешавад, ки барои татбиқи фаъолияти соҳибкорӣ истифода 

мегардад. Ба ҳайати корхона ҳамчун комплекси молу мулкӣ, агар дар 

қонун ё шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, тамоми 

намудҳои молу мулки барои фаъолияти он пешбинигардида, аз 

ҷумла ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин, бино, иншоот, таҷҳизот, 

асбобу анҷом, ашёи хом, маҳсулот, ҳуқуқи талаб, қарз, инчунин ҳуқуқ 

ба аломатҳои фардикунанда, маҳсулоти он, кору хизмат (номи 

фирмавӣ, тамғаи мол, тамғаи хизматрасонӣ) ва ҳуқуқи мустаснои 

дигар дохил мешаванд. Корхона ҳамчун объекти ҳуқуқи гражданӣ 

объекти маҷмӯӣ буда, дар худ асосҳои моддӣ ва ӯҳдадориҳои 

молумулкӣ, ҳуқуқи мустасно, ҳуқуқ ба шаъну эътибори корӣ, 

ҳуқуқҳои меҳнатии қувваи кории кормандонро, ки дар он истифода 

мегардад, дар бар мегирад; 

 

@135.Ҳайвон ҳамчун объекти ҳукуқи гражданӣ: 

$A) чунин объект нест; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) ҳайвонот ҳамчун мавҷудоти зиндаи офаридаи табиат дар низоми 

объектҳои ҳуқуқи гражданӣ мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. 

Мутобиқи Кодекси гражданӣ нисбат ба ҳайвонот қоидаҳои умумӣ оид 

ба молу мулк истифода бурда мешавад; 

$D) ҳайвонот ҳамчун мавҷудоти зиндаи офаридаи табиат дар низоми 

объектҳои ҳуқуқи гражданӣ мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. 



Мутобиқи Кодекси гражданӣ нисбат ба ҳайвонот қоидаҳои умумӣ оид 

ба неъматҳои ғайримоддӣ истифода бурда мешавад, агар дар қонун ё 

дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда 

бошад; 

$E) ҳайвонот ҳамчун мавҷудоти зиндаи офаридаи табиат дар низоми 

объектҳои ҳуқуқи гражданӣ мавқеи муҳимро ишғол менамоянд. 

Мутобиқи Кодекси гражданӣ нисбат ба ҳайвонот қоидаҳои умумӣ оид 

ба молу мулк истифода бурда мешавад, агар дар қонун ё дигар 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад; 

 

@136.Аз ин савол метавонед ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) ашёро ба тақсимшаванда ва тақсимнашаванда ҷудо намудани 

ҳуқуқи гражданӣ маънои тақсимоти ҷисмониро дорад, на ҳукуқиро. 

Зеро аз назари ҳуқуқ на ҳар гуна ашё тақсимшаванда эътироф карда 

мешавад. Инчунин аз нуқтаи назари хусусиятҳои физикӣ ҳама гуна 

ашёҳоро ба қисмҳо ҷудо намудан мумкин аст. Вале дар сурати тақсим 

намудан дар як ҳолат он қисмҳо таъиноти хоҷагияшонро нигоҳ 

медоранд ва дар ҳолати дигар онро аз даст медиҳанд. Ашёи 

тақсимшаванда ашёест, ки ҳангоми тақсим намудан ҳамагуна қисми 

он ҳамон таъиноти хоҷагӣ ё дигар функсияро ҳамчун ашё пурра иҷро 

менамояд. Ашё тақсимнашаванда ашёест, ки дар натиҷаи тақсим 

намудан таъиноти аввалаашро гум карда, пурра ё қисман хусусиятҳои 

фоиданокии худро аз даст медиҳад. Мисол, тақсими автомобил 

мумкин нест; 

$B) ашёро ба тақсимшаванда ва тақсимнашаванда ҷудо намудани 

ҳуқуқи гражданӣ маънои тақсимоти ҳукуқиро дорад, на ҷисмониро. 

Зеро аз назари ҳуқуқ ҳар гуна ашё тақсимшаванда эътироф карда 

мешавад. Инчунин аз нуқтаи назари хусусиятҳои физикӣ ҳама гуна 

ашёҳоро ба қисмҳо ҷудо намудан мумкин аст. Вале дар сурати тақсим 

намудан дар як ҳолат он қисмҳо таъиноти хоҷагияшонро нигоҳ 

медоранд ва дар ҳолати дигар онро аз даст медиҳанд. Ашёи 

тақсимшаванда ашёест, ки ҳангоми тақсим намудан ҳамагуна қисми 

он ҳамон таъиноти хоҷагӣ ё дигар функсияро ҳамчун ашё пурра иҷро 

менамояд. Ашё тақсимнашаванда ашёест, ки дар натиҷаи тақсим 

намудан таъиноти аввалаашро гум карда, пурра ё қисман хусусиятҳои 

фоиданокии худро аз даст медиҳад. Мисол, тақсими автомобил 

мумкин нест; 



$C) ашёро ба тақсимшаванда ва тақсимнашаванда ҷудо намудани 

ҳуқуқи гражданӣ маънои тақсимоти ҳукуқиро дорад, на ҷисмониро. 

Зеро аз назари ҳуқуқ на ҳар гуна ашё тақсимшаванда эътироф карда 

мешавад. Инчунин аз нуқтаи назари хусусиятҳои физикӣ ҳама гуна 

ашёҳоро ба қисмҳо ҷудо намудан мумкин аст. Вале дар сурати тақсим 

намудан дар як ҳолат он қисмҳо таъиноти хоҷагияшонро нигоҳ 

медоранд ва дар ҳолати дигар онро аз даст медиҳанд. Ашёи 

тақсимнашаванда ашёест, ки ҳангоми тақсим намудан ҳамагуна қисми 

он ҳамон таъиноти хоҷагӣ ё дигар функсияро ҳамчун ашё пурра иҷро 

менамояд. Ашё тақсимнашаванда ашёест, ки дар натиҷаи тақсим 

намудан таъиноти аввалаашро гум карда, пурра ё қисман хусусиятҳои 

фоиданокии худро аз даст медиҳад. Мисол, тақсими автомобил 

мумкин нест; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) ашёро ба тақсимшаванда ва тақсимнашаванда ҷудо намудани 

ҳуқуқи гражданӣ маънои тақсимоти ҳукуқиро дорад, на ҷисмониро. 

Зеро аз назари ҳуқуқ на ҳар гуна ашё тақсимшаванда эътироф карда 

мешавад. Инчунин аз нуқтаи назари хусусиятҳои физикӣ ҳама гуна 

ашёҳоро ба қисмҳо ҷудо намудан мумкин аст. Вале дар сурати тақсим 

намудан дар як ҳолат он қисмҳо таъиноти хоҷагияшонро нигоҳ 

медоранд ва дар ҳолати дигар онро аз даст медиҳанд. Ашёи 

тақсимшаванда ашёест, ки ҳангоми тақсим намудан ҳамагуна қисми 

он ҳамон таъиноти хоҷагӣ ё дигар функсияро ҳамчун ашё пурра иҷро 

менамояд. Ашё тақсимнашаванда ашёест, ки дар натиҷаи тақсим 

намудан таъиноти аввалаашро гум карда, пурра ё қисман хусусиятҳои 

фоиданокии худро аз даст медиҳад. Мисол, тақсими автомобил 

мумкин нест; 

 

@137.Дар кадом ҳолатҳо ва бо кадом тартиб молумулки шахс 

мусодира карда мешавад? 

$A) Ин масъаларо Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои 

маъмурӣ танзим мекунанд; 

$B) Бо қарори суд, барои содир кардани ҷиноят; 

$C) Барои содир кардани ҳуқуқвайронкунӣ, ҳамчун чораи ҷазо; 

$D) Мусодираи пурраи молумулки маҳкумшуда манъ аст; 



$E) Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, мутобиқи қарори суд (дар 

баъзе ҳолатҳо тибқи тартиби маъмурӣ) , барои содир кардани 

ҳуқуқвайронкунӣ; 

 

@138.Табиати ҳуқуқии пулро ҳамчун объекти ҳукуқи гражданӣ 

муайян намоед: 

$A) пул аз нуқтаи назари ҳуқуқ ашёи ба нишонаи навъ 

муайяншаванда, ивазнашаванда ва истеъмолшаванда мебошад; 

$B) пул аз нуқтаи назари ҳуқуқ ашёи ба нишонаи навъ 

муайяншаванда, ивазшаванда ва истеъмолнашаванда мебошад; 

$C) пул аз нуқтаи назари ҳуқуқ ашёи хосса, ивазшаванда ва 

истеъмолшаванда мебошад; 

$D) пул аз нуқтаи назари ҳуқуқ ашёи ба нишонаи навъ 

муайяншаванда, асосӣ, ивазшаванда ва истеъмолшаванда мебошад; 

$E) пул аз нуқтаи назари ҳуқуқ ашёи ба нишонаи навъ 

муайяншаванда, ивазшаванда ва истеъмолшаванда мебошад; 

 

@139.Хусусияти пулро ҳамчун объекти ҳукуқи гражданӣ муайян 

намоед: 

$A) хусусияти пул ҳамчун объекти муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ аз 

он иборат мебошад, ки онҳо дар муомилоти гражданӣ аз рӯи 

шумораи нишонаҳои пулӣ, на аз рӯи адади (шумораи) дар он 

нишонаҳо ифодаёбии воҳиди пулӣ муайян карда мешавад. Як 

нишонаи пулӣ мумкин аст, ки ба якчанд нишонаи пулӣ иваз карда 

шавад. Дар баробари ҳамин пул мавзӯи шартномаҳои ҳадя, қарз, 

мубодила низ шуда метавонад; 

$B) хусусияти пул ҳамчун объекти муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ аз 

он иборат мебошад, ки онҳо дар муомилоти гражданӣ на аз рӯи 

шумораи нишонаҳои пулӣ, балки аз рӯи адади (шумораи) дар он 

нишонаҳо ифодаёбии воҳиди пулӣ муайян карда мешавад. Як 

нишонаи пулӣ мумкин нест, ки ба якчанд нишонаи пулӣ иваз карда 

шавад. Дар баробари ҳамин пул мавзӯи шартномаҳои ҳадя, қарз, 

мубодила низ шуда метавонад; 

$C) хусусияти пул ҳамчун объекти муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ аз 

он иборат мебошад, ки онҳо дар муомилоти гражданӣ на аз рӯи 

шумораи нишонаҳои пулӣ, балки аз рӯи адади (шумораи) дар он 

нишонаҳо ифодаёбии воҳиди пулӣ муайян карда мешавад. Як 

нишонаи пулӣ мумкин аст, ки ба якчанд нишонаи пулӣ иваз карда 



шавад. Дар баробари ҳамин пул мавзӯи шартномаҳои ҳадя, қарз, ба 

ғайр аз мубодила низ шуда метавонад; 

$D) хусусияти пул ҳамчун объекти муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ аз 

он иборат мебошад, ки онҳо дар муомилоти гражданӣ на аз рӯи 

шумораи нишонаҳои пулӣ, балки аз рӯи адади (шумораи) дар он 

нишонаҳо ифодаёбии воҳиди пулӣ муайян карда мешавад. Як 

нишонаи пулӣ мумкин аст, ки ба якчанд нишонаи пулӣ иваз карда 

шавад. Дар баробари ҳамин пул мавзӯи шартномаҳои ҳадя, қарз, 

мубодила, ссуда, иҷора низ шуда метавонад; 

$E) хусусияти пул ҳамчун объекти муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ аз 

он иборат мебошад, ки онҳо дар муомилоти гражданӣ на аз рӯи 

шумораи нишонаҳои пулӣ, балки аз рӯи адади (шумораи) дар он 

нишонаҳо ифодаёбии воҳиди пулӣ муайян карда мешавад. Як 

нишонаи пулӣ мумкин аст, ки ба якчанд нишонаи пулӣ иваз карда 

шавад. Дар баробари ҳамин пул мавзӯи шартномаҳои ҳадя, қарз, 

мубодила низ шуда метавонад; 

 

@140.Коғази қиматнок чист? 

$A) коғази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли 

муқарраргардонида ва реквизитҳо ҳуқуқи молумулкиро тасдиқ 

менамояд, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон 

додани он имконпазир аст; 

$B) коғази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли 

муқарраргардонида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молумулкиро 

тасдиқ менамояд, ки татбиқ кардани онҳо танҳо дар сурати нишон 

додани он имконпазир аст; 

$C) коғази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли 

муқарраргардонида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молумулкиро 

тасдиқ менамояд, ки гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон 

додани он имконпазир аст; 

$D) коғази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли 

муқарраргардонида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молумулкиро 

тасдиқ менамояд, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати 

нишон додани он имконпазир аст; 

$E) коғази қиматнок ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли 

муқарраргардонида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молумулкиро 

тасдиқ менамояд, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати 

нишон додани он имконнопазир аст; 



 

@141.Кадоме аз ин ҷавобҳо ба қонун мувофиқ аст: 

$A) ба қоғазҳои қиматнок вомбарг, аз он ҷумла вомбарги давлатӣ, 

вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносомент, пул, саҳмия (аксия) ва 

ғайра дохил мешавад; 

$B) ба қоғазҳои қиматнок вомбарг, аз он ҷумла вомбарги давлатӣ, 

вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносомент, пул, асъори хориҷӣ, 

саҳмия (аксия) ва ғайра дохил мешавад; 

$C) ба қоғазҳои қиматнок танҳо вомбарг, аз он ҷумла вомбарги 

давлатӣ, вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносомент, саҳмия (аксия) 

дохил мешавад; 

$D) ба қоғазҳои қиматнок вомбарг, аз он ҷумла вомбарги давлатӣ, 

вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносомент, саҳмия (аксия) , чипта, 

ҳуҷҷатҳои анбори мол ва ғайра дохил мешавад; 

$E) ба қоғазҳои қиматнок вомбарг, аз он ҷумла вомбарги давлатӣ, 

вексел, чек, сертификати бонкӣ, коносомент, саҳмия (аксия) ва ғайра 

дохил мешавад; 

 

@142.Коғази қиматноки ордерӣ чист? 

$A) чунин қоғази қиматнок мебошад, ки ба номи шахси муайян 

навишташуда, ҳуқуқи фурӯхтани онро фақат шахси дар он 

нишондодашуда дорад; 

$B) чунин намуди коғазҳои қиматнок мебошад, ки аз рӯи он ҳар як 

дорандаи ҳуқуқи он метавонад бо баробари пешниҳод намудан иҷрои 

онро талаб намояд; 

$C) коғази қиматнокест, ки дар асоси ордери мақомоти ҳокимияти 

иҷроия дода шудааст; 

$D) коғази қиматнокест, ки дар асоси ордери адвокатӣ дода шудааст; 

$E) чунин коғази қимматнок мебошад, ки дар он аввалин 

бадастоварандаи он, ки дар мавриди тартиб додани он ваколатдор 

буд, нишон дода мешавад. Хусусияти қоғази қиматноки мазкур дар он 

ифода меёбад, ки пардохтро аз рӯи он метавонад бадастдаровардаи 

аввалин, инчунин ҳамагуна дигар шахсе, ки вай дар он нишон медиҳад 

талаб намояд. Додани коғази қиматнок аз шахси мазкур (аввала) ба 

дигар шахс бо роҳи навиштаҷоти интиқолӣ (индосамент) ба амал 

бароварда мешавад; 

 

@143.Коғази қиматноки номӣ чист? 



$A) коғази қиматнокест, ки номнавис шудааст; 

$B) чунин намуди коғазҳои қиматнок мебошад, ки аз рӯи он ҳар як 

дорандаи ҳуқуқи он метавонад бо баробари пешниҳод намудан иҷрои 

онро талаб намояд; 

$C) чунин коғази қимматнок мебошад, ки дар он аввалин 

бадастоварандаи он, ки дар мавриди тартиб додани он ваколатдор 

буд, нишон дода мешавад. Хусусияти қоғази қиматноки мазкур дар он 

ифода меёбад, ки пардохтро аз рӯи он метавонад бадастдаровардаи 

аввалин, инчунин ҳамагуна дигар шахсе, ки вай дар он нишон медиҳад 

талаб намояд. Додани коғази қиматнок аз шахси мазкур (аввала) ба 

дигар шахс бо роҳи навиштаҷоти интиқолӣ (индосамент) ба амал 

бароварда мешавад; 

$D) коғази қиматнокест, ки дар он номи ҳуҷҷат навишта шудааст; 

$E) чунин қоғази қиматнок мебошад, ки ба номи шахси муайян 

навишташуда, ҳуқуқи фурӯхтани онро фақат шахси дар он 

нишондодашуда дорад; 

 

@144.Коғази қиматноки манзурӣ чист? 

$A) чунин қоғази қиматнок мебошад, ки ба номи шахси муайян 

навишташуда, ҳуқуқи фурӯхтани онро фақат шахси дар он 

нишондодашуда дорад; 

$B) коғази қиматнокест, ки манзури он ҳатмист; 

$C) чунин коғази қимматнок мебошад, ки дар он аввалин 

бадастоварандаи он, ки дар мавриди тартиб додани он ваколатдор 

буд, нишон дода мешавад. Хусусияти қоғази қиматноки мазкур дар он 

ифода меёбад, ки пардохтро аз рӯи он метавонад бадастдаровардаи 

аввалин, инчунин ҳамагуна дигар шахсе, ки вай дар он нишон медиҳад 

талаб намояд. Додани коғази қиматнок аз шахси мазкур (аввала) ба 

дигар шахс бо роҳи навиштаҷоти интиқолӣ (индосамент) ба амал 

бароварда мешавад; 

$D) коғази қиматнокест, ки барои пардохт бояд манзур карда шавад; 

$E) чунин намуди коғазҳои қиматнок мебошад, ки аз рӯи он ҳар як 

дорандаи ҳуқуқи он метавонад бо баробари пешниҳод намудан иҷрои 

онро талаб намояд; 

 

@145.Вомбарг чист? 

$A) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай ҳуқуқи аз шахси 

вомбаргро бароварда дар мӯҳлате, ки дар он нишон дода шудааст, 



арзиши номиналӣ, инчунин фоизи дар он муқаррар кардашударо аз 

арзиши номиналӣ талаб намояд; 

$B) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай ҳуқуқи аз шахси 

вомбаргро бароварда дар мӯҳлате, ки дар он нишон дода шудааст, 

арзиши (ё дигар эквиваленти молумулкиро) номиналӣ, инчунин 

ҷаримаи дар он муқаррар кардашударо аз арзиши номиналӣ талаб 

намояд; 

$C) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай ҳуқуқи аз шахси 

вомбаргро бароварда дар мӯҳлате, ки дар он нишон дода шудааст, 

арзиши (ё дигар эквиваленти молумулкиро) номиналӣ, инчунин 

ноустуворонаи дар он муқаррар кардашударо аз арзиши номиналӣ 

талаб намояд; 

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

$E) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай ҳуқуқи аз шахси 

вомбаргро бароварда дар мӯҳлате, ки дар он нишон дода шудааст, 

арзиши (ё дигар эквиваленти молумулкиро) номиналӣ, инчунин 

фоизи дар он муқаррар кардашударо аз арзиши номиналӣ талаб 

намояд; 

 

@146.Кадом намудҳои вомбаргро медонед? 

$A) вомбарг номӣ, манзуршаванда, ордерӣ, фоизнок ва бефоиз, дар 

муомилоти гражданӣ озод амалкунанда ва махдуд шуда метавонад; 

$B) вомбарг номӣ, манзуршаванда, фоизнок, дар муомилоти гражданӣ 

озод амалкунанда ва махдуд шуда метавонад; 

$C) вомбарг номӣ, манзуршаванда, фоизнок ва бефоиз, дар 

муомилоти гражданӣ озод амалкунанда ва аз муомилот гирифташуда 

шуда метавонад; 

$D) вомбарг номӣ, манзуршаванда, фоизнок ва бефоиз, дар 

муомилоти гражданӣ озод амалкунанда, маҳдуд ва аз муомилот 

гирифташуда шуда метавонад; 

$E) вомбарг номӣ, манзуршаванда, фоизнок ва бефоиз, дар 

муомилоти гражданӣ озод амалкунанда ва махдуд шуда метавонад; 

 

@147.Чек чист? 

$A) қоғази қиматноке мебошад, ки дар он бо ягон шарт фармони 

ҳатмии чекдиҳанда ба бонк (ё дигар ташкилоти кредитӣ) дар хусуси ба 

дорандаи чек додани маблағи дар он нишондодашуда ифода ёфтааст; 



$B) қоғази қиматноке мебошад, ки дар он бе ягон шарт фармони 

ҳатмии чекдиҳанда ба чекгиранда дар хусуси ба дорандаи чек додани 

маблағи дар он нишондодашуда ифода ёфтааст; 

$C) қоғази қиматноке мебошад, ки дар он бе ягон шарт фармони 

ҳатмии чекдиҳанда ба бонк дар хусуси ба дорандаи чек додани 

маблағи дар он нишондодашуда ифода ёфтааст; 

$D) қоғази қиматноке мебошад, ки дар он бо ягон шарт фармони 

ҳатмии чекдиҳанда ба бонк дар хусуси ба дорандаи чек додани 

маблағи дар он нишондодашуда ифода ёфтааст; 

$E) қоғази қиматноке мебошад, ки дар он бе ягон шарт фармони 

ҳатмии чекдиҳанда ба бонк (ё дигар ташкилоти кредитӣ) дар хусуси ба 

дорандаи чек додани маблағи дар он нишондодашуда ифода ёфтааст; 

 

@148.Кадом намудҳои чекро медонед? 

$A) одатан номӣ, манзуршаванда, ордерӣ шуда метавонад; 

$B) одатан номӣ, манзуршаванда, ордерӣ, фоизнок ва бефоиз, дар 

муомилоти гражданӣ озод амалкунанда ва махдуд шуда метавонад; 

$C) одатан номӣ, манзуршаванда, ордерӣ, дар муомилоти гражданӣ 

озод амалкунанда ва махдуд шуда метавонад; 

$D) одатан номӣ, манзуршаванда, ордерӣ, фоизнок ва бефоиз шуда 

метавонад; 

$E) одатан номӣ ва манзуршаванда мешавад; 

 

@149.Пулдиҳанда ва чекдиҳанда дар муомилот вобаста ба чек 

кист? 

$A) ба сифати пулдиҳанда ташкилотҳо ва ба сифати чекдиҳанда 

шахсе, ки дар чунин ташкилот суратҳисоб кушодааст, баромад 

менамояд; 

$B) ба сифати пулдиҳанда ташкилоти чекӣ ва ба сифати чекдиҳанда 

шахсе, ки дар чунин ташкилот аъзо мебошад, баромад менамояд; 

$C) ба сифати пулдиҳанда бонк ва ба сифати чекдиҳанда шахсе, ки дар 

чунин ташкилот суратҳисоб кушодааст, баромад менамояд; 

$D) ба сифати пулдиҳанда бонк ва ба сифати чекдиҳанда шахсе, ки дар 

чунин ташкилот суратҳисоб кушодааст ё дорои чек мебошад, баромад 

менамояд; 

$E) ба сифати пулдиҳанда ташкилоти кредитӣ ва ба сифати 

чекдиҳанда шахсе, ки дар чунин ташкилот суратҳисоб кушодааст, 

баромад менамояд; 



 

@150.Кадом намудҳои вексеро медонед? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) одӣ, интиқолӣ номӣ, манзуршаванда, ордерӣ, фоизнок ва бефоиз, 

дар муомилоти гражданӣ озод амалкунанда ва махдуд; 

$C) одӣ, интиқолӣ номӣ, манзуршаванда, ордерӣ; 

$D) одӣ, интиқолӣ, индоссаментӣ, номӣ, манзуршаванда, ордерӣ; 

$E) одӣ ва интиқолӣ; 

 

@151.Қисми дуюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кай қабул шудааст? 

$A) 30 июни соли 1999; 

$B) 10 ноябри соли 1999; 

$C) 1 январи соли 2000; 

$D) 1 июли соли 2000; 

$E) 11 декабри соли 1999; 

 

@152.Қисми сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кай қабул шудааст? 

$A) Кодекси гражданӣ аз ду қисм иборат аст; 

$B) 1 марти соли 2005; 

$C) 30 июни соли 1999; 

$D) 11 декабри соли 2000; 

$E) 30 ноябри соли 2004; 

 

@153.Қисми дуюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

кай мавриди амал қарор дода шудааст? 

$A) 1 январи соли 2000; 

$B) 1 июни соли 2000; 

$C) 11 декабри соли 1999; 

$D) 30 июни соли 1999; 

$E) 1 июли соли 2000; 

 

@154.Қисми якуми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

кай мавриди амал қарор дода шудааст? 

$A) 30 июни соли 1999; 

$B) 1 марти соли 2005; 

$C) 11 декабри соли 1999; 



$D) 1 июли соли 2000; 

$E) 1 январи соли 2000; 

 

@155.Қисми сеюми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кай ба амал даромадааст? 

$A) Кодекси гражданӣ аз ду қисм иборат аст; 

$B) 10 марти соли 2005; 

$C) 11 декабри соли 1999; 

$D) 30 ноябри соли 2004; 

$E) пас аз интишори расмӣ; 

 

@156.Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд қисм 

иборат аст? 

$A) панҷ қисм; 

$B) ду қисм; 

$C) Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қисмҳо ҷудо карда 

нашудааст; 

$D) чор қисм; 

$E) се қисм; 

 

@157.Қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд 

давраи инкишофро аз сар гузаронидааст? 

$A) 3 давра; 

$B) 5 давра; 

$C) 2 давра; 

$D) 6 давра; 

$E) 7 давра; 

 

@158.Оё қонунгузории гражданӣ нисбати муносибатҳои 

молумулкие, ки ба тобеияти маъмурӣ ё бо тобеияти дигари 

омиронаи як тараф ба тарафи дигар асос ёфтааст, истифода 

мешавад? 

$A) Намешавад, чунки қонунгузории гражданӣ танҳо муносибатҳои 

молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии марбут ба онҳоро, ки ба 

баробарӣ, мухторияти хоҳишу ирода ва мустақилияти молумулкии 

иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамояд; 

$B) Мешавад, агар бо қарори суд ва ё шартномаи тарафайн пешбинӣ 

шуда бошад; 



$C) Ин масъала баҳснок аст; 

$D) Чунин муносибатҳоро ҳуқуқи маъмурӣ ба танзим медарорад, 

бинобар ин зарарутаи танзими ин муносибатҳо бо меъёрҳои ҳуқуқи 

гражданӣ вуҷуд надорад; 

$E) Мешавад, агар дар худи қонунгузории гражданӣ пешбинӣ шуда 

бошад; 

 

@159.Оё Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муносибатҳои оилавӣ, меҳнатӣ, муносибатҳои марбут ба 

истифодаи захираҳои табиӣ ва ҳифзи муҳити зистро ба танзим 

медарорад? 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; 

$B) Муносибатҳои номбаршуда қисми таркибии мавзӯи ҳуқуки 

гражданиро ташкил медиҳанд, аз ин рӯ, қонунгузории гражданӣ 

бечунучаро онҳоро танзим мекунад; 

$C) Ба танзим намедарорад, зеро ҳуқуқи гражданӣ танҳо 

муносибатҳоеро ба танзим медарорад, ки характери молу мулкӣ ва 

шахси ғайримолумулкӣ дошта предмети соҳаи мазкурро ташкил 

менамоянд; 

$D) Танзим мекунад, агар дар қонунгузории оила, меҳнат, замин ва 

қонунгузории дигар пешбинӣ шуда бошад; 

$E) Танзим мекунад, агар дар қонунгузории оила, меҳнат, замин ва 

қонунгузории дигар тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад; 

 

@160.Оё меъёрҳои Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нисбати шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ паҳн 

мешавад? 

$A) Танҳо нисбати шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Нисбати шаҳвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ паҳн 

мешавад, ба шарте дар онҳо қонунӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қарор дошта бошанд; 

$C) Паҳн мешаванд, агар шаҳрвандони хориҷӣ доимӣ дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат кунанд; 

$D) Нисбати шаҳвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ паҳн 

мешаванд, агар онҳо аз ҷониби Вазорати адлияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда бошанд; 



$E) Нисбати шаҳвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ паҳн 

мешавад, ба шарте дар қонунҳо тартиби дигар пешбинӣ нашуда 

бошад; 

 

@161.Кадом муносибатҳоро муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ 

меноманд? 

$A) Муносибатҳоеро, ки бо меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ ва гражданӣ ба 

танзим дароварда шудаанд; 

$B) Муносибатҳоеро, ки иштирокчиёнашон дар тобеияти якдигар дар 

асоси шартномаи меҳнатӣ қарор дошта, барандаи ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳо мебошанд; 

$C) Муносибатҳои идоракунии давлатиеро, ки дар онҳо субйекти 

идоракун ба обйекти идорашаванда таъсир мерасонад; 

$D) Танҳо муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиеро, 

ки байни шаҳрвандон ба миён омада, бо меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ 

ба танзим дароварда шуда, иштирокчиёни он дорои қобилияти 

пурраи амалкунӣ мебошанд; 

$E) Муносибатҳоеро, ки бо меъёрҳои ҳукуқи гражданӣ танзим шуда, 

иштирокчиёнашон барандаи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои граждании 

баробар мебошанд; 

 

@162.Мазмуни муносибатҳои ҳукуқии гражданиро чӣ ташкил 

медиҳад? 

$A) Субйект ва обйекти ҳуқуқи гражданӣ; 

$B) Молумулк, ҳаракати субйектони муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ 

ҳуқуқи; 

$C) Шартнома, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субйективии иштирокчиёни 

муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ; 

$D) Хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ; 

$E) Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои субйективии иштирокчиёни муносибатҳои 

ҳуқуқи гражданӣ; 

 

@163.Хусусиятҳои муносибатҳои ҳуқуқи гражданиро муайян 

кунед: 

$A) Мустақилият ва баробарии ҳуқуқии иштирокчиён, факти ҳуқуқии 

асосие, ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро ба вуҷуд меорад, ҳодиса 

мебошад, имконияти озодона муайян кардани мазмуни муносибатҳо, 



яъне озодии сухан, ҳангоми поймол шудани ҳуқуқҳо хислати 

молумулкӣ доштани ҷавобгарӣ; 

$B) Муносибатҳои ҳукуқи гражданӣ ягон хусусияти тафовутгузоранда 

аз дигар соҳаҳои ҳуқуқ надоранд; 

$C) Мустақилият ва баробарии ҳуқуқии иштирокчиён, факти ҳуқуқии 

асосие, ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро ба вуҷуд меорад, 

шартнома мебошад, ба сифати субйектони муносибатҳои ҳукуқии 

гражданӣ танҳо шахсони ҳуқуқӣ баромад мекунанд, имконияти 

озодона муайян кардани мазмуни муносибатҳо, яъне озодии 

шартнома, ҳангоми поймол шудани ҳуқуқҳо хислати молумулкӣ 

доштани ҷавобгарӣ; 

$D) Муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ танҳо хусусияти молумулкӣ 

доранд; 

$E) Мустақилият ва баробарии ҳуқуқии иштирокчиён, факти ҳуқуқии 

асосие, ки муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро ба вуҷуд меорад, аҳд 

мебошад, имконияти озодона муайян кардани мазмуни муносибатҳо, 

яъне озодии шартнома, ҳангоми поймол шудани ҳуқуқҳо хислати 

молумулкӣ доштани ҷавобгарӣ; 

 

@164.Ҳуқуқи субйективии гражданӣ чист? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) Низоми қоидаҳои ба ҳама ҳатмии рафтор буда, аз тарафи давлат 

эътироф, муқаррар ва тасдиқ карда мешавад; 

$C) Андозаи рафтори имконнопазири шахси ваколатдор мебошад, ки 

бо меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ пешбинӣ шудааст; 

$D) Андозаи рафтори ҳатмии шахси ӯҳдадор мебошад, ки меъёрҳои 

ҳуқуқ муқаррар кардаанд; 

$E) Ҳуқуқи бастани шартнома ва дигар аҳдҳои гражданӣ, интихоб 

кардан ва интихоб шудан, баргардонидани қарз аз тарафи қарздор;  

 

@165.Ӯҳдадории субйективии гражданӣ чист? 

$A) Ҳаракати иродавии шахси дорои қобилияти амалкунӣ мебошад, 

ки дорои ҳуқуқҳои субйективии гражданӣ буда, ҳангоми дар 

муносибат бо шаҳрвандони дигар қарор доштан ба вуҷуд меояд; 

$B) Амалии шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ мебошад, ки боиси ба 

вуҷуд омадан, тағйир додан ва қатъ гардидани муносибатҳои ҳуқуқи 

гаржаданӣ мегардад; 



$C) Андозаи рафтори имконпазири шахси ваколатдор мебошад, ки бо 

меъёрҳои ҳуқуқ ба танзим дароварда нашудаанд; 

$D) Андозаи рафтори имконпазири шахси ваколатдор мебошад, ки бо 

меъёрҳои ахлоқӣ ба танзим дароварда нашудаанд; 

$E) Андозаи рафтори ҳатмии шахси ӯҳдадор мебошад, ки меъёрҳои 

ҳуқуқи гражданӣ муқаррар кардаанд; 

 

@166.Намудҳои муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ кадомҳоянд? 

$A) Мутлақ, нисбӣ, молумулкӣ, шахсии ғайримолумулкӣ, одӣ, 

мураккаб, яктарафа, дутарафа, бисёртарафа, реалӣ, консенсуалӣ ва 

ғайра; 

$B) муносибатҳои молумулкӣ, шахсии ғайримолумулкӣ ва ташкилӣ; 

$C) Оилавӣ, меҳнатӣ, ҳифзи муҳити зист; 

$D) Молумулкӣ, шахсии ғайримолумулкӣ, мутлақ, нисбӣ, одӣ, 

мураккаб, ашёӣ, ӯҳдадорӣ, аввалиндараҷа, дуюмдараҷа; 

$E) Мутлақ, нисбӣ, молумулкӣ, шахсии ғайри молумулкӣ, одӣ, 

мураккаб, ашёӣ, ӯҳдадорӣ; 

 

@167.Мафҳуми шаҳрвандро дар ҳуқуқи гражданӣ муайян кунед: 

$A) Мансубияти шахс ба давлат аст; 

$B) Шаҳрванд дар ҳуқуқи гражданӣ - шахсе фаҳмида мешавад, ки дар 

вақти қабули Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шаҳрванди Тоҷикистон буд; 

$C) Таҳти мафҳуми шаҳрванд дар ҳуқуқи гражданӣ шахсони ҷисмонӣ, 

ҳуқуқӣ, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ, 

шахсони бешаҳрванд фаҳмида мешавад; 

$D) Таҳти мафҳуми шаҳрванд дар ҳуқуқи гражданӣ шаҳрвандони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳрвандони хориҷӣ фаҳмида мешавад; 

$E) Таҳти мафҳуми шаҳрванд дар ҳуқуқи гражданӣ шахси воқеӣ 

фаҳмида мешавад; 

 

@168.Қобилияти ҳуқуқдорӣ чист? 

$A) Имконияти шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки дар асоси он метавонад ба 

сифати субйекти фаъолияти соҳибкорӣ баромад намояд; 

$B) Қобилияти шаҳрванд барои бо амали хеш ба даст овардан ва 

татбиқ намудани ҳуқуқи гражданӣ, барои худ муқаррар намудани 

ӯҳдадорӣ ва иҷро намудани он; 



$C) Қобилияти доштани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ мебошад, ки 

бо муфлис шудани шахс қатъ мегардад; 

$D) Содир намудани ҳаракати иҷозатдодаи қонун мебошад, ки аз 

синни 14 солагӣ пайдо шуда, баъд аз марг қатъ мегардад; 

$E) Қобилияти доштани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ мебошад, ки 

аз лаҳзаи таваллуд ба вуҷуд омада, пас аз марги шахс қатъ мегардад; 

 

@169.Истиқоматгоҳи шаҳрванд куҷо ба ҳисоб меравад? 

$A) Маҳалле, ки шаҳрванд худаш интихоб намуда, муайян мекунад; 

$B) Маҳалле, ки шаҳрванд дар қайд аст; 

$C) Маҳалле, ки шаҳрванд доимӣ ва ё муваққатӣ (мавсимӣ) истиқомат 

мекунад; 

$D) Маҳалле, ки шаҳрванд дар он ҷо доимӣ истиқомат мекунад; 

$E) Маҳалле, ки ӯ доимӣ ё бештари вақт истиқомат мекунад; 

 

@170.Истиқоматгоҳи ноболиғи то чордаҳсола ё шаҳрванде, ки 

таҳти васоят қарор дорад, куҷо ба ҳисоб меравад? 

$A) Маҳалли истиқомати онҳо; 

$B) Истиқоматгоҳе, ки онҳо дар он ба қайд гирифта шудаанд; 

$C) Истиқоматгоҳи падару модари онҳо, ки мақомоти васояту 

парасторӣ муайян кардааст; 

$D) Истиқоматгоҳе, ки ӯ дар онҷо таваллуд ёфтааст ва доимӣ ё 

бештари вақт дар он истиқомат мекунад; 

$E) Истиқоматгоҳи намояндагони қонунӣ ё васиёни онҳо; 

 

@171.Қобилияти амали шаҳрванд чист? 

$A) Қобилияти доштани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ мебошад, ки 

аз лаҳзаи таваллуд ба вуҷуд омада пас аз марги шахс қатъ мегардад; 

$B) Қобилияти шаҳрванд барои бо амали хеш ба даст овардан ва 

татбиқ намудани ҳуқуқи гражданӣ, барои худ муқаррар намудани 

ӯҳдадорӣ ва иҷро намудани хукукҳои он; 

$C) Қобилияти субйекти муносибатҳои шартномавӣ будан ва ба 

фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудан; 

$D) Қобилияти шаҳрванд барои бо амали хеш ба даст овардан ва 

татбиқ намудани ҳуқуқҳои конститутсионии худ, барои худ муқаррар 

намудани ӯҳдадорӣ ва иҷро намудани он; 



$E) Қобилияти шаҳрванд барои бо амали хеш ба даст овардан ва 

татбиқ намудани ҳуқуқи гражданӣ, барои худ муқаррар намудани 

ӯҳдадорӣ ва иҷро намудани он; 

 

@172.Кадом шахсон дорои қобилияти пурраи амал эътироф 

мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки дорои қобилияти пурраи амал эътироф шудаанд, то 

расидан ба синни 18-солагӣ ақди никоҳ бастаанд, ба синни 18-солагӣ 

расидаанд, доғи судӣ надоранд, ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб 

шуданро доранд; 

$B) Шахсоне, ки дорои қобилияти пурраи амал эътироф шудаанд, то 

расидан ба синни 17- солагӣ ақди никоҳ бастаанд ё ба синни 17-солагӣ 

расидаанд; 

$C) Шахсоне, ки новобаста аз сину сол ба фаъолияти соҳибкорӣ 

машғул мешаванд; 

$D) Шахсоне, ки дорои қобилияти пурраи амал эътироф шудаанд, то 

расидан ба синни 18-солагӣ ақди никоҳ бастаанд, ба синни 18-солагӣ 

расидаанд ва доғи судӣ надоранд; 

$E) Шахсоне, ки дорои қобилияти пурраи амал эътироф шудаанд, то 

расидан ба синни 18- солагӣ ақди никоҳ бастаанд ё ба синни 18-солагӣ 

расидаанд; 

 

@173.Шаҳрвандон аз кадом лаҳза бидуни таъсиси шахси ҳукуқӣ 

метавонанд ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд? 

$A) Аз лаҳзаи бақайдгири дар мақомоти адлия; 

$B) Аз лаҳзаи баҳисобгирӣ дар мақомоти андоз; 

$C) Аз лаҳзаи баҳисобгирӣ дар мақомоти адлия; 

$D) Аз лаҳзаи воқеан машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ; 

$E) Аз лаҳзаи бақайдгири дар мақомоти андоз; 

 

@174.Дар кадом ҳолат соҳибкори инфиродӣ муфлис эътироф 

карда мешавад? 

$A) Соҳибкори инфиродӣ муфлис эътироф карда намешавад; 

$B) Соҳибкори инфиродие, ки барои қонеъ гардонидани талаботи 

кредиторон оид ба фаъолияти соҳибкорӣ қодир нест, бо қарори 

мақомоти адлия муфлис эътироф карда мешавад; 



$C) Соҳибкори инфиродие, ки барои қонеъ гардонидани талаботи 

кредиторон оид ба фаъолияти соҳибкорӣ қодир нест, бо қарори 

мақомоти андоз муфлис эътироф карда мешавад; 

$D) Соҳибкори инфиродие, ки барои қонеъ гардонидани талаботи 

кредиторон оид ба фаъолияти соҳибкорӣ қодир нест, бо қарори 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ муфлис эътироф 

карда мешавад; 

$E) Соҳибкори инфиродие, ки барои қонеъ гардонидани талаботи 

кредиторон оид ба фаъолияти соҳибкорӣ қодир нест, бо қарори суд 

мумкин аст муфлис эътироф гардад; 

 

@175.Ҳангоми муфлис шудани соҳибкори инфиродӣ қарз аз рӯи 

пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет ва фондҳои ғайрибуҷетӣ дар навбати 

чандум қонеъ карда мешавад? 

$A) Дар навбати аввал, чунки манфиатҳои давлат дар мадди аввал аст; 

$B) Дар навбати сеюм; 

$C) Дар навбати дуввум, баъди пардохти қарзи шаҳрвандон; 

$D) Ин аз қарори суд вобастагӣ дорад; 

$E) Дар навбати чорум; 

 

@176.Ноболиғони аз 14 то 18-сола бо розигии хаттии киҳо аҳд 

баста метавонанд? 

$A) Бидуни розигии ягон шахс метавонанд аҳдҳоро банданд; 

$B) Падару модар, фарзандхондагон, парасторон, бобою бибӣ вале 

шарт нест, ки ин розигӣ хаттӣ бошад; 

$C) Падару модар, фарзандхондагон, намояндагони қонунӣ, раиси 

маҳалла; 

$D) Аз номи онҳо аҳдҳоро падару модар, фарзандхондагон ва 

парасторон мебанданд; 

$E) Намояндагони қонунии худ; 

 

@177.Оё ноболиғони аз 14 то 18-сола ҳуқуқи муаллифи асари илм, 

адабиёт ё санъат, ихтироъ ё дигар натиҷаи фаъолияти зеҳнии 

худро мустақилона татбиқ карда метавонанд? 

$A) Метавонанд танҳо бо розигии падару модар, фарзандхондагон ва ё 

парасторон; 

$B) Онҳо ин ҳуқуқҳои худро дар ягон ҳолат татбиқ карда 

наметавонанд; 



$C) Метавонанд танҳо пас аз гирифтани иҷозатнома аз мақомоти 

ваколатдор ва муҳаррир; 

$D) Онҳо тамоман ин ҳуқуқҳоро надоранд; 

$E) Бидуни розигии падару модар, фарзандхондагон ва ё 

парасторонашон метавонанд мустақилона татбиқ намоянд; 

@178.Ноболиғон аз синни чандсолагӣ метавонанд узви 

кооператив бошанд? 

$A) Аз лаҳзаи қобилияти пурраи амалкуниро ба даст овардан; 

$B) Ноболиғон наметавонанд узви кооператив бошанд; 

$C) 14 - солагӣ, чунки тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қобилияти амалкунии меҳнатӣ аз синни 14- солагӣ фаро мерасад; 

$D) 17 - солагӣ; 

$E) 16 - солагӣ; 

 

@179.Эмансипатсия чист? 

$A) Ғайри қобили амал эътироф намудани шахс; 

$B) Аз ҷониби ноболиғи ба синни шонздаҳсолагӣ расида тибқи 

шартномаи меҳнатӣ кор кардан ва ё бо розигии намояндагони 

қонунии худ бастани шартномаи меҳнатӣ ва гражданӣ мебошад; 

$C) Ин дорои қобилияти пурраи амал эътироф кардани ноболиғи ба 

синни 14-солагӣ расида мебошад; 

$D) Чунин мафҳум дар Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нест; 

$E) Ин дорои қобилияти пурраи амал эътироф кардани ноболиғи ба 

синни 16-солагӣ расида мебошад; 

 

@180.Аз номи ноболиғи ба синни 14 нарасида киҳо ҳуқуқи анҷом 

додани аҳдҳоро доранд? 

$A) Падару модар, фарзандхондагон, васиён, адвокат ва нотариус; 

$B) Падару модар, фарзандхондагон ва парасторони онҳо; 

$C) Онҳо метавонанд тамоми аҳдҳоро мустақилона анҷом диҳанд; 

$D) Падару модар, бародаронаш, васиён, парасторон; 

$E) Падару модар, фарзандхондагон ва васиёни онҳо; 

 

@181.Ҳуқуқи бастани аҳдҳои хурди маишӣ аз чандсолагӣ фаро 

мерасад? 

$A) Аз синни балоғат; 

$B) 14-солагӣ; 



$C) 16-солагӣ; 

$D) 5 - солагӣ; 

$E) 6–солагӣ; 

 

@182.Дар кадом ҳолат шаҳрванд ғайри қобили амал эътироф 

карда мешавад? 

$A) Дар натиҷаи суиистеъмол аз машруботи спиртӣ ё маводи 

нашъадор, ки худ ё оилаи худро дар вазъияти вазнини моддb rарор 

медиҳад; 

$B) Шаҳрванде, ки дар асари бемории рӯҳӣ ё камақлӣ аҳамият амали 

худро дарк карда наметавонад; 

$C) Агар шаҳрванд дар асари бемории рӯҳӣ вазнин ӯҳдадориҳои 

шартномавиро иҷро накунад ва талаботи кредиторонро қонеъ карда 

натавонад; 

$D) Агар шаҳрванд ҷинояти махсусан вазнин содир намояд; 

$E) Шаҳрванде, ки дар асари бемории рӯҳӣ ё камақлӣ аҳамият амали 

худро дарк ё онро идора карда наметавонад; 

 

@183.Аз номи шаҳрванди ғайри қобили амал кӣ аҳдҳоро ба иҷро 

мерасонад? 

$A) Падару модар, фарзандхондагон, парастор; 

$B) Падару модар, фарзандхондагон, васӣ; 

$C) Парастор; 

$D) Намояндагони қонунӣ, адвокатҳо; 

$E) Васӣ; 

 

@184.Қобилияти амали кадом шаҳрванд маҳдуд карда мешавад? 

$A) Шаҳрванде, ки дар асари суиистеъмоли машрубот ё маводи 

нашъаовар оилаи худро дар вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад; 

$B) Шаҳрванде, ки ҷинояти дараҷаи миёна содир менамояд; 

$C) Шаҳрванде, ки дар асари бемории рӯҳӣ ё камақлӣ аҳамият амали 

худро дарк ё онро идора карда наметавонад; 

$D) Шаҳрванде, ки дар асари суиистеъмоли машрубот, маводи 

нашъаовар ё қиморбозӣ, худ ё оилаи худро дар вазъияти вазнини 

моддӣ қарор медиҳад; 

$E) Шаҳрванде, ки дар асари суиистеъмоли машрубот ё маводи 

нашъаовар худ ё оилаи худро дар вазъияти вазнини моддӣ қарор 

медиҳад; 



 

@185.Шаҳрванди қобилияти амалкуниаш маҳдуд бо розигии кӣ 

ҳуқуқ дорад аҳдҳоро (ба истиснои аҳдҳои хурди маишӣ) ба анҷом 

расонад? 

$A) Падару модар, фарзандхондагон, парастор; 

$B) Падару модар, фарзандхондагон, васӣ; 

$C) Васӣ, парастор; 

$D) Васӣ; 

$E) Парастор; 

 

@186.Дар кадом ҳолат шаҳрванд бедарак ғоиб эътироф карда 

мешавад? 

$A) Агар дар тӯли ду сол дар ҷои истиқомати шаҳрванд дар хусуси 

бошишгоҳи ӯ маълумоте набошад; 

$B) Агар дар тӯли се сол дар ҷои истиқомати шаҳрванд дар хусуси 

бошишгоҳи ӯ маълумоте набошад; 

$C) Агар дар тӯли як сол дар ҷои истиқомат шаҳрванд набошад; 

$D) Агар дар тӯли шаш моҳ дар ҷои истиқомати шаҳрванд дар хусуси 

бошишгоҳи ӯ маълумоте набошад; 

$E) Агар дар тӯли як сол дар ҷои истиқомати шаҳрванд дар хусуси 

бошишгоҳи ӯ маълумоте набошад; 

 

@187.Оғози мӯҳлат ҳангоми эътирофи бедарак ғоиб шудани 

шаҳрванд аз кадом рӯз ҳисоб карда мешавад? 

$A) Аз рӯзи расидани маълумоти аввалин дар хусуси шахси ғоиб, аз 

санаи аввали моҳе, ки дар он шахс ғоиб эътироф гардидааст, аз якуми 

январи соли минбаъда; 

$B) Аз санаи аввали моҳе, ки пас аз моҳи расидани маълумоти охир 

дар хусуси шахси ғоиб фаро мерасад, аз якуми январи соли минбаъда, 

аз лаҳзае, ки хатари марг ба ҳаёташ таҳдид мекард; 

$C) Аз рӯзи расидани маълумоти охир дар хусуси фавтидани шахс, аз 

санаи аввали моҳе, ки пас аз моҳи расидани маълумоти охир дар 

хусуси шахси ғоиб фаро мерасад, аз якуми январи соли минбаъда; 

$D) Аз лаҳзае, ки суд муқаррар мекунад, Аз рӯзи расидани маълумоти 

охир дар хусуси шахси ғоиб; 

$E) аз санаи аввали моҳе, ки пас аз моҳи расидани маълумоти охир 

дар хусус шахси ғоиб фаро мерасад, аз якуми январи соли минбаъда; 

 



@188.Дар кадом ҳолат шаҳрванд фавтида эълон карда мешавад? 

$A) Агар дар давоми се сол дар бораи ҷои истикомати шахрванд 

маълумоте набошад ва агар ӯ дар вазъияте бедарак ғоиб шуда бошад, 

ки хатари марг ба ҳаёташ таҳдид мекард ё ба гумони аз фалокат вафот 

кардани ӯ асос медиҳад, дар давоми шаш моҳ суд метавонад чунин 

шаҳрвандро фавтида эълон намояд; 

$B) Фавтида эълон намудани шаҳрванд танҳо баъди гирифтани 

шаҳодатнома аз муассисаи тиббӣ дар бораи вафоти ӯ аз ҷониби суд 

эълон карда мешавад; 

$C) Агар дар маҳалли зисти шаҳрванд дар давоми як сол аз ҷои исташ 

маълумоте набошад ва агар ӯ дар вазъияти фавқуллода бедарак ғоиб 

шуда бошад, ки ба гумони аз фалокат вафот кардани ӯ асос медиҳад, 

дар давоми панҷ моҳ прокурор метавонад чунин шаҳрвандро фавтида 

эълон намояд; 

$D) Агар дар тӯли ду сол дар ҷои истиқомати шаҳрванд дар хусуси 

бошишгоҳи ӯ маълумоте набошад; 

$E) Агар дар маҳалли зисти шаҳрванд дар давоми се сол аз ҷои исташ 

маълумоте набошад ва агар ӯ дар вазъияте бедарак ғоиб шуда бошад, 

ки хатари марг ба ҳаёташ таҳдид мекард ё ба гумони аз фалокат вафот 

кардани ӯ асос медиҳад, дар давоми шаш моҳ суд метавонад чунин 

шаҳрвандро фавтида эълон намояд; 

 

@189.Оё шахси фавтида эълоншуда баъди ҳозир шуданаш ҳуқуқи 

талаби молумулки маҳфузмондаро дорад? 

$A) Надорад, чунки тибқи қарори суд ӯ фавтида эълон шуда буд; 

$B) Дорад, ба шарте ин молумулк бемузд соҳибӣ карда шуда бошад 

(ба истиснои талаб карда гирифтани ашёи ғайриманқул аз 

бадастдароварандаи бовиҷдон); 

$C) Дорад, ба шарте, ки мӯҳлати даъворо нагузаронида бошад; 

$D) Дорад, ба шарте ин молумулк ба мерос гузашта бошад (ба 

истиснои талаб карда гирифтани пул ва коғазҳои қиматноки манзурӣ 

аз бадастдароварандаи бевиҷдон); 

$E) Дорад, ба шарте ин молумулк бемузд ихтиёрдорӣ шуда бошад (ба 

истиснои талаб карда гирифтани пул ва коғазҳои қиматноки манзурӣ 

аз бадастдароварандаи бовиҷдон); 

 

@190.Шахси фавтида эълоншуда агар ҳозир шавад дар кадом 

мӯҳлат ҳуқуқи талаби молумулки маҳфузмондаро дорад? 



$A) Дар давоми ҷараёни мӯҳлати даъво, яъне се сол; 

$B) Сарфи назар аз вақти ҳозир шуданаш ва танҳо агар молу мулк дар 

шакли асл вуҷуд дошта бошад; 

$C) Чунин шахс умуман ҳуқуқи талаби молумулки маҳфузмондаро 

надорад, зеро вай фавтида эълон гардида буд; 

$D) Дар давоми панҷ сол; 

$E) Сарфи назар аз вақти ҳозир шуданаш; 

 

@191.Шахси ҳуқуқӣ чист? 

$A) Ташкилоте, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии 

оперативӣ молумулкро дошта, аз рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин 

молумулк масъулият надорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу 

мулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, ӯҳдадорӣ гирад, дар суд 

даъвогар ва ҷавобгар бошад; 

$B) Ташкилоте, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии 

оперативӣ молумулкро дошта, аз рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин 

молумулк масъулият надорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои 

молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварда, татбиқ 

намояд, ӯҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар набошад; 

$C) Ташкилоти тиҷоратие, ки дар моликият молумулкро дошта, аз 

рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин молумулк масъулият дорад, метавонад аз 

номи худ ҳуқуқҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст 

оварда, татбиқ намояд, ӯҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар 

бошад; 

$D) Ташкилоти ғайритиҷоратие, ки дар моликият, пешбурди 

хоҷагидорӣ ё идоракунии оперативӣ молумулкро дошта, аз рӯи 

ӯҳдадориҳои худ бо ин молумулк масъулият дорад, дар суд даъвогар 

ва ҷавобгар бошад; 

$E) Ташкилоте, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии 

оперативии молу мулкро дошта, аз рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин молу 

мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ 

ва шахсии ғайри молумулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, 

ӯҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад; 

 

@192.Муассисон (иштирокчиён) нисбати кадом шахсони ҳуқуқӣ 

ҳукуки молумулкӣ надоранд? 

$A) Кооперативҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, ташкилоте, ки дар асоси 

идораи оперативӣ фаъолият мекунад; 



$B) Ташкилоти (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ, фондҳои хайрия ва 

фондҳои дигари ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои шахси ҳукуқӣ 

(ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо) , ҷамъиятҳои дорои масъулияташ 

маҳдуд, корхонаҳои воҳид; 

$C) Ташкилоти (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ, фондҳои хайрия ва 

фондҳои дигари ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои шахси ҳукуқӣ 

(ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо) , ширкати ба бовари асосёфта 

(командитӣ) , ташкилоте, ки дар асоси пешбурди хоҷагидорӣ 

фаъолият мекунанд; 

$D) Ташкилоти (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ, фондҳои хайрия ва 

фондҳои дигари ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои шахси ҳукуқӣ 

(ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо) , ҷамъиятҳои саҳомӣ, ширкати 

комил; 

$E) Ташкилоти (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ, фондҳои хайрия ва 

фондҳои дигари ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳои шахси ҳукуқӣ 

(ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо); 

 

@193.Вобаста ба мақсади фаъолият шахсони ҳуқуқӣ ба кадом 

намудҳо ҷудо мешаванд? 

$A) Ширкату ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ, 

корхонаҳои давлатӣ; 

$B) Шахсони ҳуқуқии тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, давлатӣ ва хусусӣ; 

$C) Чунин асоси таснифи шахсони ҳуқуқӣ мавҷуд нест; 

$D) Ташкилоти тиҷоратӣ; 

$E) Ташкилоти тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ; 

 

@194.Шахси ҳуқуқӣ аз кадом лаҳза таъсисгардида эътироф 

мешавад? 

$A) Аз лаҳзаи қабули қарор дар хусуси таъсиси он; 

$B) Аз лаҳзаи баҳисобгирӣ; 

$C) Аз лаҳзае, ки муассисон муайян кардаанд; 

$D) Аз лаҳзаи бақайдгирӣ дар мақомоти адлия; 

$E) Аз лаҳзаи бақайдгирӣ; 

 

@195.Ҳуҷҷатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

$A) Қонун, қарор, оиннома, низомнома; 

$B) оиннома ва шартномаи таъсис; 



$C) Оиннома, шартномаи таъсис ва низомнома, шаҳодатномаи 

мақомоти дахлдор; 

$D) Қарори суд оид ба таъсиси шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Оиннома, шартномаи таъсис ва низомнома; 

 

@196.Оинномаи шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби кӣ тасдиқ карда 

мешавад? 

$A) Мақомоти бақайдгиранда; 

$B) Роҳбаи шахси ҳукуқӣ; 

$C) Саҳмдорон; 

$D) Тасдиқи оинномаи шахси ҳуқуқӣ зарурат надорад; 

$E) Муассисон (иштирокчиён); 

 

@197.Номи кадом шахси ҳукуқӣ бояд ишора ба хусусияти 

фаъолияти онро дошта бошад? 

$A) Ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ; 

$B) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ, корхонаҳои фаръӣ ва дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи шартнома ташкилоти дигари тиҷоратӣ; 

$C) Ташкилоти тиҷоратӣ, иттиҳодяҳои динӣ, корхонаҳои фаръӣ; 

$D) Корхонаҳои давлатӣ, фондҳо, ҷамъиятҳои саҳомӣ, коперативҳо, 

ташкилоти ғайритиҷоратӣ ва дар ҳоалтҳои пешбининамудаи қонун 

ташкилотҳои тиҷоратӣ; 

$E) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ, корхонаҳои воҳид ва дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи қонун ташкилоти дигари тиҷоратӣ; 

 

@198.Кадом шахсони ҳуқуқӣ номи фирмавӣ доранд? 

$A) Чамъиятҳои саҳомӣ; 

$B) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд; 

$C) Фирмаҳо, ширкати комил; 

$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ; 

$E) Ташкилоти тиҷоратӣ; 

 

@199.Намояндагӣ ҳамчун воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ чист? 

$A) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз ва 

намояндагӣ менамояд, аз номи он аҳдҳо ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 



$B) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми ё як қисми вазифаҳои онро 

иҷро мекунад; 

$C) Ин шахси ҳукуқии мустақил мебошад; 

$D) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро намояндагӣ 

менамояд, аз номи он шартномаҳо ва аҳдҳои дигари ҳуқуқиро анҷом 

медиҳад, қисми вазифаҳои онро иҷро мекунад; 

$E) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз ва 

намояндагӣ менамояд, аз номи он аҳдҳо ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 

 

@200.Филиал чист? 

$A) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз ва 

намояндагӣ менамояд, аз номи он аҳдҳо ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 

$B) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки дар маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми ё як қисми вазифаҳои онро 

иҷро мекунад; 

$C) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми ё як қисми вазифаҳои онро 

иҷро мекунад; 

$D) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми вазифаҳои он, аз ҷумла 

вазифаи намояндагиро иҷро мекунад; 

$E) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми ё як қисми вазифаҳои онро 

иҷро мекунад; 

 

@201.Мафҳуми дурустро муайян намоед: 

$A) векселдиҳанда ё ин ки дигар пулдиҳандаи дар вексел 

нишондодашуда ӯҳдадор аст, ки бо ягон хел шарт бо баробари ба 

охир расидани мӯҳлати дар вексел нишон додашуда пули муайянеро 

ба пешниҳодкунандаи вексел диҳад; 

$B) векселдиҳанда ё ин ки дигар пулдиҳандаи дар вексел 

нишондодашуда ӯҳдадор аст, ки бе ягон хел шарт то ба охир расидани 



мӯҳлати дар вексел нишон додашуда пули муайянеро ба 

пешниҳодкунандаи вексел диҳад; 

$C) векселдиҳанда ё ин ки дигар пулдиҳандаи дар вексел 

нишондодашуда ӯҳдадор аст, ки бе ягон хел шарт бо баробари ба охир 

расидани мӯҳлати дар вексел нишон додашуда пул ё моли муайянеро 

ба пешниҳодкунандаи вексел диҳад; 

$D) векселдиҳанда ё ин ки дигар пулдиҳандаи дар вексел 

нишондоданашуда ӯҳдадор аст, ки бе ягон хел шарт бо баробари ба 

охир расидани мӯҳлати дар вексел нишон додашуда пули муайянеро 

ба пешниҳодкунандаи вексел диҳад; 

$E) векселдиҳанда ё ин ки дигар пулдиҳандаи дар вексел 

нишондодашуда ӯҳдадор аст, ки бе ягон хел шарт бо баробари ба охир 

расидани мӯҳлати дар вексел нишон додашуда пули муайянеро ба 

пешниҳодкунандаи вексел диҳад; 

 

@202.Саҳмия чист? 

$A) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай (саҳмиядор) 

ҳуқуқи гирифтани қисми фоидаи ҷамъияти саҳомиро дар шакли 

дивидент, инчунин ба қисми амволе, ки баъди барҳамдиҳии он боқӣ 

монда аст, тасдиқ менамояд; 

$B) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай (саҳмиядор) 

ҳуқуқи гирифтани қисми фоидаи ҷамъият ва ширкати саҳомиро дар 

шакли дивидент, иштирок дар идоракунии корҳои ин ҷамъият, 

инчунин ба қисми амволе, ки баъди барҳамдиҳии он боқӣ монда аст, 

тасдиқ менамояд; 

 

$C) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай (саҳмиядор) 

ҳуқуқи гирифтани қисми фоидаи ҷамъияти саҳомиро дар шакли 

дивидент, иштирок дар идоракунии корҳои ин ҷамъият, инчунин ба 

қисми амволе, ки баъди фаъолияти он боқӣ монда аст, тасдиқ 

менамояд; 

$D) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай (саҳмиядор) 

ҳуқуқи гирифтани қисми фоидаи ҷамъияти саҳомиро дар шакли 

дивидент, иштирок дар идоракунии корҳои ин ҷамъият, соҳибмулкӣ 

нисбат ба молу мулки ҷамъияти саҳомӣ, инчунин ба қисми амволе, ки 

баъди барҳамдиҳии он боқӣ монда аст, тасдиқ менамояд; 

$E) коғази қиматноке мебошад, ки ба дорандаи вай (саҳмиядор) 

ҳуқуқи гирифтани қисми фоидаи ҷамъияти саҳомиро дар шакли 



дивидент, иштирок дар идоракунии корҳои ин ҷамъият, инчунин ба 

қисми амволе, ки баъди барҳамдиҳии он боқӣ монда аст, тасдиқ 

менамояд; 

 

@203.Намудҳои саҳмия: 

$A) манзуршаванда, озод фурӯхташаванда, тиллоӣ, нуқрагӣ ва номӣ; 

$B) манзуршаванда, ордерӣ, одӣ ва интиқолӣ, озод фурӯхташаванда ва 

номӣ; 

$C) манзуршаванда, ордерӣ, фондӣ, тиллоӣ, озод фурӯхташаванда ва 

номӣ; 

$D) манзуршаванда, озод фурӯхташаванда, маҳдуд, саҳмияи ҷамъияти 

саҳомии кушода ва пӯшида, ширкатҳои саҳомӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@204.Ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) коносамент ҳуҷҷати тақсимнамои мол башумор меравад. Вай 

барои ба расмият даровардани боркашонии баҳрӣ ва ҳавоӣ истифода 

бурда мешавад. Ба дорандаи он ҳуқуқи ихтиёрдорӣ намудани бори 

дар он нишондодашуда, аз ҷумла гирифтани онро аз боркашонанда 

медиҳад; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) коносамент ҳуҷҷати тақсимнамои мол башумор меравад. Вай 

барои ба расмият даровардани боркашонии баҳрӣ истифода бурда 

мешавад. Ба дорандаи он ҳуқуқи ихтиёрдорӣ намудани бори дар он 

нишондодашуда, аз ҷумла гирифтани онро аз борфиристанда 

медиҳад; 

$D) коносамент ҳуҷҷати тақсимнамои мол башумор меравад. Вай 

барои ба расмият даровардани боркашонии баҳрӣ ва роҳи оҳан 

истифода бурда мешавад. Ба дорандаи он ҳуқуқи ихтиёрдорӣ 

намудани бори дар он нишондодашуда, аз ҷумла гирифтани онро аз 

боркашонанда медиҳад; 

$E) коносамент ҳуҷҷати тақсимнамои мол башумор меравад. Вай 

барои ба расмият даровардани боркашонии баҳрӣ истифода бурда 

мешавад. Ба дорандаи он ҳуқуқи ихтиёрдорӣ намудани бори дар он 

нишондодашуда, аз ҷумла гирифтани онро аз боркашонанда медиҳад; 

 

@205.Намудҳои коносамент: 

$A) манзуршаванда, озод фурӯхташаванда, тиллоӣ, номӣ; 



$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) манзуршаванда, ордерӣ, фондӣ, тиллоӣ, озод фурӯхташаванда ва 

номӣ; 

$D) манзуршаванда, ордерӣ, одӣ ва интиқолӣ ва номӣ; 

$E) манзуршаванда, ордерӣ ва номӣ; 

 

@206.Нишонаҳои шахси ҳукуқӣ: 

$A) муттаҳидии ягона, доштани молу мулки алоҳида дар ҳукуқи 

моликият, дар муомилот аз номи худ баромад кардан, ҷавобгарии 

мустақилона доштан; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) муттаҳидии ягона, доштани молу мулки алоҳида, дар муомилот аз 

номи худ баромад кардан, вале бастани аҳд аз номи роҳбари 

ташкилот, ҷавобгарии мустақилона доштан; 

$D) муттаҳидии ягона, доштани молу мулки алоҳида, дар муомилот аз 

номи худ баромад кардан, вале бастани аҳд дар шахсияти роҳбари он, 

ҷавобгарии мустақилона доштан; 

$E) муттаҳидии ягона, доштани молу мулки алоҳида, дар муомилот аз 

номи худ баромад кардан, ҷавобгарии мустақилона доштан; 

 

@207.Тарзҳои ба вуҷуд омадани шахси ҳуқуқӣ: 

$A) бо тарзи иҷозатӣ, иҷозатдиҳӣ, ихтиёрию меъёрӣ; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) бо тарзи амрдиҳӣ, иҷозатдиҳӣ, бақайдгирӣ, ихтиёрию меъёрӣ; 

$D) бо тарзи амрдиҳӣ, иҷозатдиҳӣ, ихтиёрию маҷбурӣ; 

$E) бо тарзи амрдиҳӣ, иҷозатдиҳӣ, ихтиёрию меъёрӣ; 

 

@208.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон милликунонии молумулки 

шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ мумкин аст? 

$A) Милликунонӣ дар замони шӯравӣ ҷой дошт, ҳоло мумкин нест; 

$B) Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

милликунонӣ» мумкин аст; 

$C) Мумкин аст, ба шарте обйекти миллишаванда барои давлат ва 

ҷамъият аҳамияти калон дошта бошад; 

$D) Қатъиян мумкин нест; 

$E) Бо шарти ҷуброни зиёне, ки вобаста ба милликунонӣ ба 

соҳибмулк расонида шудааст ва танҳо дар асоси қонун мумкин аст, 

вале ҳоло қонуни дахлдор қабул нашудааст; 



 

@209.Намудҳои моликияти умумиро муайян намоед: 

$A) Моликияти умумии ҳамсарон ва хоҷагиҳои деҳқонӣ; 

$B) Моликити умумии якҷояи ҳамсарон ва ҳиссагии шахсони ҳуқуқӣ; 

$C) Моликияти давлатӣ ва маҳаллӣ; 

$D) Моликияти умумӣ ва алоҳида; 

$E) Моликияти умумии ҳиссагӣ ва якҷоя; 

 

@210.Мӯҳлат ва маҳали бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ: 

$A) бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар муддати баъди 

панҷ рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои лозима бо 

додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ 

дар худи ҳамин муддат амалӣ мегардонад; 

$B) бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар муддати то панҷ 

рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ариза бо додани ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар худи ҳамин 

муддат амалӣ мегардонад; 

$C) бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар муддати то даҳ 

рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои лозима бо додани 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар 

худи ҳамин муддат амалӣ мегардонад; 

$D) бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии худ дар муддати то панҷ рӯзи корӣ 

аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои лозима бо додани ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар худи ҳамин 

муддат амалӣ мегардонад; 

$E) бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар муддати то панҷ 

рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои лозима бо додани 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар 

худи ҳамин муддат амалӣ мегардонад; 

 

@211.Дар асоси фақат оиннома шахсони ҳукуқии мазкур баромад 

мекунанд: 



$A) ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои 

истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, фондҳо, инчунин ташкилотҳои 

(иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) 

амал мекунанд; 

$B) ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$C) ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$D) ширкатҳои комил ва ширкатҳои ба боварӣ асосёфта; 

$E) ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, ки аз тарафи як шахс таъсис дода шудаанд, корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, 

фондҳо, инчунин ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) амал мекунанд; 

 

@212.Дар асоси фақат шартномаи таъсисӣ шахсони ҳукуқии 

мазкур баромад мекунанд: 

$A) ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, ки аз тарафи як шахс таъсис дода шудаанд, корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, 

фондҳо, инчунин ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) амал мекунанд; 

$B) ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$C) ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$D) ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои 

истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, фондҳо, инчунин ташкилотҳои 

(иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) 

амал мекунанд; 

$E) ширкатҳои комил ва ширкатҳои ба боварӣ асосёфта; 

 

@213.Дар асоси оиннома ва шартномаи таъсисӣ шахсони ҳукуқии 

мазкур баромад мекунанд: 

$A) ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, ки аз тарафи як шахс таъсис дода шудаанд, корхонаҳои 



воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, 

фондҳо, инчунин ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) амал мекунанд; 

$B) ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои 

истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, фондҳо, инчунин ташкилотҳои 

(иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) 

амал мекунанд; 

$C) ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$D) ширкатҳои комил ва ширкатҳои ба боварӣ асосёфта; 

$E) ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

 

@214.Дар кадом ҳолат ҳиссаи иштирокчиёни моликияти саҳмӣ 

баробар ҳисобида мешавад? 

$A) Агар инро қонун муқаррар карда бошад; 

$B) Агар инро суд муқаррар карда бошад; 

$C) Агар инро созиши иширокчиён муайян карда бошад; 

$D) Ҳиссаҳо дар моликияти саҳмӣ ҳамеша баробар аст; 

$E) Агар дар асоси қонун муқаррар ва бо созишномаи ҳамаи 

иштирокчиёни он муайян нашуда бошад; 

 

@215.Намояндагӣ чист? 

$A) воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз 

менамояд, аз номи он аҳдҳои муайян ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 

$B) воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, вазифа ва фаъолиятҳои монанд ё 

қисми онҳоро иҷро мекунад; 

$C) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$D) воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, вазифа ва фаъолиятҳои монанд ё 

қисми онҳоро иҷро мекунад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар мешавад; 

$E) воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз 



менамояд, аз номи он аҳдҳои муайян ва амалҳои дигари ҳуқуқию 

воқеиро анҷом медиҳад; 

 

@216.Филиал чист? 

$A) воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз 

менамояд, аз номи он аҳдҳои муайян ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 

$B) воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, вазифа ва фаъолиятҳои монанд ё 

қисми онҳоро иҷро мекунад; 

$C) воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, вазифа ва фаъолиятҳои монанд ё 

қисми онҳоро иҷро мекунад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар мешавад; 

$D) воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз 

менамояд, аз номи он аҳдҳои муайян ва амалҳои дигари ҳуқуқию 

воқеиро анҷом медиҳад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@217.Хусусияти намояндагӣ ва филиалҳо: 

$A) намояндагӣ ва филиалҳо қисми таркибии (воҳиди сохтории) 

шахси ҳуқуқӣ мебошанд, ки на дар маҳалли ҷойгиршавии худи шахси 

ҳуқуқӣ, балки берун аз маҳале қарор доранд, ки дар он шахси ҳуқуқӣ 

ҷойгир шудааст, намояндагӣ ва филиалҳо шахси ҳуқуқӣ мебошанд. 

Дар ҳуҷҷатҳои муассисии таҳиянамудаи шахси ҳуқуқӣ дар бораи онҳо 

бояд маълумот дода шавад, намояндагӣ ва филиалҳо дар 

муносибатҳои гражданӣ на аз номи худ ва на аз номи шахси ҳуқуқӣ 

наметавонанд иширок намоянд. Танҳо роҳбарони (шахсони 

мансабдори) намояндагӣ ва филиалҳо метавонанд ҳамчун намояндаи 

шахси ҳуқуқӣ бо ваколатнома баромад кунанд; 

$B) намояндагӣ ва филиалҳо қисми таркибии (воҳиди сохтории) 

шахси ҳуқуқӣ мебошанд, ки на дар маҳалли ҷойгиршавии худи шахси 

ҳуқуқӣ, балки берун аз маҳале қарор доранд, ки дар он шахси ҳуқуқӣ 

ҷойгир шудааст, намояндагӣ ва филиалҳо шахси ҳуқуқӣ намебошанд. 

Дар ҳуҷҷатҳои муассисии таҳиянамудаи шахси ҳуқуқӣ дар бораи онҳо 

бояд маълумот дода шавад, намояндагӣ ва филиалҳо дар 

муносибатҳои гражданӣ аз номи худ ва аз номи шахси ҳуқуқӣ 



метавонанд иширок намоянд. Танҳо роҳбарони (шахсони мансабдори) 

намояндагӣ ва филиалҳо метавонанд ҳамчун намояндаи шахси ҳуқуқӣ 

бо ваколатнома баромад кунанд; 

$C) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$D) намояндагӣ ва филиалҳо қисми таркибии (воҳиди сохтории) 

шахси ҳуқуқӣ мебошанд, ки на дар маҳалли ҷойгиршавии худи шахси 

ҳуқуқӣ, балки берун аз маҳале қарор доранд, ки дар он шахси ҳуқуқӣ 

ҷойгир шудааст, намояндагӣ ва филиалҳо шахси ҳуқуқӣ намебошанд. 

Дар ҳуҷҷатҳои муассисии таҳиянамудаи шахси ҳуқуқӣ дар бораи онҳо 

бояд маълумот дода шавад, намояндагӣ ва филиалҳо дар 

муносибатҳои гражданӣ на аз номи худ ва на аз номи шахси ҳуқуқӣ 

наметавонанд иширок намоянд. Танҳо роҳбарони (шахсони 

мансабдори) намояндагӣ ва филиалҳо метавонанд ҳамчун намояндаи 

шахси ҳуқуқӣ бо гувоҳнома баромад кунанд; 

$E) намояндагӣ ва филиалҳо қисми таркибии (воҳиди сохтории) 

шахси ҳуқуқӣ мебошанд, ки на дар маҳалли ҷойгиршавии худи шахси 

ҳуқуқӣ, балки берун аз маҳале қарор доранд, ки дар он шахси ҳуқуқӣ 

ҷойгир шудааст, намояндагӣ ва филиалҳо шахси ҳуқуқӣ намебошанд. 

Дар ҳуҷҷатҳои муассисии таҳиянамудаи шахси ҳуқуқӣ дар бораи онҳо 

бояд маълумот дода шавад, намояндагӣ ва филиалҳо дар 

муносибатҳои гражданӣ на аз номи худ ва на аз номи шахси ҳуқуқӣ 

наметавонанд иширок намоянд. Танҳо роҳбарони (шахсони 

мансабдори) намояндагӣ ва филиалҳо метавонанд ҳамчун намояндаи 

шахси ҳуқуқӣ бо ваколатнома баромад кунанд; 

 

@218.Умумияти намояндагӣ ва филиалҳо: 

$A) онҳо ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро надоранд, оид ба фаъолияти 

намояндагон ва филиалҳо даъво ба номи шахси ҳуқуқй пешниҳод 

карда мешавад, ҷавобгарӣ нисбат ба фаъолияти онҳо ба зиммаи 

шахси ҳуқуқӣ нест, роҳбарони намояндагию филиалҳо аз ҷониби 

шахси ҳуқуқӣ таъин гардида, дар асоси ваколатномаи он амал 

мекунанд; 

$B) онҳо ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро доранд, оид ба фаъолияти 

намояндагон ва филиалҳо даъво ба номи шахси ҳуқуқй пешниҳод 

карда мешавад, ҷавобгарӣ нисбат ба фаъолияти онҳо ба зиммаи 

шахси ҳуқуқӣ аст, роҳбарони намояндагию филиалҳо аз ҷониби 

шахси ҳуқуқӣ таъин гардида, дар асоси ваколатномаи он амал 

мекунанд; 



$C) онҳо ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро надоранд, оид ба фаъолияти 

намояндагон ва филиалҳо даъво ба номи шахси ҳуқуқй пешниҳод 

карда мешавад, ҷавобгарӣ нисбат ба фаъолияти онҳо ба зиммаи 

шахси ҳуқуқӣ аст, роҳбарони намояндагию филиалҳо аз ҷониби 

шахси ҳуқуқӣ таъин гардида, дар асоси гувоҳномаи он амал мекунанд; 

$D) онҳо ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро надоранд, оид ба фаъолияти 

намояндагон ва филиалҳо даъво ба номи шахси ҳуқуқй пешниҳод 

карда намешавад, ҷавобгарӣ нисбат ба фаъолияти онҳо ба зиммаи 

шахси ҳуқуқӣ аст, роҳбарони намояндагию филиалҳо аз ҷониби 

шахси ҳуқуқӣ таъин гардида, дар асоси ваколатномаи он амал 

мекунанд; 

$E) онҳо ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро надоранд оид ба фаъолияти 

намояндагон ва филиалҳо даъво ба номи шахси ҳуқуқй пешниҳод 

карда мешавад, ҷавобгарӣ нисбат ба фаъолияти онҳо ба зиммаи 

шахси ҳуқуқӣ аст, роҳбарони намояндагию филиалҳо аз ҷониби 

шахси ҳуқуқӣ таъин гардида, дар асоси ваколатномаи он амал 

мекунанд; 

 

@219.Тафовути намояндагӣ ва филиалҳо: 

$A) намояндагӣ манфиатҳои шахси ҳуқуқиро ифода ва ҳифз 

менамояд. Онҳо метавонанд аз номи шахси ҳуқуқӣ созишномаҳо 

банданд, иҷрои онҳоро назорат кунанд, фаъолияти шахси ҳуқуқиро 

реклама намоянд ва ғ, фаъолияти филиалҳо васеъ аст, онҳо 

функсияҳои шахси ҳуқуқиро пурра ба амал мебароранд, ба 

фаъолияти истеҳсолӣ, хочагӣ ва ё дигар фаъолият низ машғул 

мешаванд, ҳамчунин дар масъалаи ҳифз намудани манфиатҳои шахси 

ҳуқуқӣ функсияи намояндагиро низ иҷро менамоянд; 

$B) намояндагӣ манфиатҳои шахси ҳуқуқиро ифода ва ҳифз 

менамояд. Онҳо наметавонанд аз номи шахси ҳуқуқӣ созишномаҳо 

банданд, иҷрои онҳоро назорат кунанд, фаъолияти шахси ҳуқуқиро 

реклама намоянд ва ғ, фаъолияти филиалҳо васеъ аст, онҳо 

функсияҳои шахси ҳуқуқиро пурра ё қисми онро ба амал мебароранд, 

ба фаъолияти истеҳсолӣ, хочагӣ ва ё дигар фаъолият низ машғул 

мешаванд, ҳамчунин дар масъалаи ҳифз намудани манфиатҳои шахси 

ҳуқуқӣ функсияи намояндагиро низ иҷро менамоянд; 

$C) намояндагӣ манфиатҳои шахси ҳуқуқиро ифода ва ҳифз 

менамояд. Онҳо метавонанд аз номи шахси ҳуқуқӣ созишномаҳо 

банданд, иҷрои онҳоро назорат кунанд, фаъолияти шахси ҳуқуқиро 



реклама намоянд ва ғ, фаъолияти филиалҳо васеъ аст, онҳо 

функсияҳои шахси ҳуқуқиро пурра ё қисми онро ба амал мебароранд, 

ба фаъолияти истеҳсолӣ, хочагӣ ва ё дигар фаъолият низ машғул 

мешаванд, вале дар масъалаи ҳифз намудани манфиатҳои шахси 

ҳуқуқӣ функсияи намояндагиро низ иҷро наменамоянд; 

$D) намояндагӣ манфиатҳои шахси ҳуқуқиро ифода ва ҳифз 

менамояд, функсияҳои шахи ҳукуқиро қисман иҷро мекунад. Онҳо 

метавонанд аз номи шахси ҳуқуқӣ созишномаҳо банданд, иҷрои 

онҳоро назорат кунанд, фаъолияти шахси ҳуқуқиро реклама намоянд 

ва ғ, фаъолияти филиалҳо васеъ аст, онҳо функсияҳои шахси ҳуқуқиро 

пурра ё қисми онро ба амал мебароранд, ба фаъолияти истеҳсолӣ, 

хочагӣ ва ё дигар фаъолият низ машғул мешаванд, ҳамчунин дар 

масъалаи ҳифз намудани манфиатҳои шахси ҳуқуқӣ функсияи 

намояндагиро низ иҷро менамоянд; 

$E) намояндагӣ манфиатҳои шахси ҳуқуқиро ифода ва ҳифз 

менамояд. Онҳо метавонанд аз номи шахси ҳуқуқӣ созишномаҳо 

банданд, иҷрои онҳоро назорат кунанд, фаъолияти шахси ҳуқуқиро 

реклама намоянд ва ғ, фаъолияти филиалҳо васеъ аст, онҳо 

функсияҳои шахси ҳуқуқиро пурра ё қисми онро ба амал мебароранд, 

ба фаъолияти истеҳсолӣ, хочагӣ ва ё дигар фаъолият низ машғул 

мешаванд, ҳамчунин дар масъалаи ҳифз намудани манфиатҳои шахси 

ҳуқуқӣ функсияи намояндагиро низ иҷро менамоянд; 

 

@220.Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаби 

кредиторони он ба навбати зайл қонеъ гардонида мешаванд дар 

навбати аввал: 

$A) талаби ҳамаи кредиторони дигар; 

$B) қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пардохта мешавад; 

$C) талаби кредиторон аз рӯи ӯҳдадориҳое қонеъ гардонида 

мешаванд, ки бо гарави молу мулки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда таъмин гардидаанд; 

$D) дар мавриди пардохти кӯмакпулии аз кор рафтан ва музди кори 

ашхосе, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор 

мекунанд ва дар мавриди додани мукофотпулӣ аз рӯи шартномаҳои 

муаллифӣ ҳисобу китоб карда мешавад; 

$E) талаби шаҳрвандоне бо роҳи ба сармоя табдил додани пардохтҳои 

дахлдори вақтбайъ қонеъ гардонида мешавад, ки шахси ҳуқуқии 



барҳамдодашаванда дар назди онҳо барои расонидани зиён ба ҳаёт ва 

саломатиашон масъулият дорад; 

 

@221.Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаби 

кредиторони он ба навбати зайл қонеъ гардонида мешаванд: - 

дар навбати сеюм: 

$A) талаби ҳамаи кредиторони дигар; 

$B) қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пардохта мешавад; 

$C) талаби шаҳрвандоне бо роҳи ба сармоя табдил додани пардохтҳои 

дахлдори вақтбайъ қонеъ гардонида мешавад, ки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда дар назди онҳо барои расонидани зиён ба ҳаёт ва 

саломатиашон масъулият дорад; 

$D) дар мавриди пардохти кӯмакпулии аз кор рафтан ва музди кори 

ашхосе, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор 

мекунанд ва дар мавриди додани мукофотпулӣ аз рӯи шартномаҳои 

муаллифӣ ҳисобу китоб карда мешавад; 

$E) талаби кредиторон аз рӯи ӯҳдадориҳое қонеъ гардонида 

мешаванд, ки бо гарави молу мулки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда таъмин гардидаанд; 

 

@222.Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаби 

кредиторони он ба навбати зайл қонеъ гардонида мешаванд: дар 

навбати дуюм: 

$A) талаби ҳамаи кредиторони дигар; 

$B) қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пардохта мешавад; 

$C) талаби кредиторон аз рӯи ӯҳдадориҳое қонеъ гардонида 

мешаванд, ки бо гарави молу мулки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда таъмин гардидаанд; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) дар мавриди пардохти кӯмакпулии аз кор рафтан ва музди кори 

ашхосе, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор 

мекунанд ва дар мавриди додани мукофотпулӣ аз рӯи шартномаҳои 

муаллифӣ ҳисобу китоб карда мешавад; 

 

@223.Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаби 

кредиторони он ба навбати зайл қонеъ гардонида мешаванд: дар 

навбати панҷум: 

$A) талаби ҳамаи кредиторони дигар; 



$B) қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пардохта мешавад; 

$C) талаби кредиторон аз рӯи ӯҳдадориҳое қонеъ гардонида 

мешаванд, ки бо гарави молу мулки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда таъмин гардидаанд; 

$D) дар мавриди пардохти кӯмакпулии аз кор рафтан ва музди кори 

ашхосе, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор 

мекунанд ва дар мавриди додани мукофотпулӣ аз рӯи шартномаҳои 

муаллифӣ ҳисобу китоб карда мешавад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@224.Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаби 

кредиторони он ба навбати зайл қонеъ гардонида мешаванд: дар 

навбати чорум: 

$A) талаби ҳамаи кредиторони дигар; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) талаби кредиторон аз рӯи ӯҳдадориҳое қонеъ гардонида 

мешаванд, ки бо гарави молу мулки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда таъмин гардидаанд; 

$D) дар мавриди пардохти кӯмакпулии аз кор рафтан ва музди кори 

ашхосе, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор 

мекунанд ва дар мавриди додани мукофотпулӣ аз рӯи шартномаҳои 

муаллифӣ ҳисобу китоб карда мешавад; 

$E) қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пардохта мешавад; 

 

@225.Намудҳои шахсони ҳукуқӣ вобаста ба шакли моликият: 

$A) шахсони ҳукуқие, ки иштирокчиёни нисбати молу мулки он 

ҳуқуқи ӯҳдадорӣ доранд (ҷамъият ва ширкатҳои хоҷагидорӣ, 

кооперативи истеҳсоли ва кооперативи матлубот), шахсони ҳуқуқие, 

ки муассиссонаш нисбати молу мулки он ягон ҳуқуқи морлумулкӣ 

надоранд (фондҳо, ташклоти ҷамъиятӣ ва динӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ), шахсони ҳуқуқӣ, ки муассисонаш 

нисбати молу мулки онҳо ҳуқуқи моликият ё дигар ҳуқуқи 

молулмулкӣ доранд (корхонаҳои давлатӣ ва муассисаҳо); 

$B) ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ: - ҷамъияти саҳомӣ, ҷамъияти дорои 

масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти дорои масъулияташ иловагӣ, 

ширкатҳои хоҷагидорӣ: ширкати комил ва ширкати ба боварӣ 

асосёфта, корхонаҳои давлатӣ: корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи 

идоракунии оперативӣ доранд, (корхонаҳои махсус ва ё казонӣ) , 



корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ доранд, 

кооперативҳои истеҳсолӣ ва ғ; 

$C) тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ; 

$D) хусусӣ, давлатӣ ва коллективӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@226.Намудҳои шахсони ҳукуқӣ вобаста ба хислати ҳуқуқи 

иштирокчиён ба молу мулки шахси ҳукуқӣ: 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ: - ҷамъияти саҳомӣ, ҷамъияти дорои 

масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти дорои масъулияташ иловагӣ, 

ширкатҳои хоҷагидорӣ: ширкати комил ва ширкати ба боварӣ 

асосёфта, корхонаҳои давлатӣ: корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи 

идоракунии оперативӣ доранд, (корхонаҳои махсус ва ё казонӣ) , 

корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ доранд, 

кооперативҳои истеҳсолӣ ва ғ; 

$C) тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ; 

$D) хусусӣ, давлатӣ ва коллективӣ; 

$E) шахсони ҳукуқие, ки иштирокчиёни нисбати молу мулки он 

ҳуқуқи ӯҳдадорӣ доранд (ҷамъият ва ширкатҳои хоҷагидорӣ, 

кооперативи истеҳсоли ва кооперативи матлубот), шахсони ҳуқуқие, 

ки муассиссонаш нисбати молу мулки он ягон ҳуқуқи морлумулкӣ 

надоранд (фондҳо, ташклоти ҷамъиятӣ ва динӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ), шахсони ҳуқуқӣ, ки муассисонаш 

нисбати молу мулки онҳо ҳуқуқи моликият ё дигар ҳуқуқи 

молулмулкӣ доранд (корхонаҳои давлатӣ ва муассисаҳо); 

 

@227.Намудҳои шахсони ҳукуқӣ вобаста ба шакли ташкилию 

ҳукуқӣ: 

$A) шахсони ҳукуқие, ки иштирокчиёни нисбати молу мулки он 

ҳуқуқи ӯҳдадорӣ доранд (ҷамъият ва ширкатҳои хоҷагидорӣ, 

кооперативи истеҳсоли ва кооперативи матлубот), шахсони ҳуқуқие, 

ки муассиссонаш нисбати молу мулки он ягон ҳуқуқи морлумулкӣ 

надоранд (фондҳо, ташклоти ҷамъиятӣ ва динӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ), шахсони ҳуқуқӣ, ки муассисонаш 

нисбати молу мулки онҳо ҳуқуқи моликият ё дигар ҳуқуқи 

молулмулкӣ доранд (корхонаҳои давлатӣ ва муассисаҳо); 



$B) ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ: - ҷамъияти саҳомӣ, ҷамъияти дорои 

масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти дорои масъулияташ иловагӣ, 

ширкатҳои хоҷагидорӣ, ширкати комил ва ширкати ба боварӣ 

асосёфта, корхонаҳои давлатӣ: корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи 

идоракунии оперативӣ доранд, (корхонаҳои махсус ва ё казонӣ) , 

корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ доранд, 

кооперативҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти суғуртавӣ ва ғ; 

$C) тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ; 

$D) хусусӣ, давлатӣ ва коллективӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@228.Намудҳои шахсони ҳукуқӣ вобаста ба мақсади фаъолият: 

$A) шахсони ҳукуқие, ки иштирокчиёни нисбати молу мулки он 

ҳуқуқи ӯҳдадорӣ доранд (ҷамъият ва ширкатҳои хоҷагидорӣ, 

кооперативи истеҳсоли ва кооперативи матлубот), шахсони ҳуқуқие, 

ки муассиссонаш нисбати молу мулки он ягон ҳуқуқи морлумулкӣ 

надоранд (фондҳо, ташклоти ҷамъиятӣ ва динӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ), шахсони ҳуқуқӣ, ки муассисонаш 

нисбати молу мулки онҳо ҳуқуқи моликият ё дигар ҳуқуқи 

молулмулкӣ доранд (корхонаҳои давлатӣ ва муассисаҳо); 

$B) ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ: - ҷамъияти саҳомӣ, ҷамъияти дорои 

масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти дорои масъулияташ иловагӣ, 

ширкатҳои хоҷагидорӣ: ширкати комил ва ширкати ба боварӣ 

асосёфта, корхонаҳои давлатӣ: корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи 

идоракунии оперативӣ доранд, (корхонаҳои махсус ва ё казонӣ) , 

корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ доранд, 

кооперативҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти суғуртавӣ ва ғ; 

$C) соҳибкорӣ ва ғайритиҷоратӣ; 

$D) хусусӣ, давлатӣ ва коллективӣ; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@229.Аломатҳои ширкати комил: 

$A) хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ будани 

иштироки шахсӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис – анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ, масъулияти маҳдуди иштирокчиён оид 

ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

$B) хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ будани 

иштироки шахсӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис анҷом 



додани фаъолияти соҳибкорӣ ё дигар мақсади хайриявӣ, масъулияти 

номаҳдуди иштирокчиён оид ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

$C) хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ будани 

иштироки саҳмӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис – анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ, масъулияти номаҳдуди иштирокчиён 

оид ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

$D) хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ набудани 

иштироки шахсӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис – анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ, масъулияти номаҳдуди иштирокчиён 

оид ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

$E) хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ будани 

иштироки шахсӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис – анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ, масъулияти номаҳдуди иштирокчиён 

оид ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

 

@230.Ширкати комил чист? 

$A) аз иттиҳодияи шахсон барои пешбурди муштараки фаъолияти 

молумулкии дар асоси шартнома иборат мебошад; 

$B) аз иттиҳодияи ҳиссаҳои молумулкии шахсон барои пешбурди 

муштараки фаъолияти молумулкии дар асоси шартнома иборат 

мебошад; 

$C) аз иттиҳодияи шахсон ё ҳиссаҳои молумулкии онҳо барои 

пешбурди муштараки фаъолияти молумулкии дар асоси шартнома ё 

оиннома иборат мебошад; 

$D) аз иттиҳодияи шахсон ё ҳиссаҳои молумулкии онҳо барои 

пешбурди муштараки фаъолияти меҳнатии дар асоси шартнома 

иборат мебошад; 

$E) аз иттиҳодияи шахсон ё ҳиссаҳои молумулкии онҳо барои 

пешбурди муштараки фаъолияти молумулкии дар асоси шартнома 

иборат мебошад; 

 

@231.Андозаи ҳадди ақалли сармояи шариконаи ширкати комил 

чӣ қадар аст? 

$A) ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо; 

$B) панҷсад сомонӣ; 

$C) қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

шариконаи ширкати комил муқаррар менамояд ва он баробар ба 

панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад, зеро манфиатҳои 



кредитор бо масъулияти иловагии иштирокчиён вобаста ба қарзҳои 

ширкат ба зиммаи иштирокчиён гузошта шудааст; 

$D) қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

шариконаи ширкати комил муқаррар наменамояд, зеро манфиатҳои 

кредитор бо масъулияти иловагии иштирокчиён вобаста ба қарзҳои 

ширкат ба зиммаи иштирокчиён гузошта нашудааст; 

$E) қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

шариконаи ширкати комил муқаррар наменамояд, зеро манфиатҳои 

кредитор бо масъулияти иловагии иштирокчиён вобаста ба қарзҳои 

ширкат ба зиммаи иштирокчиён гузошта шудааст; 

 

@232.Ширкати ба боварӣ асосёфтаро тавсиф диҳед: 

$A) ташкилоти тиҷоратӣ мебошад, ки дар он ду категорияи 

иштирокчиён – шарикони комил, ки мустақиман дар фаъолияти 

ширкат иштирок дошта, дар ҳаҷми пурра зиёни имконпазирро ба 

зимма доранд (коммандистон) ва саҳмгузорон, ки шахсан дар 

фаъолияти ширкат иштирок надоранд, вале ҳиссаи муайяни 

молумулкӣ ворид намуданд ва хатари зиёнро дар доираи ҳамин ҳисса 

ба зимма доранд, муттаҳид шуданд; 

$B) ташкилоти ғайритиҷоратӣ мебошад, ки дар он ду категорияи 

иштирокчиён – шарикони комил, ки мустақиман дар фаъолияти 

ширкат иштирок дошта, дар ҳаҷми пурра зиёни имконпазирро ба 

зимма доранд ва саҳмгузорон, ки шахсан дар фаъолияти ширкат 

иштирок надоранд, вале ҳиссаи муайяни молумулкӣ ворид намуданд 

ва хатари зиёнро дар доираи ҳамин ҳисса ба зимма доранд, муттаҳид 

шуданд; 

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

$D) ташкилоти тиҷоратӣ мебошад, ки дар он ду категорияи 

иштирокчиён – шарикони комил, ки мустақиман дар фаъолияти 

ширкат иштирок дошта, дар ҳаҷми пурра зиёни имконпазирро ба 

зимма доранд ва саҳмгузорон, ки шахсан дар фаъолияти ширкат 

иштирок доранд, вале ҳиссаи муайяни молумулкӣ ворид намуданд ва 

хатари зиёнро дар доираи ҳамин ҳисса ба зимма доранд, муттаҳид 

шуданд; 

$E) ташкилоти тиҷоратӣ мебошад, ки дар он ду категорияи 

иштирокчиён – шарикони комил, ки мустақиман дар фаъолияти 

ширкат иштирок дошта, дар ҳаҷми пурра зиёни имконпазирро ба 

зимма доранд ва саҳмгузорон, ки шахсан дар фаъолияти ширкат 



иштирок надоранд, вале ҳиссаи муайяни молумулкӣ ворид намуданд 

ва хатари зиёнро дар доираи ҳамин ҳисса ба зимма доранд, муттаҳид 

шуданд; 

 

@233.Оё шарт аст, ки саҳмгузор дар ширкати ба боварӣ асосёфта 

соҳибкор бошад? 

$A) албатта; 

$B) азбаски саҳмгузорон шахсан дар фаъолияти ширкати ба боварӣ 

асосёфта иштирок наменамоянд, онҳо дар муқоиса бо шарикони 

комил бояд дорои мақоми соҳибкор бошанд; 

$C) азбаски саҳмгузорон шахсан дар фаъолияти ширкати ба боварӣ 

асосёфта иштирок менамоянд, онҳо дар муқоиса бо шарикони комил 

бояд дорои мақоми соҳибкор бошанд; 

$D) азбаски саҳмгузорон шахсан дар фаъолияти ширкати ба боварӣ 

асосёфта иштирок менамоянд, онҳо дар муқоиса бо шарикони комил 

набояд дорои мақоми соҳибкор бошанд; 

$E) азбаски саҳмгузорон шахсан дар фаъолияти ширкати ба боварӣ 

асосёфта иштирок наменамоянд, онҳо дар муқоиса бо шарикони 

комил набояд дорои мақоми соҳибкор бошанд; 

 

@234.Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд чист? 

$A) ин ташкилоти тиҷоратӣ бо фонди оинномавӣ мебошад, ки ба 

ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим шудааст; 

$B) ин ташкилоти тиҷоратӣ бо фонди оинномавӣ мебошад, ки ба 

ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим нашудааст; 

$C) ин ташкилоти тиҷоратӣ бо фонди оинномавӣ мебошад, ки ба 

ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим шудааст, вале иштирокчиён дар 

доираи он масъулият надоранд; 

$D) ин ташкилоти тиҷоратӣ бо фонди оинномавӣ мебошад, ки ба 

ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим шудааст ва иштирокчиён дар доираи 

он масъулият доранд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@235.Ҳаҷми ҳадди ақали сармояи оинномавии ҷамъият дорои 

масъулияти маҳдуд чӣ қадар аст? 

$A) на камтар аз ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо; 

$B) қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

оинномавии ҷамъият дорои масъулияти маҳдуд муқаррар менамояд 



ва он баробар ба панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад, зеро 

манфиатҳои кредитор бо масъулияти иловагии иштирокчиён вобаста 

ба қарзҳои ширкат ба зиммаи иштирокчиён гузошта шудааст; 

$C) қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

оинномавии ҷамъият дорои масъулияти маҳдуд муқаррар 

наменамояд, зеро манфиатҳои кредитор бо масъулияти иловагии 

иштирокчиён вобаста ба қарзҳои ширкат ба зиммаи иштирокчиён 

гузошта шудааст; 

$D) қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

оинномавии ҷамъият дорои масъулияти маҳдуд муқаррар 

наменамояд, зеро манфиатҳои кредитор бо масъулияти иловагии 

иштирокчиён вобаста ба қарзҳои ширкат ба зиммаи иштирокчиён 

гузошта нашудааст; 

$E) на камтар аз панҷсад сомонӣ; 

 

@236.Саҳми иштирокчиён дар сармояи оинномавии ҷамъияти 

дорои масъулияти маҳдуд: 

$A) ҳаҷми ҳуқуқҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ӯҳдадории ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи 

муассисон мебошад, муайян карда мешавад; 

$B) ҳаҷми ҳуқуқҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ҳукуқи ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи ҷамъият 

мебошад, муайян карда мешавад; 

$C) ҳаҷми ӯҳдадориҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ӯҳдадории ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи 

ҷамъият мебошад, муайян карда мешавад; 

$D) ҳаҷми ҳуқуқҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ӯҳдадории ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи 

саҳмгузорон мебошад, муайян карда мешавад; 

$E) ҳаҷми ҳуқуқҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ӯҳдадории ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи 

ҷамъият мебошад, муайян карда мешавад; 

 

@237.Муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудро муайян 

намоед: 

$A) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд метавонад аз ҷониби якчанд 

шахс таъсис дода шавад. Ба сифати муассис метавонанд шаҳрвандон 

ва ё шахсони ҳуқуқӣ баромад кунанд; 



$B) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд метавонад аз ҷониби як ё 

якчанд шахс таъсис дода шавад. Ба сифати муассис метавонанд танҳо 

шаҳрвандон баромад кунанд; 

$C) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд метавонад аз ҷониби як ё 

якчанд шахс таъсис дода шавад. Ба сифати муассис метавонад танҳо 

шахсони ҳуқуқӣ баромад кунад; 

$D) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд танҳо аз ҷониби як шахс 

таъсис дода мешавад. Ба сифати муассис метавонанд шаҳрвандон ва ё 

шахсони ҳуқуқӣ баромад кунанд; 

$E) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд метавонад аз ҷониби як ё 

якчанд шахс таъсис дода шавад. Ба сифати муассис метавонанд 

шаҳрвандон ва ё шахсони ҳуқуқӣ баромад кунанд; 

 

@238.Ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ чист? 

$A) ҷамъияте дониста мешавад, ки аз ҷониби якчанд шахс таъсис 

гардида, фонди оинномавиаш мувофиқи андозаҳои дар ҳуҷҷатҳои 

таъсис муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим мешавад, иштирокчиёни 

чунин ҷамъият аз рӯи ӯҳдадориҳои он бо молу мулки худ ба андозаи 

дар ҳуҷҷатҳои таъсиси ҷамъият муайянгардидаи барои ҳамаашон 

баробари арзиши саҳми гузоштаашон масъулияти муштараки 

иловагӣ доранд; 

$B) ҷамъияте дониста мешавад, ки аз ҷониби як ё чанд шахс таъсис 

гардида, фонди оинномавиаш мувофиқи андозаҳои дар ҳуҷҷатҳои 

таъсис муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим намешавад, иштирокчиёни 

чунин ҷамъият аз рӯи ӯҳдадориҳои он бо молу мулки худ ба андозаи 

дар ҳуҷҷатҳои таъсиси ҷамъият муайянгардидаи барои ҳамаашон 

баробари арзиши саҳми гузоштаашон масъулияти муштараки 

иловагӣ доранд; 

$C) ширкате дониста мешавад, ки аз ҷониби як ё чанд шахс таъсис 

гардида, фонди оинномавиаш мувофиқи андозаҳои дар ҳуҷҷатҳои 

таъсис муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим мешавад, иштирокчиёни 

чунин ҷамъият аз рӯи ӯҳдадориҳои он бо молу мулки худ ба андозаи 

дар ҳуҷҷатҳои таъсиси ҷамъият муайянгардидаи барои ҳамаашон 

баробари арзиши саҳми гузоштаашон масъулияти муштараки 

иловагӣ доранд; 

$D) ҷамъияте дониста мешавад, ки аз ҷониби як ё чанд шахс таъсис 

гардида, фонди оинномавиаш мувофиқи андозаҳои дар ҳуҷҷатҳои 

таъсис муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим мешавад, иштирокчиёни 



чунин ҷамъият аз рӯи ӯҳдадориҳои он бо молу мулки худ ба андозаи 

дар ҳуҷҷатҳои таъсиси ҷамъият муайянгардидаи барои ҳамаашон 

баробари арзиши саҳми гузоштаашон масъулияти муштарак доранд; 

$E) ҷамъияте дониста мешавад, ки аз ҷониби як ё чанд шахс таъсис 

гардида, сармояи оинномавиаш мувофиқи андозаҳои дар ҳуҷҷатҳои 

таъсис муайянгардида ба ҳиссаҳо тақсим мешавад, иштирокчиёни 

чунин ҷамъият аз рӯи ӯҳдадориҳои он бо молу мулки худ ба андозаи 

дар ҳуҷҷатҳои таъсиси ҷамъият муайянгардидаи барои ҳамаашон 

баробари арзиши саҳми гузоштаашон масъулияти муштараки 

иловагӣ доранд; 

 

@239.Таносуби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд бо ҷамъияти 

дорои масъулияти иловагӣ: 

$A) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти иловагӣ умумияти бисёр доранд. Хусусияти 

фарқкунандаи чунин ҷамъиятҳо мавҷудияти масъулияти иловагӣ дар 

иштирокчиёни ҷамъият мебошад, ки ҳангоми нокифоя будани молу 

мулки ҷамъиятҳо, аз рӯи қарзҳои ҷамъият бо молу мулки шахсии 

онҳо ба ҷавобгарии якҷояи иловагии молумулкӣ шарикон кашида 

шаванд; 

$B) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти иловагӣ умумияти бисёр доранд. Хусусияти 

фарқкунандаи чунин ҷамъиятҳо мавҷудияти масъулияти иловагӣ дар 

иштирокчиёни ҷамъият мебошад, ки ҳангоми нокифоя будани молу 

мулки ҷамъиятҳо, аз рӯи қарзҳои ҷамъият бо молу мулки шахсии 

онҳо ба ҷавобгарии якҷояи иловагии молумулкӣ кормандон кашида 

шаванд; 

$C) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти иловагӣ умумияти бисёр доранд. Хусусияти 

фарқкунандаи чунин ҷамъиятҳо мавҷудияти масъулияти иловагӣ дар 

ҷамъият мебошад, ки ҳангоми нокифоя будани молу мулки 

ҷамъиятҳо, аз рӯи қарзҳои ҷамъият бо молу мулки шахсии онҳо ба 

ҷавобгарии якҷояи иловагии молумулкӣ кашида шаванд; 

$D) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти иловагӣ умумияти бисёр доранд. Хусусияти умумияти 

чунин ҷамъиятҳо мавҷудияти масъулияти иловагӣ дар иштирокчиёни 

ҷамъият мебошад, ки ҳангоми нокифоя будани молу мулки 



ҷамъиятҳо, аз рӯи қарзҳои ҷамъият бо молу мулки шахсии онҳо ба 

ҷавобгарии якҷояи иловагии молумулкӣ кашида шаванд; 

$E) ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд ва ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти иловагӣ умумияти бисёр доранд. Хусусияти 

фарқкунандаи чунин ҷамъиятҳо мавҷудияти масъулияти иловагӣ дар 

иштирокчиёни ҷамъият мебошад, ки ҳангоми нокифоя будани молу 

мулки ҷамъиятҳо, аз рӯи қарзҳои ҷамъият бо молу мулки шахсии 

онҳо ба ҷавобгарии якҷояи иловагии молумулкӣ кашида шаванд; 

 

@240.Ҷамъияти саҳомӣ чист? 

$A) ҷамъияте дониста мешавад, ки сармояи оинномавии он ба 

миқдори муайяни саҳмияҳо тақсим шудааст, иштирокчиёни 

ҷамъияти саҳомӣ (саҳмдорон) аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият 

доранд ва зиёни таваккали марбут аз фаъолияти ҷамъиятро ба 

андозаи арзиши саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта ба зимма мегиранд; 

$B) ҷамъияте дониста мешавад, ки сармояи оинномавии он ба 

миқдори муайяни саҳмияҳо тақсим шудааст, иштирокчиёни 

ҷамъияти саҳомӣ (саҳмдорон) аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият 

надоранд ва зиёни таваккали марбут аз фаъолияти ҷамъиятро ба 

андозаи арзиши саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта ба зимма надоранд; 

$C) ширкате дониста мешавад, ки фонди оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим шудааст, иштирокчиёни ҷамъияти саҳомӣ 

(саҳмдорон) аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият доранд ва зиёни 

таваккали марбут аз фаъолияти ҷамъиятро ба андозаи арзиши 

саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта ба зимма мегиранд; 

$D) ширкате дониста мешавад, ки фонди оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим шудааст, иштирокчиёни ҷамъияти саҳомӣ 

(саҳмдорон) аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият надоранд ва зиёни 

таваккали марбут аз фаъолияти ҷамъиятро ба андозаи арзиши 

саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта ба зимма мегиранд; 

$E) ҷамъияте дониста мешавад, ки фонди оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим шудааст, иштирокчиёни ҷамъияти саҳомӣ 

(саҳмдорон) аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият надоранд ва зиёни 

таваккали марбут аз фаъолияти ҷамъиятро ба андозаи арзиши 

саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта ба зимма мегиранд; 

 

 

 



@241.Аломатҳои фарқкунандаи ҷамъияти саҳомӣ инҳоянд: 

$A) тақсими сармояи оинномавӣ ба андозаи баробар ба ҳиссаҳои 

(саҳмҳои) иштирокчиён (саҳмдорон), ҳиссаҳои иштирок дар сармояи 

оинномавӣ ба саҳмияҳо – коғазҳои махсуси қиматнок ифода мегардад, 

ки аз арзиши номиналии онҳо ин сармоя ташкил меёбад, барои 

саҳмдорон номаҳдуд гардидани таваккали зарар, ки ба фаъолияти ҶС 

ва арзиши саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта алоқаманд аст; 

$B) тақсими сармояи оинномавӣ ба андозаи баробар ба ҳиссаҳои 

(саҳмҳои) иштирокчиён (саҳмдорон), ҳиссаҳои иштирок дар сармояи 

оинномавӣ ба саҳмияҳо қоғазҳои махсуси қиматнок ифода мегардад, 

ки аз арзиши номиналии онҳо ин сармоя ташкил меёбад, барои 

саҳмдорон маҳдуд гардидани таваккали зарар, ки ба фаъолияти ҶС ва 

арзиши саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта алоқаманд нест; 

$C) тақсими сармояи оинномавӣ ба андозаи баробар ба ҳиссаҳои 

(саҳмҳои) иштирокчиён (саҳмдорон), ҳиссаҳои иштирок дар сармояи 

оинномавӣ ба саҳмияҳо – коғазҳои махсуси қиматнок ифода мегардад, 

ки аз арзиши номиналии онҳо ин сармоя ташкил меёбад, барои 

саҳмдорон мавҷудияти таваккали зарар, ки ба фаъолияти ҶС ва 

арзиши саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта алоқаманд аст; 

$D) тақсими сармояи оинномавӣ ба андозаи нобаробар (вобаста ба 

саҳм дар пешбурди кор) ба ҳиссаҳои (саҳмҳои) иштирокчиён 

(саҳмдорон), ҳиссаҳои иштирок дар сармояи оинномавӣ ба саҳмияҳо – 

қоғазҳои махсуси қиматнок ифода мегардад, ки аз арзиши номиналии 

онҳо ин сармоя ташкил меёбад, барои саҳмдорон маҳдуд гардидани 

таваккали зарар, ки ба фаъолияти ҶС ва арзиши саҳмияҳои ба онҳо 

тааллуқдошта алоқаманд аст; 

$E) тақсими сармояи оинномавӣ ба андозаи баробар ба ҳиссаҳои 

(саҳмҳои) иштирокчиён (саҳмдорон), ҳиссаҳои иштирок дар сармояи 

оинномавӣ ба саҳмияҳо қоғазҳои махсуси қиматнок ифода мегардад, 

ки аз арзиши номиналии онҳо ин сармоя ташкил меёбад, барои 

саҳмдорон маҳдуд гардидани таваккали зарар, ки ба фаъолияти ҶС ва 

арзиши саҳмияҳои ба онҳо тааллуқдошта алоқаманд аст; 

 

@242.Андозаҳои ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ дар ҷамъияти 

саҳомии кушода ва пӯшида: 

$A) барои ҶСК андозаи нисбатан баланди ҳадди ақалли сармояи 

оинномавӣ на камтар аз панҷ ҳазор нишондиҳанда пешбинӣ шудааст. 



Дар ҶСП андозаи қонунии ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ на 

камтар аз як ҳазор нишондиҳанда мебошад; 

$B) барои ҶСК андозаи нисбатан баланди ҳадди ақалли сармояи 

оинномавӣ на камтар аз панҷ ҳазор маоши ҳадди ақал пешбинӣ 

шудааст. Дар ҶСП андозаи қонунии ҳадди ақалли сармояи 

оинномавӣ на камтар аз як ҳазор маоши ҳадди ақал мебошад; 

$C) ҳангоми дар заминаи моликияти давлатӣ таъсис додани ҷамъияти 

саҳомии кушода маблағи сармояи оинномавии ҷамъияти саҳомиро 

арзиши корхона (молу мулк) ташкил медиҳад, ки тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

гардидааст; 

$D) барои ҶСП андозаи нисбатан баланди ҳадди ақалли сармояи 

оинномавӣ на камтар аз панҷ ҳазор сомонӣ пешбинӣ шудааст. Дар 

ҶСК андозаи қонунии ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ на камтар аз 

як ҳазор сомонӣ мебошад; 

$E) барои ҶСК андозаи нисбатан баланди ҳадди ақалли сармояи 

оинномавӣ на камтар аз панҷ ҳазор сомонӣ пешбинӣ шудааст. Дар 

ҶСП андозаи қонунии ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ на камтар аз 

як ҳазор сомонӣ мебошад; 

 

@243.Миқдори иштирокчиён дар ҷамъияти саҳомии кушода ва 

пӯшида: 

$A) миқдори иштирокчиёни ҶСК ва ҶСП маҳдуд карда намешавад; 

$B) миқдори иштирокчиёни ҶСП маҳдуд карда намешавад. Миқдори 

иштирокчиёни ҶСК набояд аз 50 нафар зиёд бошад; 

$C) миқдори иштирокчиёни ҶСК маҳдуд карда намешавад. Миқдори 

иштирокчиёни ҶСП набояд аз 30 нафар зиёд бошад; 

$D) миқдори иштирокчиёни ҶСП маҳдуд карда намешавад. Миқдори 

иштирокчиёни ҶСК набояд аз 30 нафар зиёд бошад; 

$E) миқдори иштирокчиёни ҶСК маҳдуд карда намешавад. Миқдори 

иштирокчиёни ҶСП набояд аз 50 нафар зиёд бошад; 

 

@244.Тафовути ҷамъияти саҳомии кушода ва пӯшида: 

$A) миқдори иштирокчиёни ҶСК маҳдуд карда намешавад. Миқдори 

иштирокчиёни ҶСП набояд аз 50 нафар зиёд бошад; 

$B) аз рӯи шумораи иштирокчиён, андозаи ҳадди ақалли сармояи 

оинномавӣ, тартиби тақсими ҳиссаҳо дар сармояи оинномавӣ, ҷалби 

сармояҳо ва гардиши саҳмияҳо, ҳуқуқҳои иловагии саҳмдорон ва 



дараҷаи ошкоро будани («оммавӣ будани») иттилоот дар бораи 

ҷамъият фарқ мекунанд; 

$C) аз рӯи шумораи иштирокчиён, тартиби тақсими ҳиссаҳо дар 

сармояи оинномавӣ, ҷалби сармояҳо ва гардиши саҳмияҳо, ҳуқуқҳои 

иловагии саҳмдорон ва дараҷаи ошкоро будани («оммавӣ будани») 

иттилоот дар бораи ҷамъият фарқ мекунанд; 

$D) аз рӯи шумораи иштирокчиён, андозаи ҳадди ақалли сармояи 

оинномавӣ, тартиби тақсими ҳиссаҳо дар сармояи оинномавӣ, ҷалби 

сармояҳо ва гардиши саҳмияҳо, ҳуқуқҳои иловагии саҳмдорон фарқ 

мекунанд; 

$E) аз рӯи шумораи иштирокчиён, андозаи ҳадди ақалли сармояи 

оинномавӣ, тартиби тақсими ҳиссаҳо дар сармояи оинномавӣ, ҷалби 

сармояҳо ва гардиши саҳмияҳо, ҳуқуқҳои иловагии саҳмдорон ва 

дараҷаи ошкоро будани («оммавӣ будани») иттилоот дар бораи 

ҷамъият ва дигар хусусиятҳо фарқ мекунанд; 

 

@245.Аз ин панҷ ҷавоб кадомаш дуруст мебошад: 

$A) ҶСП вазифадор аст, ки ҳар сол барои маълумоти умум инҳоро ба 

нашр расонад: 1) ҳисоботи солона, 2) тавозуни муҳосибавӣ, 3) ҳисоби 

фоида ва зиён; 

$B) ҶСК вазифадор аст, ки ҳар сол барои маълумоти умум инҳоро ба 

нашр расонад: 1) ҳисоботи солона, 2) тавозуни муҳосибавӣ, 3) ҳисоби 

фоида ва зиён, 4) шумораи кормандон; 

$C) ҶСК вазифадор аст, ки ҳар моҳ барои маълумоти умум инҳоро ба 

нашр расонад: 1) ҳисоботи солона, 2) тавозуни муҳосибавӣ, 3) ҳисоби 

фоида ва зиён; 

$D) ҶСК вазифадор аст, ки ҳар сол барои маълумоти мақомоти 

дахлдор инҳоро ба нашр расонад: 1) ҳисоботи солона, 2) тавозуни 

муҳосибавӣ, 3) ҳисоби фоида ва зиён; 

$E) ҶСК вазифадор аст, ки ҳар сол барои маълумоти умум инҳоро ба 

нашр расонад: 1) ҳисоботи солона, 2) тавозуни муҳосибавӣ, 3) ҳисоби 

фоида ва зиён; 

 

@246.Ҷавоби дурусти зикргардидаро зарур аст муайян намоед: 

$A) ҶСП вазифадор аст барои санҷиш ва тасдиқи дурустии ҳисоботи 

молиявии солона аудитори касбии мустақилро ҷалб намояд; 

$B) ҶСК вазифадор аст барои санҷиш ва тасдиқи дурустии ҳисоботи 

молиявии моҳона аудитори касбии мустақилро ҷалб намояд; 



$C) ҶСК вазифадор аст барои санҷиш ва тасдиқи дурустии ҳисоботи 

молиявии солона нозири Агентии назорати давлатии молиявӣ ва 

мубориза бо коррупсияи касбии мустақилро ҷалб намояд; 

$D) ҶСК вазифадор аст барои санҷиш ва тасдиқи дурустии ҳисоботи 

молиявии солона ревизори касбии мустақилро ҷалб намояд; 

$E) ҶСК вазифадор аст барои санҷиш ва тасдиқи дурустии ҳисоботи 

молиявии солона аудитори касбии мустақилро ҷалб намояд; 

 

@247.Ҷавоби дурустро интихоб намоед: 

$A) ҶСП ҳақ дорад саҳмияҳои худро аз тариқи обунаи кушода ва ба 

фурӯши озод гузорад; 

$B) ҶСП ҳақ дорад саҳмияҳои худро аз тариқи обунаи маҳдуд ва ба 

фурӯши музояда гузорад; 

$C) ҶСК ҳақ дорад саҳмияҳои худро аз тариқи обунаи маҳдуд ва ба 

фурӯши озод гузорад; 

$D) ҶСК ҳақ дорад саҳмияҳои худро аз тариқи обунаи маҳдуд ва ба 

фурӯши музояда гузорад; 

$E) ҶСК ҳақ дорад саҳмияҳои худро аз тариқи обунаи кушода ва ба 

фурӯши озод гузорад; 

 

@248.Тафовути дурусти байни шаклҳои ҷамъияти саҳомиро 

муайян намоед: 

$A) дар ҶСК комиссияи баҳисобгирӣ буда наметавонад, дар он 

метавонад шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ва раиси он набошанд; 

$B) дар ҶСП комиссияи баҳисобгирӣ буда наметавонад, дар он шӯрои 

директорон (шӯрои нозирон) ва раиси он ҳамеша мавҷуд аст; 

$C) дар ҶСП комиссияи баҳисобгирӣ буда метавонад, дар он 

метавонад шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ва раиси он набошанд; 

$D) дар ҶСК комиссияи баҳисобгирӣ буда наметавонад, дар он шӯрои 

директорон (шӯрои нозирон) ва раиси он ҳамеша мавҷуд аст; 

$E) дар ҶСП комиссияи баҳисобгирӣ буда наметавонад, дар он 

метавонад шӯрои директорон (шӯрои нозирон) ва раиси он набошанд; 

 

@249.Артел чист? 

$A) чунин шакли ташкилию ҳукуқӣ дар Кодекси гражданӣ мавҷуд 

нест, мувофиқан он ҷой дошта наметавонад; 

$B) ин шахси ҳукуқии ғайритиҷоратӣ мебошад; 

$C) ин шакли кооперативи истеҳсолӣ мебошад; 



$D) ин шакли кооперативи дӯзандагӣ мебошад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@250.Компания чӣ гуна шахси хукуқӣ аст? 

$A) ин иттиҳоди шахсони алоҳида мебошад; 

$B) ин шахси ҳукуқии ғайритиҷоратӣ мебошад; 

$C) ин шахси ҳукуқии тиҷоратӣ мебошад; 

$D) ин шахси ҳукуқии шарикӣ мебошад; 

$E) чунин шакли ташкилию ҳуқуқӣ дар Кодекси гражданӣ мавҷуд 

нест, мувофиқан он шакли ташкили ҳукуқии шахси ҳукуқӣ нест; 

 

@251.Супермаркет чӣ гуна шахси хукуқӣ аст? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) ин шахси ҳукуқии ғайритиҷоратӣ мебошад; 

$C) ин шахси ҳукуқии тиҷоратӣ мебошад; 

$D) ин маркази савдо бо дорои теъдоди дахлдори навъи 

(ассортименти) мол мебошад; 

$E) чунин шакли ташкилию ҳуқуқӣ дар Кодекси гражданӣ мавҷуд 

нест, мувофиқан он шакли ташкилию ҳукуқии шахси ҳуқуқӣ нест; 

 

@252.Намояндагӣ ва филиал дар асоси чӣ амал мекунад? 

$A) Қонунҳо; 

$B) Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Оинномаи тасдиқкардаи роҳбари шахси ҳуқуқӣ; 

$D) Ваколатномаи додаи шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Низомномаи тасдиқкардаи шахси ҳуқуқӣ; 

 

@253.Роҳбарони намояндагӣ ва филиал дар асоси чӣ амал 

мекунанд? 

$A) Қонунҳо; 

$B) Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Оинномаи тасдиқкардаи роҳбари шахси ҳуқуқӣ; 

$D) Низомномаи тасдиқкардаи шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Ваколатномаи додаи шахси ҳуқуқӣ; 

 

@254.Шаклҳои азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

$A) Муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, табдилёбӣ, 

ивазшавӣ; 



$B) Муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, ҷудошавӣ, табдилёбӣ, барҳамхурӣ; 

$C) Ивазшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ; 

$D) Муттаҳидшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, мубадалгардӣ; 

$E) Муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, табдилёбӣ; 

 

@255.Дар сурати барҳам додани шахси ҳукуқӣ музди меҳнати 

шахсоне, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ кор мекунанд, дар 

навбати чандум пардохта мешавад? 

$A) Тибқи шартномаи тарафайн муайян карда мешавад; 

$B) Дар навбати аввал; 

$C) Дар навбати сеюм; 

$D) Мувофиқи муқаррароти суд; 

$E) Дар навбати дуюм; 

 

@256.Намудҳои ширкатҳои хоҷагидорӣ кадомҳоянд? 

$A) Ширкати ба бовари асосёфта, иттиҳодияҳои ҷаъиятӣ ва динӣ; 

$B) Ҷамъиятҳи саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти иловагӣ, 

ширкати комил; 

$C) Ҷамъиятҳи саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, 

кооперативи истеҳсолӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти иловагӣ, 

ширкати комил; 

$D) Ширкати одӣ, ширкати комил ва коммандити саҳомӣ; 

$E) Ширкати комил ва ширкати ба боварӣ асосёфта; 

 

@257.Ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ дар кадом шакл таъсис дода 

мешаванд? 

$A) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, ширкати 

комил; 

$B) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ҷамъиятҳои саҳомӣ, 

ҷамъяити саҳомии шакли кушода; 

$C) Ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, ҷамъиятҳои ғайрихоҷагидорӣ; 

$D) Ҷамъияти саҳомии кушода ва пӯшида, ширкати ба бовари 

асосёфта; 

$E) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти иловагӣ ва ҷамъиятҳои саҳомӣ; 

 

@258.Шумораи иштирокчиёни ҷамъиятҳои дорои масъулияти 

маҳдуд аз чанд нафар зиёд буда наметавонад? 



$A) 40 нафар; 

$B) 50 нафар; 

$C) 10 нафар; 

$D) 20 нафар; 

$E) 30 нафар; 

 

@259.Ҳаҷмӣ сармояи оинномавии ҷамъияти дорои масъулияташ 

бояд накамтар аз чад сомониро ташкил намояд? 

$A) Накамтар аз сад сомонӣ; 

$B) Ягон аҳамият надорад; 

$C) Накамтар аз сесад сомонӣ; 

$D) Накамтар аз чорсад сомонӣ; 

$E) Накамтар аз панҷсад сомонӣ; 

 

@260.Шумораи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии пӯшида аз чанд 

нафар зиёд буда наметавонад? 

$A) 10 нафар; 

$B) 20 нафар; 

$C) 30 нафар; 

$D) 40 нафар; 

$E) 50 нафар; 

 

@261.Сармояи ҳадди ақалли оинномавии ҷамъияти саҳомии 

кушода чӣ қадар аст? 

$A) Аз қарори қабулнамудаи муассисон вобаста аст; 

$B) Бояд зиёда аз якҳазор сомониро ташкил намояд; 

$C) Бояд на камтар аз якҳазор сомониро ташкил намояд; 

$D) Бояд зиёда аз панҷ ҳазор сомониро ташкил намояд; 

$E) Бояд на камтар аз панҷ ҳазор сомониро ташкил намояд; 

 

@262.Сармояи ҳадди ақалли оинномавии ҷамъияти саҳомии 

пӯшида чӣ қадар аст? 

$A) Бояд зиёда аз ду ҳазор сомониро ташкил намояд; 

$B) Бояд зиёда аз якҳазор сомониро ташкил намояд; 

$C) Бо қарори муассисон муайян карда мешавад; 

$D) Бояд накамтар аз дуҳазор сомониро ташкил намояд; 

$E) Бояд на камтар аз як ҳазор сомониро ташкил диҳад; 

 



@263.Дар кадом ҳолат ҷамъияти саҳомӣ вобаста эътироф карда 

мешавад? 

$A) Агар дигар ҷамъияти саҳомӣ (бартаридошта) беш аз 30 фоизи 

саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳомии якумро дошта бошад; 

$B) Агар як ҷамъияти саҳомӣ бо дигар ҷамъияти саҳомӣ, ки дар асоси 

шартномаи фаъолияти якҷоя амал мекунанд, дар назди як кредитор 

ӯҳдадории муштарак дошта бошанд; 

$C) Агар зиёда аз 60 фоизи сармояи оиномавии ҷамъияти саҳомӣ ба 

давлат тааллуқ дошта бошад; 

$D) Агар дигар ҷамъияти саҳомӣ (бартаридошта) беш аз 40 фоизи 

саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳомии якумро дошта бошад; 

$E) Агар дигар ҷамъияти саҳомӣ (бартаридошта) беш аз 20 фоизи 

саҳмияҳои овоздори ҷамъияти саҳомии якумро дошта бошад; 

 

@264.Шумораи аъзои кооперативи истеҳсолӣ набояд аз чанд 

нафар камтар бошад? 

$A) зиёда аз 5 нафар; 

$B) камтар аз 5 нафар; 

$C) на камтар аз 50 нафар; 

$D) на камтар аз 30 нафар; 

$E) на камтар аз 5 нафар; 

 

@265.Кадом корхона корхонаи махсуси (қазонии) давлатӣ 

мебошад? 

$A) Корхонае, ки ба истеҳсоли силоҳи оташфишон ва дигар 

лавозимоти ҷангӣ машғул аст; 

$B) Корхонае, ки молу мулки давлатиро дар асоси пешбурди 

хоҷагидорӣ дар ихтиёр дорад; 

$C) Корхонаҳое, ки молумулки давлатӣ дар таҳти соҳибӣ, истифода ва 

ихтиёрдории бемаҳдуд қарор дорад; 

$D) Корхонае, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё 

Фармони вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст; 

$E) Корхонаҳое, ки молумулки давлатиро бо ҳукуқи идораи 

оперативӣ дар ихтиёр дорад; 

 

@266.Муассиса чист? 

$A) Ташкилоте, ки иштирокчиёни он аз сӣ нафар зиёд буда, аз ҷониби 

молик қисман маблағгузорӣ карда мешавад; 



$B) Ташкилоте, ки молик барои амали гардонидани вазифаҳои 

идоракунӣ, иҷтимоию фарҳангӣ, маишӣ, хизматрасонӣ ва ё 

вазифаҳои дигари дорои хусусияти ғайритиҷоратӣ таъсис дода, онро 

пурра ё қисман маблағгузорӣ мекунад; 

$C) Ташкилоте, ки молик барои амали гардонидани вазифаҳои 

идоракунӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ё вазифаҳои дигари дорои 

хусусияти тиҷоратӣ таъсис дода, онро пурра ё қисман маблағгузорӣ 

мекунад; 

$D) Ташкилоте, ки аз ҷониби молик барои ба мақсади муайян ва 

давраи муайян фаъолият кардан таъсис дода шуда, пурра 

маблағгузорӣ карда мешавад; 

$E) Ташкилоте, ки молик барои амали гардонидани вазифаҳои 

идоракунӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ё вазифаҳои дигари дорои 

хусусияти ғайритиҷоратӣ таъсис дода, онро пурра ё қисман 

маблағгузорӣ мекунад; 

 

@267.Баҳсҳои ҳукуқии гражданӣ бо иштироки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз ҷониби кадом мақомот ҳал карда мешавад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Судҳо; 

 

@268.Оид ба ноболиғони аз 14 то 18 сола кадом ҷавоб мувофиқ аст: 

$A) Ноболиғони аз 14 то 18-сола қисман дорои қобилияти амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро аз номи онҳо падару модар ва парасторон анҷом дода, дар 

ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар масъулият 

ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта мешавад; 

$B) Ноболиғони аз 14 то 18-сола дорои қобилияти пурраи амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро онҳо бо розигии падару модар ва парасторони худ анҷом 

дода, дар ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар 

масъулият ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта мешавад; 

$C) Ноболиғони аз 14 то 18-сола қисман дорои қобилияти амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро онҳо бе розигии падару модар ва парасторони худ анҷом 



дода, дар ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар 

масъулият ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта 

намешавад; 

$D) Ноболиғони аз 12 то 18-сола қисман дорои қобилияти амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро онҳо бо розигии падару модар ва парасторони худ анҷом 

дода, дар ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар 

масъулият ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта мешавад; 

$E) Ноболиғони аз 14 то 18-сола қисман дорои қобилияти амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро онҳо бо розигии падару модар ва парасторони худ анҷом 

дода, дар ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар 

масъулият ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта мешавад; 

 

@269.Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, аз ҷониби 

кӣ ҷуброн карда мешавад: 

$A) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, тибқи асосҳои 

умумӣ мустақилона ҷуброн карда намешавад; 

$B) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, аз ҷониби падару 

модар ҷуброн карда мешавад; 

$C) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, аз ҷониби падару 

модар, васиён ва парасторон ҷуброн карда мешавад; 

$D) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, тибқи асосҳои 

умумӣ аз ҷониби давлат ҷуброн карда мешавад; 

$E) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, тибқи асосҳои 

умумӣ мустақилона ҷуброн карда мешавад; 

 

@270.Корхона ҳамчун обйекти ҳуқуқи гражданӣ чист? 

$A) Молу мулки манқул мебошад, ки ҳангоми бегона кардани он 

бақайдгирии давлатиро талаб мекунад; 

$B) Ташкилотест, ки дар он кормандон фаъолияти меҳнатӣ мебаранд; 

$C) Шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки мақсади фаъолияти он ба даст 

овардани фоида нест; 

$D) Ин молумулки ғайриманқул аст, ки аз он андоз ситонида 

намешавад; 

$E) Маҷмӯи молумулкест, ки барои баамалбарории фаъолияти 

соҳибкорӣ истифода мешавад; 

 



@271.Оё манзили истиқоматӣ ба сифати обйекти ҳуқуқи 

гражданӣ баромад карда матавонад? 

$A) Наметавонад, чунки манзили истиқоматӣ ба ашёи ғайриманқул 

дохил шуда обйекти ҳуқуқи манзилро ташкил мекунад; 

$B) Наметавонад, зеро барои обйекти ҳуқуқи гражданӣ эътироф 

шудани он, бояд қарори махсуси мақомоти ваклотадор қабул карда 

шавад; 

$C) Метавонад, агар манзил ба моликияти давлатӣ тааллуқ дошта 

бошад; 

$D) Метавонад, чунки манзили истиқоматӣ ашёи манқул буда, ба 

сифати предмети шартномаҳои ҳуқуқи гражданӣ баромад мекунад; 

$E) Албатта, зеро манзили истиқоматӣ ба ашёи ғайриманқул дохил 

шуда, яке аз намудҳои обйекти ҳуқуқи гражданиро ташкил мекунад; 

 

@272.Cамара, маҳсулот ва даромаде, ки дар натиҷаи истифодаи 

молумулк ба даст омадааст, ба кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Ба соҳибмулк; 

$B) Ба соҳибкор; 

$C) Ба давлат; 

$D) Ба шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Ба шахсе, ки молумулкро дар асоси қонунӣ соҳибӣ ва истифода 

менамояд; 

 

@273.Дар муносибатҳои гражданӣ асъори миллӣ ашёи хос аст ва ё 

бо нишонаи навъ муайяншаванда? 

$A) Албатта, ашёи хос, чунки дорои рақамҳои хос аст; 

$B) Асъори миллӣ ашё набуда, умуман дар муносибатҳои гражданӣ 

истифода намешавад; 

$C) Ашёи хос мебошад, зеро ҳангоми аз байн рафтан, метавонад бо 

дигар асъори миллӣ иваз карда шавад; 

$D) Ҳам ашёи хос ва ҳам ашёи бо нишони навъ муайяншаванда 

мебошад; 

$E) Ашёи бо нишонаи навъ муайяншаванда; 

 

@274.Сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ чист? 

$A) Ин сирри махфӣ мебошад, ки Феҳрасти давлатӣ дохил карда 

шудааст; 



$B) Маълумоте, ки бо сабаби ба шахси сеюм маълум набуданаш 

арзиши пулӣ ё имконпазири (потенсиалии) тиҷоратӣ дошта, дар 

асоси шартнома барои истифодаи озодона дастрас нест ва дорандаи 

маълумот ҷиҳати махфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо меандешад; 

$C) Маълумоте, ки бо сабаби ба шахси сеюм маълум буданаш арзиши 

воқеӣ ё имконпазири (потенсиалии) тиҷоратӣ дошта, дар асоси қонун 

барои истифодаи озодона дастрас нест ва дорандаи маълумот ҷиҳати 

махфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо меандешад; 

$D) Маълумоте, ки истифодаи озодонаи он дастрас нест, дорандаи 

маълумот ҷиҳати махфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо меандешад ва 

дар асоси қонун барои паҳн кардани он ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ 

гардидааст; 

$E) Маълумоте, ки бо сабаби ба шахси сеюм маълум набуданаш 

арзиши воқеӣ ё имконпазири (потенсиалии) тиҷоратӣ дошта, дар 

асоси қонун барои истифодаи озодона дастрас нест ва дорандаи 

маълумот ҷиҳати махфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо меандешад; 

 

@275.Масъулияти шахсе, ки сирри тиҷоратӣ ё хизматиро фош 

кардааст, чӣ гуна аст? 

$A) Ягон масъулият надорад; 

$B) Масъулияти пурра - то ҳадди ҷуброни фоидаи аздастрафтаро 

дорад; 

$C) Масъулият дорад, ба шарте, ки тарафи дигар ба суд муроҷиат 

намояд; 

$D) Дар ҳаҷми муайянкарда шартнома масъулият дорад; 

$E) Дар доираи зиёни воқеӣ масъулият дорад; 

 

@276.Низоми пулии мамлакатро кӣ муайян мекунад? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@277.Коғази киматнок чист? 

$A) Ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва 

унсурҳои ҳатмӣ ҳуқуқи шахсро ба ягон чизи арзишнок ифода 

мекунад; 



$B) Ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва 

реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молумулкиро тасдиқ намуда, дар 

муносибатҳои гражданӣ ба сифати пардохт истифода мешавад; 

$C) Ҳуҷҷате мебошад, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар 

сурати нишон додани он имконпазир аст; 

$D) Ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва 

реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молумулкиеро тасдиқ менамояд, ки татбиқ 

ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон додан ва аз ҷониби 

мақомоти нотариалӣ тасдиқ гардидани он имконпазир аст; 

$E) Ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва 

реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молумулкиеро тасдиқ менамояд, ки татбиқ 

ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон додани он имконпазир 

аст; 

 

@278.Ба коғазҳои қиматнок чӣ дохил мегардад? 

$A) Вомбарг, чек, вексел, сертификати бонкӣ, саҳмия, асъори миллӣ; 

$B) Вомбарг, чек, тилло, саҳмия, коносамент, ваколатнома, вексел; 

$C) Чек, пул, коносамент, иҷозатнома, пардохтнома (квитансия); 

$D) Вомбарг, чек, вексел, сертификати бонкӣ, коносамент, саҳмия; 

$E) Вомбарг, чек, вексел, сертификати бонкӣ, коносамент, саҳмия ва 

ғайра; 

 

@279.Намудҳои коғазҳои киматнок кадомҳоянд? 

$A) Манзурӣ, пулӣ, ордерӣ, номӣ; 

$B) Номӣ, ордерӣ, воқеи ва манзурӣ; 

$C) Номӣ, ғайриномӣ, манзурӣ, ғайриманзурӣ, ордерӣ ва 

ғайриордерӣ; 

$D) Номӣ ва ордерӣ; 

$E) Номӣ, ордерӣ ва манзурӣ; 

 

@280.Ҳуқуқи тасдиқнамудаи коғази қиматноки номӣ бо кадом 

тартиб гузашт карда мешавад? 

$A) Бо тартиби судӣ; 

$B) Бо тартиби маъмурӣ; 

$C) Ба дасти шахси дигар супурдани коuази rиматнок кифоя аст; 

$D) Бо роҳи дар ин қоғаз сабт кардани навиштаҷоти интиқолии 

индоссант; 

$E) Бо тартибе, ки барои гузашткунии талабот муқаррар гардидааст; 



 

@281.Саҳмия чист? 

$A) Ҳуxxати идоракунии мол мебошад, ки [уrуrи дорандаи rонунии 

онро дар мавриди идора кардани бори дар он зикргардида ва 

гирифтани бор пас аз [амлу наrли он тасдиr менамояд; 

$B) Коғази қиматнокест, ҳуқуқи дорандаи онро барои дар шакли 

дивиденд гирифтани як қисми фоидаи ҷамъияти саҳомӣ тасдиқ 

менамояд; 

$C) Қоғази қиматноки ҷамъияти саҳоми дар бораи пасандози маблағ 

мебошад, ки баъди гузаштани мӯҳлати муқарраршуда ҳуқуқи 

дорандаи онро барои дар шакли дивиденд гирифтани як қисми 

фоидаи ҷамъияти саҳомӣ, барои иштирок дар идораи корҳои 

ҷамъияти саҳомӣ, инчунин ба қисми молумулки баъди барҳам додани 

он боқимонда тасдиқ менамояд; 

$D) Коғази қиматнокест, ки ҳуқуқи дорандаи онро барои дар шакли 

дивиденд гирифтани фоидаи пурраи ҷамъияти саҳомӣ, барои 

иштирок дар идораи корҳои ҷамъияти саҳомӣ, инчунин ба ҳамаи 

молумулки баъди барҳам додани он боқимонда тасдиқ менамояд; 

$E) Коғази қиматнокест, ки ҳуқуқи дорандаи онро барои дар шакли 

дивиденд гирифтани як қисми фоидаи ҷамъияти саҳомӣ, барои 

иштирок дар идораи корҳои ҷамъияти саҳомӣ, инчунин ба қисми 

молумулки баъди барҳам додани он боқимонда тасдиқ менамояд; 

 

@282.Кадом ҷамъиятҳои саҳомӣ ҳукуқи баровардани саҳмияи 

ордериро доранд? 

$A) Ҷамъиятҳои саҳомии пӯшида; 

$B) Ҷамъиятҳои саҳомии кушода; 

$C) Ҷамъиятҳои саҳомие, ки зиёда аз сол 3 фаъолият кардаанд; 

$D) Ҷамъиятҳои саҳомӣ чунин ҳуқуқро надоранд; 

$E) Чунин тарзи саволгузорӣ нодуруст аст; 

 

@283.Коносамент чист? 

$A) Қоғази қиматнокест, ки дорандаи он дар сурати пешниҳод кардан 

ҳуқуқи гирифтани маблағро аз бонк пайдо мекунад; 

$B) Коғази қиматнокест, ки ҳуқуқи дорандаи онро барои дар шакли 

дивиденд гирифтани як қисми фоидаи ҷамъияти саҳомӣ, барои 

иштирок дар идораи корҳои ҷамъияти саҳомӣ, инчунин ба қисми 

молумулки баъди барҳам додани он боқимонда тасдиқ менамояд; 



$C) Ҳуҷҷати идоракунии мол мебошад, ки ҳуқуқи дорандаи қонунии 

онро дар мавриди қабул кардани бори дар коносамент зикргардида ва 

ба каси дигар ирсол намудани он тасдиқ менамояд; 

$D) Ҳуҷҷати идоракунии мол мебошад, ки ҳуқуқи гирифтани борро 

пас аз ҳамлу нақли он тасдиқ менамояд; 

$E) Ҳуҷҷати идоракунии мол мебошад, ки ҳуқуқи дорандаи қонунии 

онро дар мавриди идора кардани бори дар коносамент зикргардида 

ва гирифтани бор пас аз ҳамлу нақли он тасдиқ менамояд; 

 

@284.Аҳд чист? 

$A) Як намуди шартнома аст; 

$B) Созиши ду ва зиёда шахс аст, ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир 

ёфтан ва қатъи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ мегардад; 

$C) Ин амали шаҳрвандон, ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва 

қатъи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ равона гардидааст; 

$D) Ин амали шахси ҳуқуқӣ, ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан 

ва қатъи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ равона гардидааст; 

$E) Ин амали шаҳрвандон ва шахси ҳукуқӣ мебошад, ки барои вуҷуд 

омадан, тағйир ёфтан ва қатъи ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ равона 

гардидааст; 

 

@285.Аҳди яктарафа чист? 

$A) Аҳде, ки дар он як нафар иштирок мекунад; 

$B) Аҳдест, ки дар он як тараф ҳукуқ ва тарафи дигар ӯҳдадорӣ дорад; 

$C) Аҳдест, ки барои анҷом додани он ифодаи иродаи ду тураф зарур 

мебошад; 

$D) Аҳдест, ки боиси ба вуҷуд омадани оқибатҳо танҳо ба як нафар 

мегардад; 

$E) Аҳдест, ки барои анҷоми он ифода иродаи як тараф зарур ё кифоя 

мебошад; 

 

@286.Аҳдҳои бо шарту шароит басташуда ба кадом намудҳо ҷудо 

мешаванд? 

$A) Аҳдҳои шартдор ва бешарт; 

$B) Аҳдҳои даҳонӣ ва хаттӣ; 

$C) Аҳдҳои реалӣ ва консенсуалӣ; 

$D) Аҳдҳо бо шарти бастан ва бо шарти набастани шартнома; 



$E) Аҳдҳои бо шарти батаъхир анҷомдодашуда ва бо шарти 

бекоркунӣ анҷомёфта; 

 

@287.Кадом намудҳои аҳдҳои хаттиро медонед? 

$A) Хаттӣ ва даҳонӣ; 

$B) Хаттии судӣ ва маъмурӣ; 

$C) Одӣ, нотариалӣ, реалӣ; 

$D) Одӣ, мураккаб, нотариалӣ ва судӣ; 

$E) Одӣ ва нотариалӣ; 

 

@288.Кадомe аз аҳдҳои зерин бояд дар шакли хаттӣ баста шаванд? 

$A) Аҳдҳое, ки байни шаҳрвандон; 

$B) Аҳдҳои калон; 

$C) Аҳдҳое, ки боиси бегонакунии молумулк мегарданд; 

$D) Ҳамаи аҳдҳо; 

$E) Аҳдҳои байни шахсони ҳуқуқӣ; 

 

@289.Оқибати риоя накардани шакли хаттии одии аҳд: 

$A) Аҳд беътибор дониста шуда, тарафҳо ба ҳолати аввала 

(реститутсия) баргардонида мешаванд ва тарафи гунаҳкор ҷуброни 

зарарро пардохт менамяод; 

$B) Аҳд эътиборнок ҳисобида мешавад, агар арзиши предмети он аз 

панҷ маоши ҳадди ақал зиёд набошад; 

$C) Аҳд эътиборнок ҳисобида мешавад, танҳо дар асоси қарори суд; 

$D) Тарфаҳо аз ҳуқуқи овардани истинод ба баёноти шоҳидон маҳрум 

намегарданд, бинобар ин ҳуқуқи овардани далелҳои дигарро 

надоранд; 

$E) Тарафҳо аз ҳукуқи истинод ба баёноти шоҳидон маҳрум 

мегарданд, вале ҳуқуқи овардани далелҳои дигарро доранд; 

 

@290.Дар кадоме аз ҳолатҳои поёнӣ тасдиқи нотариалии аҳд 

ҳатмист: 

$A) Агар яке аз тарафҳо шахси ҳуқуқӣ бошад; 

$B) Агар ҳар ду тараф шахси ҳуқуқӣ бошад; 

$C) Агар яке аз тарафҳо давлат бошад; 

$D) Агар арзиши предмети аҳд аз 5 маоши ҳадди ақал зиёд бошад; 

$E) Агар яке аз тарафҳои аҳд талаб намояд; 

 



@291.Дар кадом вақт даромади аз аҳд бадастомада ба фоидаи 

давлат рӯёнида мешавад? 

$A) Агар ба сифати яке аз тарафҳои аҳд давлат баромад намуда, аҳд ба 

манфиати он баста шавад; 

$B) Агар тарафҳои аҳд аз фоидаи он даст кашанд; 

$C) Агар тарафҳои аҳд андозро саривақт насупоранд; 

$D) Агар аҳдро шахсони ғайри қобили амал ва ё хурдсолон баста 

бошанд; 

$E) Агар аҳд ошкоро хилофи асосҳои тартиботи ҳуқуқӣ ё ахлоқ баста 

шуда бошад; 

 

@292.Аҳди рӯякӣ чист? 

$A) Аҳдест, ки бо мақсади рӯйпӯш намудани аҳди дигар баста 

шудааст; 

$B) Аҳдест, ки шаҳрванди дар натиxаи бемории рӯҳӣ ғайри қобили 

амал эътирофгардида бастааст; 

$C) Аҳдест, ки бидуни нияти барои он бунёд намудани оқибати 

дахлдори ҳуқуқӣ баста шудааст; 

$D) Аҳдест, ки ошкоро хилофи асосҳои тартиботи ҳуқуқӣ ё ахлоқ 

баста шудааст; 

$E) Чунин намуди аҳд дар қонунгузории гражданӣ пешбинӣ 

нагардидааст, Аҳдест, ки ошкоро хилофи асосҳои тартиботи ҳуқуқӣ ё 

ахлоқ баста шудааст; 

 

@293.Мӯҳлати даъво аз рӯи аҳдҳои мутлақо беэътибор чӣ қадар 

аст ва аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад? 

$A) Се сол аст ва аз лаҳзае, ки ҳуқуқи шахс поймол шуд, ҳисоб карда 

мешавад; 

$B) Се сол аст ва аз лаҳзае, ки шахс огоҳ шуд ё мебоист огоҳ шавад, ки 

ҳуқуқи ӯ поймол гардидааст, ҳисоб карда мешавад; 

$C) Се сол аст ва аз лаҳзае ҳисоб карда мешавад, ки шахс ба суд 

муроҷиат кардааст; 

$D) Се сол аст ва аз лаҳзае ҳисоб карда мешавад, ки он иҷро шудааст; 

$E) Се сол аст ва аз лаҳзае ҳисоб карда мешавад, ки иҷрои он оғоз 

шудааст; 

 

@294.Мӯҳлати даъво аз рӯи аҳдҳои баҳснок чӣ қадар аст ва аз 

кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад? 



$A) Се сол аст ва аз рӯзе, ки ҳуқуқи шахс поймол шуд, ҳисоб карда 

мешавад; 

$B) Се сол аст ва аз рӯзе ҳисоб карда мешавад, ки иҷрои он оғоз 

шудааст; 

$C) Се сол аст ва аз рӯзе ҳисоб карда мешавад, ки шахс ба суд 

муроҷиат кардааст; 

$D) Се сол аст ва аз рӯзе ҳисоб карда мешавад, ки он иҷро шудааст; 

$E) Се сол аст ва аз рӯзе ҳисоб карда мешавад, ки даъвогар дар хусуси 

шароите, ки асоси беэътибории аҳд мебошад, огоҳ шудааст ё мебоист 

огоҳ шавад; 

 

@295.Намудҳои намояндагӣ: 

$A) Намояндагӣ ба намудҳо ҷудо намешавад; 

$B) Намояндагии дар асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди 

қонун, шартнома, аҳд, санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми 

ҳокимияти маҳаллӣ асосёфта; 

$C) Намояндагии дар асоси ваколати бо ваколатнома, қарори суд, 

шартнома, мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ асосёфта; 

$D) Намояндагии қонунӣ ва ғайриқонунӣ; 

$E) Намояндагии дар асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди 

қонун, санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ асосёфта; 

 

@296.Намояндаи тиҷоратӣ кист? 

$A) Шахси ҳуқуқӣ мебошад; 

$B) Шахсест, мунтазам ва мустақилона дар шартномаҳо аз номи 

соҳикорон баромад намуда, барои ин ҳаракатҳо мукофот мегирад; 

$C) Шахсест, ки мунтазам ва мустақилона ба манфиати дигарон 

шартнома мебандад; 

$D) Шахсест, ки мутазам ва мустақилона аз номи шахси ҳуқуқӣ 

ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ 

намояндагӣ мекунад; 

$E) Шахсест, ки мутазам ва мустақилона аз номи соҳибкорон ҳангоми 

бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ намояндагӣ 

мекунад; 

 

@297.Намудҳои ваколатнома: 



$A) Ваколатномаи хаттӣ, даҳонӣ; 

$B) Ваколатномаи умумӣ ва махсус; 

$C) Ваколатнома бо ҳуқуқи ихтиёрдорӣ ва бидуни он; 

$D) Ваколатномаи одӣ ва нотариалӣ; 

$E) Ваколатномаи умумӣ, махсус ва якдафъаина; 

 

@298.Кадоме аз ваколатномаҳои зерин ба ваколатномаҳои 

тасдиқкардаи нотариус баробар аст: 

$A) Ваколатномаҳои маҳкумшудагоне, ки аз ҷониби кормандони 

маҳбасхона тасдиқ шудаанд; 

$B) Ваколатномаҳои шаҳрвандон, ки аз ҷониби суд эътиборнок 

ҳисобида шудааст;  

$C) Ваколатномаҳои ҳамсарон, ки аз ҷониби мақомоти САҲШ тасдиқ 

шудаанд; 

$D) Ваколатномаҳои ронандагон, ки аз ҷониби мақомоти БДА тасдиқ 

шудаанд; 

$E) Ваколатномаҳои хизматчиёни ҳарбӣ дар маҳаллӣ ҷойгиршавии 

таълимгоҳи ҳарбӣ ки аз ҷониби сардори ин таълимгоҳи тасдиқ 

шудаанд; 

 

@299.Ваколатномае, ки санаи дода шуданаш зикр наёфтааст, оё 

амал мекунад? 

$A) Амал мекунад ба мудди се сол; 

$B) Амал мекунад ба муддати як сол; 

$C) Амал намекунад, зеро мӯҳлати амали ваколатнома нишон дода 

нашудааст; 

$D) Амал мекунад то иҷро гардидани он супоришҳое, ки 

вакилкунанда ба шахси дигар вогузор кардааст; 

$E) Чунин ваколатнома эътибор надорад; 

 

@300.Дар кадом ҳолатҳои зикршуда амали ваколатнома қатъ 

намегардад: 

$A) Ваколатномаро бекор кардани шахсе, ки онро додаст; 

$B) Бедарак ғоиб эътироф кардани шахсе, ки ваколатномаро додааст; 

$C) Гузаштани мӯҳлати ваколатнома; 

$D) Даст кашидани шахсе, ки ба ӯ ваколатнома дода шудааст; 

$E) Аз озодӣ маҳрум шудани шахсе, ки ваколатномаро додааст; 

 



@301.Мафҳуми кооперативи истеҳсолиро муайян намоед: 

$A) иттиҳоди ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият барои 

фаъолияти муштараки истеҳсолӣ ё дигари хоҷагидорӣ (истеҳсол, 

коркард, фурӯши маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ ва маҳсулоти дигар, 

иҷрои корҳо, савдо, хизматрасонии маишӣ, хизматрасонии дигар) 

эътироф мегардад, ки ба иштироки молумуклӣ ва дигар тарзи 

иштирок, инчунин аз ҷониби аъзо (иштирокчиён) -и он муттаҳид 

сохтани аъзоҳаққии саҳмии молу мулкӣ асос меёбад; 

$B) иттиҳодияи ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият бо мақсади 

қонеъ гардонидани талаботи моддии (молу мулкии) иштирокчиён бо 

роҳи муттаҳид сохтани аъзоҳақии саҳми молу мулкии аъзои он 

эътироф карда мешавад; 

$C) иттиҳодияи ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият бо мақсади 

қонеъ гардонидани талаботи моддии (ғайри молумулкии) 

иштирокчиён бо роҳи муттаҳид сохтани аъзоҳақии саҳми молу 

мулкии аъзои он эътироф карда мешавад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) иттиҳоди ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият барои 

фаъолияти муштараки истеҳсолӣ ё дигари хоҷагидорӣ (истеҳсол, 

коркард, фурӯши маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ ва маҳсулоти дигар, 

иҷрои корҳо, савдо, хизматрасонии маишӣ, хизматрасонии дигар) 

эътироф мегардад, ки ба иштироки шахсии меҳнатӣ ва дигар тарзи 

иштирок, инчунин аз ҷониби аъзо (иштирокчиён) -и он муттаҳид 

сохтани аъзоҳаққии саҳмии молу мулкӣ асос меёбад; 

 

@302.Мафҳуми кооперативи матлуботро муайян намоед: 

$A) иттиҳоди ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият барои 

фаъолияти муштараки истеҳсолӣ ё дигари хоҷагидорӣ (истеҳсол, 

коркард, фурӯши маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ ва маҳсулоти дигар, 

иҷрои корҳо, савдо, хизматрасонии маишӣ, хизматрасонии дигар) 

эътироф мегардад, ки ба иштироки шахсии меҳнатӣ ва дигар тарзи 

иштирок, инчунин аз ҷониби аъзо (иштирокчиён) -и он муттаҳид 

сохтани аъзоҳаққии саҳмии молу мулкӣ асос меёбад; 

$B) иттиҳодияи ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият бо мақсади 

қонеъ гардонидани талаботи моддии (молу мулкии) иштирокчиён бо 

роҳи муттаҳид сохтани аъзоҳақии саҳми молу мулкии аъзои он 

эътироф карда мешавад; 



$C) иттиҳоди ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият барои 

фаъолияти муштараки истеҳсолӣ ё дигари хоҷагидорӣ (истеҳсол, 

коркард, фурӯши маҳсулоти саноатӣ, кишоварзӣ ва маҳсулоти дигар, 

иҷрои корҳо, савдо, хизматрасонии маишӣ, хизматрасонии дигар) 

эътироф мегардад, ки ба иштироки молумуклӣ ва дигар тарзи 

иштирок, инчунин аз ҷониби аъзо (иштирокчиён) -и он муттаҳид 

сохтани аъзоҳаққии саҳмии молу мулкӣ асос меёбад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) иттиҳодияи ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият бо мақсади 

қонеъ гардонидани талаботи моддии (ғайри молумулкии) 

иштирокчиён бо роҳи муттаҳид сохтани аъзоҳақии саҳми молу 

мулкии аъзои он эътироф карда мешавад; 

 

@303.Сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ чист? 

$A) Ин сирри соҳибкорон аст; 

$B) Маълумоте, ки бо сабаби ба шахси сеюм маълум набуданаш 

арзиши воқеӣ ё имконпазири (потенсиалии) тиҷоратӣ дошта, 

дорандаи маълумот ҷиҳати махфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо 

меандешад, сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ эътироф мешавад; 

$C) Маълумоте, ки бо сабаби ба шахси сеюм маълум набуданаш 

арзиши воқеӣ ё имконпазири (потенсиалии) тиҷоратӣ дошта, дар 

асоси қонун барои истифодаи озодона дастрас нест, сирри тиҷоратӣ 

ва хизматӣ эътироф мешавад; 

$D) Маълумоте, ки дар асоси қонун барои истифодаи озодона дастрас 

нест ва дорандаи маълумот ҷиҳати махфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо 

меандешад, сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ эътироф мешавад; 

$E) Маълумоте, ки бо сабаби ба шахси сеюм маълум набуданаш 

арзиши воқеӣ ё имконпазири (потенсиалии) тиҷоратӣ дошта, дар 

асоси қонун барои истифодаи озодона дастрас нест ва дорандаи 

маълумот ҷиҳати махфӣ нигоҳ доштани он тадбирҳо меандешад, 

сирри тиҷоратӣ ва хизматӣ эътироф мешавад; 

 

@304.Молумулки корхонаҳои давлатӣ чи гунна хусусият доранд - 

Ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) молу мулки корхонаҳои давлатӣ тақсимшаванда буда, ба саҳмҳо 

(ҳиссаҳо) , аз ҷумла байни кормандони корхона тақсим карда 

намешаванд; 



$B) молу мулки корхонаҳои давлатӣ тақсимнашаванда буда, ба саҳмҳо 

(ҳиссаҳо) , аз ҷумла байни кормандони корхона тақсим карда 

мешаванд; 

$C) молу мулки корхонаҳои давлатӣ тақсимнашаванда буда, ба саҳмҳо 

(ҳиссаҳо) , аз ҷумла байни кормандони корхона, муассис, давлат 

тақсим карда намешаванд; 

$D) молу мулки корхонаҳои давлатӣ тақсимнашаванда буда, ба саҳмҳо 

(ҳиссаҳо) , аз ҷумла байни кормандони корхона ва роҳбари он тақсим 

карда мешаванд; 

$E) молу мулки корхонаҳои давлатӣ тақсимнашаванда буда, ба саҳмҳо 

(ҳиссаҳо) , аз ҷумла байни кормандони корхона тақсим карда 

намешаванд; 

 

@305.Ба корхонаҳои давлатӣ мансубанд: 

$A) корхонаҳои махсуси давлатӣ бо ҳуқуқи идоракунии оперативӣ, 

корхонаи казонии бо ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ; 

$B) корхонаҳои воҳиди давлатӣ бо ҳуқуқи идоракунии оперативӣ, 

корхонаи махсус бо ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ; 

$C) корхонаҳои казонии давлатӣ бо ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ, 

корхонаи махсус бо ҳуқуқи идораи оперативӣ; 

$D) корхонаҳои тиҷоратии давлатӣ бо ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ, 

корхонаи ғайритиҷорати бо ҳуқуқи идораи оперативӣ; 

$E) корхонаҳои воҳиди давлатӣ бо ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ, 

корхонаи махсус бо ҳуқуқи идораи оперативӣ; 

 

@306.Хусусияти корхонаҳо: 

$A) фоидае, ки корхона аз истифодаи молу мулки давлатӣ ба даст 

меорад, набояд вобаста ба саҳмҳо (ҳиссаҳо, ҳиссапулиҳо) байни 

шахсони воқеӣ, аъзои ҷомеаи меҳнатӣ тақсим карда шавад. Азбаски 

корхонаҳои давлатӣ молу мулки марбут ба давлатро истифода 

мебарад, фоида аз чунин истифода бояд ба молик гузаронида шавад. 

Як қисми фоида дар корхона барои тавсеаи истеҳсолот боқӣ мемонад. 

Корхонаи воҳид дар заминаи танҳо як шакли моликият – давлатӣ 

таъсис дода мешавад. Корхонаи воҳид наметавонад дар заминаи 

моликияти хусусӣ ё давлатӣ таъсис дода шавад; 

$B) фоидае, ки корхона аз истифодаи молу мулки давлатӣ ба даст 

меорад, набояд вобаста ба саҳмҳо (ҳиссаҳо, ҳиссапулиҳо) байни 

шахсони воқеӣ, аъзои ҷомеаи меҳнатӣ тақсим карда шавад. Азбаски 



корхонаҳои давлатӣ молу мулки марбут ба давлатро истифода 

мебарад, фоида аз чунин истифода бояд ба молик – роҳбари он 

гузаронида шавад. Як қисми фоида дар корхона барои тавсеаи 

истеҳсолот боқӣ мемонад. Корхонаи воҳид дар заминаи танҳо як 

шакли моликият – давлатӣ таъсис дода мешавад. Корхонаи воҳид 

наметавонад дар заминаи моликияти хусусӣ таъсис дода шавад; 

$C) фоидае, ки корхона аз истифодаи молу мулки давлатӣ ба даст 

меорад, набояд вобаста ба саҳмҳо (ҳиссаҳо, ҳиссапулиҳо) байни 

шахсони воқеӣ, аъзои ҷомеаи меҳнатӣ тақсим карда шавад. Азбаски 

корхонаҳои давлатӣ молу мулки марбут ба давлатро истифода 

мебарад, фоида аз чунин истифода бояд ба молик гузаронида шавад. 

Як қисми фоида дар корхона барои тавсеаи истеҳсолот боқӣ мемонад. 

Корхонаи воҳид дар заминаи чунин шакли моликият – давлатӣ ва 

ҷамъиятӣ таъсис дода мешавад. Корхонаи воҳид наметавонад дар 

заминаи моликияти хусусӣ таъсис дода шавад; 

$D) фоидае, ки корхона аз истифодаи молу мулки давлатӣ ба даст 

меорад, набояд вобаста ба саҳмҳо (ҳиссаҳо, ҳиссапулиҳо) байни 

шахсони воқеӣ, аъзои ҷомеаи меҳнатӣ тақсим карда шавад. Азбаски 

корхонаҳои давлатӣ молу мулки марбут ба давлатро истифода 

мебарад, фоида аз чунин истифода бояд ба молик гузаронида шавад. 

Як қисми фоида дар корхона барои тавсеаи истеҳсолот боқӣ мемонад. 

Корхонаи воҳид дар заминаи танҳо як шакли моликият – давлатӣ 

таъсис дода мешавад. Корхонаи воҳид метавонад дар заминаи 

моликияти хусусӣ таъсис дода шавад; 

$E) фоидае, ки корхона аз истифодаи молу мулки давлатӣ ба даст 

меорад, набояд вобаста ба саҳмҳо (ҳиссаҳо, ҳиссапулиҳо) байни 

шахсони воқеӣ, аъзои ҷомеаи меҳнатӣ тақсим карда шавад. Азбаски 

корхонаҳои давлатӣ молу мулки марбут ба давлатро истифода 

мебарад, фоида аз чунин истифода бояд ба молик гузаронида шавад. 

Як қисми фоида дар корхона барои тавсеаи истеҳсолот боқӣ мемонад. 

Корхонаи воҳид дар заминаи танҳо як шакли моликият – давлатӣ 

таъсис дода мешавад. Корхонаи воҳид наметавонад дар заминаи 

моликияти хусусӣ таъсис дода шавад; 

 

@307.Хусусияти корхонаҳо: 

$A) мақоми корхонаи давлатӣ роҳбари он ва шӯрои муассисон 

мебошад, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти 

ваколатдор таъин карда мешавад; 



$B) мақоми корхонаи давлатӣ роҳбари он мебошад, ки аз тарафи 

Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти ваколатдор таъин 

карда мешавад; 

$C) мақоми корхонаи давлатӣ роҳбари он мебошад, ки аз тарафи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда мешавад; 

$D) мақоми корхонаи давлатӣ муассиси он мебошад, ки аз тарафи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти ваколатдор таъин карда 

мешавад; 

$E) мақоми корхонаи давлатӣ роҳбари он мебошад, ки аз тарафи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё мақомоти ваколатдор таъин карда 

мешавад; 

 

@308.Муносибат байни муассис ва роҳбари корхона: 

$A) муносибат бо роҳбари корхонаи давлатӣ тавассути миёнарав сурат 

мегирад; 

$B) муносибат бо роҳбари корхонаи давлатӣ тавассути ваколатнома 

сурат мегирад; 

$C) муносибат бо роҳбари корхонаи давлатӣ тавассути оиннома сурат 

мегирад; 

$D) муносибат бо роҳбари корхонаи давлатӣ тавассути низонома 

сурат мегирад; 

$E) муносибат бо роҳбари корхонаи давлатӣ тавассути шартнома 

сурат мегирад; 

 

@309.Масъулияти роҳбари корхона: 

$A) роҳбари корхонаи давлатӣ дар назди соҳибмулк нисбат ба ҳолати 

кори корхона масъулияти шахсӣ ва молумулкӣ дорад; 

$B) роҳбари корхонаи давлатӣ дар назди соҳибмулк нисбат ба ҳолати 

кори корхона масъулияти истисноӣ дорад; 

$C) роҳбари корхонаи давлатӣ дар назди соҳибмулк нисбат ба ҳолати 

кори корхона масъулияти иловагӣ дорад; 

$D) роҳбари корхонаи давлатӣ дар назди соҳибмулк нисбат ба ҳолати 

кори корхона масъулияти асосӣ дорад; 

$E) роҳбари корхонаи давлатӣ дар назди соҳибмулк нисбат ба ҳолати 

кори корхона масъулияти шахсӣ дорад; 

 

@310.Рохбари корхонаи давлатӣ дар асоси чи фаъолият мекунад: 



$A) роҳбари корхонаи давлатӣ дар асоси принсипҳои яккасардорӣ 

фаъолият мекунад ва ҳама масъалаҳои фаъолияти корхонаро 

мутобиқи салоҳияташ бо муассис ҳал менамояд; 

$B) роҳбари корхонаи давлатӣ дар асоси принсипҳои дастҷамъӣ 

фаъолият мекунад ва ҳама масъалаҳои фаъолияти корхонаро 

мутобиқи салоҳияташ мустақилона ҳал менамояд; 

$C) роҳбари корхонаи давлатӣ дар асоси принсипҳои яккасардорӣ 

фаъолият мекунад ва ҳама масъалаҳои фаъолияти корхонаро 

мутобиқи салоҳдидаш ҳал менамояд; 

$D) роҳбари корхонаи давлатӣ дар асоси принсипҳои яккасардорӣ ва 

яккаҳукмронӣ дар бозори мол фаъолият мекунад ва ҳама масъалаҳои 

фаъолияти корхонаро мутобиқи салоҳияташ мустақилона ҳал 

менамояд; 

$E) роҳбари корхонаи давлатӣ дар асоси принсипҳои яккасардорӣ 

фаъолият мекунад ва ҳама масъалаҳои фаъолияти корхонаро 

мутобиқи салоҳияташ мустақилона ҳал менамояд; 

 

@311.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ» кай қабул шудааст? 

$A) аз 28 феврали соли 2004; 

$B) аз 28 феврали соли 2006; 

$C) аз 28 январи соли 2004; 

$D) аз 28 декабри соли 2004; 

$E) чунин қонун мавҷуд нест; 

 

@312.Ба салоҳияти роҳбари корхонаи воҳид инҳо марбутанд: 

$A) бастани аҳд аз номаи корхона, тасдиқи сохтор ва штати он, барҳам 

додани корхона, ба кор қабул намудани кормандон ва бо онҳо бастани 

шартномаи меҳнатӣ, додани ваколатнома, ташкили иҷрои қарорҳои 

молики молу мулки корхона; 

$B) бастани аҳд аз номаи корхона, тасдиқи сохтор ва штати он, ба кор 

қабул намудани кормандон ва бо онҳо бастани шартномаи меҳнатӣ, 

додани ваколатнома, азнавташкилдиҳии корхона, ташкили иҷрои 

қарорҳои молики молу мулки корхона; 

$C) бастани аҳд аз номаи корхона, тасдиқи сохтор ва штати он, ба кор 

қабул намудани кормандон ва бо онҳо бастани шартномаи меҳнатӣ, 

додани ваколатнома, ташкили иҷрои қарорҳои молик ва қарорҳои 

шӯрои муассисони молу мулки корхона; 



$D) бастани аҳд аз номаи корхона, ба истиснои ахдҳо вобаста ба молу 

мулки ғайриманқул, тасдиқи сохтор ва штати он, ба кор қабул 

намудани кормандон ва бо онҳо бастани шартномаи меҳнатӣ, додани 

ваколатнома, ташкили иҷрои қарорҳои молики молу мулки корхона; 

$E) бастани аҳд аз номаи корхона, тасдиқи сохтор ва штати он, ба кор 

қабул намудани кормандон ва бо онҳо бастани шартномаи меҳнатӣ, 

додани ваколатнома, ташкили иҷрои қарорҳои молики молу мулки 

корхона; 

 

@313.Ба саволи гузошташуда ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) ҳамчун муассиси корхона давлат тибқи тартиби муқарраргардида 

қисми молу мулки худро, ки моликияти давлатӣ ё маҳаллӣ мебошад, 

барои пешбурди хоҷагидорӣ ё идораи оперативӣ ба он таҳвил дода, 

ҳамзамон молик боқӣ мемонад; 

$B) ҳамчун муассиси корхона давлат ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

тибқи тартиби муқарраргардида қисми молу мулки худро, ки 

моликияти давлатӣ ё маҳаллӣ мебошад, барои пешбурди хоҷагидорӣ 

ё идораи оперативӣ ба он таҳвил дода, моликиро аз дас медиҳад; 

$C) ҳамчун муассиси корхона давлат ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

тибқи тартиби муқарраргардида қисми молу мулки худро, ки 

моликияти давлатӣ ё маҳаллӣ мебошад, барои пешбурди хоҷагидорӣ 

ё идораи оперативӣ ба он таҳвил дода, молик корхона мегардад; 

$D) ҳамчун муассиси корхона давлат ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

тибқи тартиби муқарраргардида қисми молу мулки худро, ки 

моликияти давлатӣ ё маҳаллӣ мебошад, барои моликият, пешбурди 

хоҷагидорӣ ё идораи оперативӣ ба он таҳвил дода, ҳамзамон молик 

боқӣ мемонад; 

$E) ҳамчун муассиси корхона давлат ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ 

тибқи тартиби муқарраргардида қисми молу мулки худро, ки 

моликияти давлатӣ ё маҳаллӣ мебошад, барои пешбурди хоҷагидорӣ 

ё идораи оперативӣ ба он таҳвил дода, ҳамзамон молик боқӣ 

мемонад; 

 

@314.Шумо тониста бошед яке аз ҷавобҳои дурустро муайян 

намоед: 

$A) андозаи фонди оинномавии корхонаи воҳиди давлатӣ аз тарафи 

муассиси он муайян мегардад ва аз арзиши умумии молу мулки ба 

корхона додашаванда зиёд буда наметавонад. Андозаи фонди 



оинномавӣ аз андозаи панҷсадкаратаи маоши ҳадди ақал кам буда 

наметавонад; 

$B) андозаи фонди оинномавии корхонаи воҳиди давлатӣ аз тарафи 

муассиси он муайян мегардад ва аз арзиши умумии молу мулки ба 

корхона додашаванда зиёд буда наметавонад. Андозаи фонди 

оинномавӣ аз андозаи панҷсад сомонӣ кам буда наметавонад; 

$C) андозаи фонди оинномавии корхонаи воҳиди давлатӣ аз тарафи 

муассиси он муайян мегардад ва аз арзиши умумии молу мулки ба 

корхона додашаванда зиёд буда наметавонад. Андозаи фонди 

оинномавӣ аз андозаи дусадкаратаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

кам буда наметавонад; 

$D) андозаи фонди оинномавии корхонаи воҳиди давлатӣ аз тарафи 

муассиси он муайян мегардад ва аз арзиши умумии молу мулки ба 

корхона додашаванда зиёд буда наметавонад. Андозаи фонди 

оинномавӣ аз андозаи дусадкаратаи маоши ҳадди ақал кам буда 

наметавонад; 

$E) андозаи фонди оинномавии корхонаи воҳиди давлатӣ аз тарафи 

муассиси он муайян мегардад ва аз арзиши умумии молу мулки ба 

корхона додашаванда зиёд буда наметавонад. Андозаи фонди 

оинномавӣ аз андозаи панҷсадкаратаи нишондиҳанда барои ҳисобҳо 

кам буда наметавонад; 

 

@315.Иттиҳодияҳои (ташкилотҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ чист? 

$A) ташкилотест, ки молик барои амалӣ гардонидани вазифаҳои 

идоракунӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ё вазифаҳои дигари дорои 

хусусияти ғайритиҷоратӣ таъсис дода, онро пурра ё қисман 

маблағгузорӣ мекунад; 

$B) ташкилотҳое эътироф карда мешаванд, ки дар онҳо шаҳрвандон 

мувофиқи тартиботи муқарраргардида дар асоси умумияти 

манфиатҳояшон барои қонеъ гардонидани талаботҳои маънавӣ ё 

дигари моддӣ ихтиёран муттаҳид гардидаанд; 

$C) ташкилоти ғайритиҷоратии узвиятнадоштае эътироф карда 

мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқӣ дар асоси 

пардохтҳои ихтиёрии молу мулки таъсисгардида, мақсадҳои хайрия, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ё мақсадҳои дигари умумии муфидро 

пеш гирифтааст; 

$D) ташкилоти ғайритиҷоратии узвиятдоштае эътироф карда 

мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқӣ дар асоси 



пардохтҳои ихтиёрии молу мулки таъсисгардида, мақсадҳои хайрия, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ё мақсадҳои дигари умумии муфидро 

пеш гирифтааст; 

$E) ташкилотҳое эътироф карда мешаванд, ки дар онҳо шаҳрвандон 

мувофиқи тартиботи муқарраргардида дар асоси умумияти 

манфиатҳояшон барои қонеъ гардонидани талаботҳои маънавӣ ё 

дигари ғайримоддӣ ихтиёран муттаҳид гардидаанд; 

 

@316.Фонд чист? 

$A) ташкилотҳое эътироф карда мешаванд, ки дар онҳо шаҳрвандон 

мувофиқи тартиботи муқарраргардида дар асоси умумияти 

манфиатҳояшон барои қонеъ гардонидани талаботҳои маънавӣ ё 

дигари ғайримоддӣ ихтиёран муттаҳид гардидаанд; 

$B) ташкилотҳое эътироф карда мешаванд, ки дар онҳо шаҳрвандон 

мувофиқи тартиботи муқарраргардида дар асоси умумияти 

манфиатҳояшон барои қонеъ гардонидани талаботҳои маънавӣ ё 

дигари моддӣ ихтиёран муттаҳид гардидаанд; 

$C) ташкилотест, ки молик барои амалӣ гардонидани вазифаҳои 

идоракунӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ё вазифаҳои дигари дорои 

хусусияти ғайритиҷоратӣ таъсис дода, онро пурра ё қисман 

маблағгузорӣ мекунад; 

$D) ташкилоти ғайритиҷоратии узвиятдоштае эътироф карда 

мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқӣ дар асоси 

пардохтҳои ихтиёрии молу мулки таъсисгардида, мақсадҳои хайрия, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ё мақсадҳои дигари умумии муфидро 

пеш гирифтааст; 

$E) ташкилоти ғайритиҷоратии узвиятнадоштае эътироф карда 

мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқӣ дар асоси 

пардохтҳои ихтиёрии молу мулки таъсисгардида, мақсадҳои хайрия, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ё мақсадҳои дигари умумии муфидро 

пеш гирифтааст; 

 

@317.Муассиса чист? 

$A) ташкилотҳое эътироф карда мешаванд, ки дар онҳо шаҳрвандон 

мувофиқи тартиботи муқарраргардида дар асоси умумияти 

манфиатҳояшон барои қонеъ гардонидани талаботҳои маънавӣ ё 

дигари ғайримоддӣ ихтиёран муттаҳид гардидаанд; 



$B) ташкилотҳое эътироф карда мешаванд, ки дар онҳо шаҳрвандон 

мувофиқи тартиботи муқарраргардида дар асоси умумияти 

манфиатҳояшон барои қонеъ гардонидани талаботҳои маънавӣ ё 

дигари моддӣ ихтиёран муттаҳид гардидаанд; 

$C) ташкилоти ғайритиҷоратии узвиятнадоштае эътироф карда 

мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқӣ дар асоси 

пардохтҳои ихтиёрии молу мулки таъсисгардида, мақсадҳои хайрия, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ё мақсадҳои дигари умумии муфидро 

пеш гирифтааст; 

$D) ташкилоти ғайритиҷоратии узвиятдоштае эътироф карда 

мешавад, ки аз ҷониби шаҳрвандон ё шахси ҳуқуқӣ дар асоси 

пардохтҳои ихтиёрии молу мулки таъсисгардида, мақсадҳои хайрия, 

иҷтимоӣ, фарҳангӣ, таълимӣ ё мақсадҳои дигари умумии муфидро 

пеш гирифтааст; 

$E) ташкилотест, ки молик барои амалӣ гардонидани вазифаҳои 

идоракунӣ, иҷтимоию фарҳангӣ ва ё вазифаҳои дигари дорои 

хусусияти ғайритиҷоратӣ таъсис дода, онро пурра ё қисман 

маблағгузорӣ мекунад; 

 

@318.Шаҳрванд кист? 

$A) алоқаи мустаҳками ҳуқуқии шахс бо Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

тавассути маҷмӯи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои дутарафаи онҳо ифода 

меёбад; 

$B) алоқаи мустаҳками ҳуқуқии шахс бо Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

тавассути маҷмӯи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои дутарафаи онҳо, масъулияти 

муштарак ифода меёбад; 

$C) алоқаи мустаҳками ҳуқуқии шахс бо Ҷумҳурии Тоҷикистон ё 

дигар давлат, ки тавассути маҷмӯи ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои дутарафаи 

онҳо ифода меёбад; 

$D) тамоми шахсон (шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра); 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@319.Оид ба шаҳрвандони хориҷӣ кадом ҷавоб дуруст аст: 

$A) шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 

манзил дохил шудаанд, доранд (ба истиснои ба даст овардани мерос 

аз ҷониби ворисони қонунӣ) , агар қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии 



байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон тартиби дигареро 

пешбинӣ накарда бошанд; 

$B) шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 

манзил дохил шудаанд, надоранд, агар қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон тартиби дигареро 

пешбинӣ накарда бошанд; 

$C) шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 

манзил дохил шудаанд, надоранд (ба истиснои ба даст овардани мерос 

аз ҷониби ворисони қонунӣ) , агар қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон ин тартибро пешбинӣ 

карда бошанд; 

$D) шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ ҳуқуқи ҳамчун 

моликият ба даст овардани биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин 

дигар биноҳоеро, ки ба фонди манзил дохил шудаанд, надоранд (ба 

истиснои ба даст овардани мерос аз ҷониби ворисони қонунӣ) , агар 

қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии эътирофнамудаи 

Тоҷикистон тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд; 

$E) шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 

манзил дохил шудаанд, надоранд (ба истиснои ба даст овардани мерос 

аз ҷониби ворисони қонунӣ) , агар қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии 

байналмилалии эътирофнамудаи Тоҷикистон тартиби дигареро 

пешбинӣ накарда бошанд; 

 

@320.Оид ба қобилияти ҳуқуқдорӣ ҷавоби дурустро муайян 

намоед: 

$A) қобилияти соҳиби ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои гражданӣ будан 

қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ мебошад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ 

нисбати тамоми шаҳрвандон ба андозаи нобаробар эътироф карда 

мешавад. Ин хислати ҳуқуқии шаҳрванд аз лаҳзаи таваллуди ӯ пайдо 

шуда, пас аз вафоташ қатъ мегардад; 

$B) қобилияти соҳиби ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои гражданӣ будан 

қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ мебошад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ 

нисбати тамоми шаҳрвандон ба андозаи баробар эътироф карда 

мешавад. Ин хислати ҳуқуқии шаҳрванд аз лаҳзаи таваллуди ӯ пайдо 



шуда (баъзан пештар пайдо мешавад) , пас аз вафоташ қатъ мегардад 

(баъзан пас аз вафот низ қатъ намеградад); 

$C) қобилияти соҳиби ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои гражданӣ будан 

қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ мебошад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ 

нисбати тамоми шаҳрвандон ба андозаи баробар эътироф карда 

мешавад. Ин хислати ҳуқуқии шаҳрванд аз лаҳзаи таваллуди ӯ пайдо 

шуда (баъзан пештар пайдо мешавад) , пас аз вафоташ қатъ мегардад; 

$D) қобилияти соҳиби ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои гражданӣ будан 

қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ мебошад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ 

нисбати тамоми шаҳрвандон ба андозаи баробар эътироф карда 

мешавад. Ин хислати ҳуқуқии шаҳрванд аз лаҳзаи таваллуди ӯ пайдо 

шуда, пас аз вафоташ қатъ мегардад (баъзан пас аз вафот низ қатъ 

намеградад); 

$E) қобилияти соҳиби ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориҳои гражданӣ будан 

қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ мебошад. Қобилияти ҳуқуқдорӣ 

нисбати тамоми шаҳрвандон ба андозаи баробар эътироф карда 

мешавад. Ин хислати ҳуқуқии шаҳрванд аз лаҳзаи таваллуди ӯ пайдо 

шуда, пас аз вафоташ қатъ мегардад; 

 

@321.Мазмуни ҳукуқдории гражданӣ аз чӣ иборат аст? 

$A) шаҳрванд метавонад ҳам дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам 

берун аз он дорои ҳуқуқи моликият ба молу мулк, аз ҷумла асъори 

хориҷӣ бошад, молу мулкро мерос гирад ва васият кунад, дар 

қаламрави ҷумҳурӣ озодона ҳаракат карда, ҷои зист интихоб намояд, 

ӯҳдадор аст ҳудуди ҷумҳуриро тарк накунад, бо ҳар гуна фаъолияти 

манънакардаи санади қонунӣ машғул шавад, мустақилона ё якҷоя бо 

шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқии дигар шахси ҳуқуқӣ таъсис диҳад, ҳар 

гуна аҳдҳои бо санади қонунӣ манънашударо анҷом дода, дар 

ӯҳдадориҳо иштирок намояд, дорои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ ба 

ихтироот, асари илмӣ, адабӣ, санъат ва натиҷаҳои дигари фаъолияти 

зеҳнӣ бошад, ҷуброни зиёни моддӣ ва маънавиро талаб намояд, 

ҳуқуқи дигари молу мулкӣ ва шахсӣ дошта бошад; 

$B) мазмуни ҳуқуқдории гражданӣ аз маҷмӯи хуқуқҳои молумулкӣ ва 

ғайри молумулкие, ки шаҳрванд сазоворашон шуда метавонанд, 

иборат мебошад; 

$C) шаҳрванд метавонад ҳам дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам 

берун аз он дорои ҳуқуқи моликият ба молу мулк, аз ҷумла асъори 

хориҷӣ бошад, молу мулкро мерос гирад ва васият кунад, дар 



қаламрави ҷумҳурӣ озодона ҳаракат карда, ҷои зист интихоб намояд, 

ҳудуди ҷумҳуриро озодона тарк карда, ба қаламрави он баргардад, бо 

ҳар гуна фаъолияти манънакардаи санади қонунӣ машғул шавад, 

мустақилона ё якҷоя бо шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқии дигар шахси 

ҳуқуқӣ таъсис диҳад, ҳар гуна аҳдҳои бо санади қонунӣ манънашударо 

анҷом дода, дар ӯҳдадориҳо иштирок намояд, дорои ҳуқуқи 

моликияти зеҳнӣ ба ихтироот, асари илмӣ, адабӣ, санъат ва натиҷаҳои 

дигари фаъолияти зеҳнӣ бошад, ҷуброни зиёни моддӣ ва маънавиро 

талаб намояд; 

$D) шаҳрванд метавонад ҳам дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам 

берун аз он дорои ҳуқуқи моликият ба молу мулк, аз ҷумла асъори 

хориҷӣ бошад, молу мулкро мерос гирад ва васият кунад, дар 

қаламрави ҷумҳурӣ озодона ҳаракат карда, ҷои зист интихоб намояд, 

ҳудуди ҷумҳуриро озодона тарк карда, ба қаламрави он баргардад, бо 

ҳар гуна фаъолияти манъкардаи санади қонунӣ машғул шавад, 

мустақилона ё якҷоя бо шаҳрвандон ва шахси ҳуқуқии дигар шахси 

ҳуқуқӣ таъсис диҳад, ҳар гуна аҳдҳои бо санади қонунӣ манънашударо 

анҷом дода, дар ӯҳдадориҳо иштирок намояд, дорои ҳуқуқи 

моликияти зеҳнӣ ба ихтироот, асари илмӣ, адабӣ, санъат ва натиҷаҳои 

дигари фаъолияти зеҳнӣ бошад, ҷуброни зиёни моддӣ ва маънавиро 

талаб намояд, ҳуқуқи дигари молу мулкӣ ва шахсӣ дошта бошад; 

$E) мазмуни ҳуқуқдории гражданӣ аз маҷмӯи хуқуқ ва ӯҳдадориҳои 

молумулкӣ ва ғайри молумулкие, ки шаҳрванд сазоворашон шуда 

метавонанд, иборат мебошад; 

 

@322.Қобилияти амалкунӣ чист? 

$A) қобилияти шаҳрванд барои бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва 

татбиқ намудани ҳуқуқҳои гражданиро қобилияти амалкунии 

гражданӣ номида мешавад; 

$B) қобилияти шаҳрванд барои бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва 

татбиқ намудани ҳуқуқҳои гражданӣ, барои худ ба вуҷуд овардани 

ӯҳдадорӣ ва иҷро намудани онро қобилияти амалкунии гражданӣ 

номида мешавад, ки он аз синни 18-солагӣ фаро мерасад; 

$C) қобилияти шаҳрванд барои бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва 

татбиқ намудани ҳуқуқҳои гражданӣ, барои худ ба вуҷуд овардани 

ӯҳдадорӣ ва иҷро намудани онро қобилияти амалкунии гражданӣ 

номида мешавад, ки он аз синни 14-солагӣ фаро мерасад; 



$D) қобилияти шаҳрванд барои бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва 

татбиқ намудани ҳуқуқҳои гражданӣ, барои худ ба вуҷуд овардани 

ӯҳдадорӣ ва иҷро намудани он, доштани ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳоро 

қобилияти амалкунии гражданӣ номида мешавад; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@323.Қобилияти амалкунии пурра чист? 

$A) ин қобилияти шаҳрванд бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва иҷро 

намудани ҳар гуна ҳуқуқҳои бо қонун иҷозатдода, ба худ қабул кардан 

ва иҷро намудани ҳар гуна ӯҳдадориҳо, яъне пурра амалӣ 

гардонидани қобилияти ҳуқуқи ба ӯ тааллукдошта мебошад. 

Қобилияти амалкунии пурра дар баробари ба балоғат расидан, яъне 

баъди ба 16-солагӣ расидан пайдо мешавад; 

$B) ин қобилияти шаҳрванд бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва иҷро 

намудани ҳар гуна ҳуқуқҳои бо қонун иҷозатнадода, ба худ қабул 

кардан ва иҷро намудани ҳар гуна ӯҳдадориҳо, яъне пурра амалӣ 

гардонидани қобилияти ҳуқуқи ба ӯ тааллукдошта мебошад. 

Қобилияти амалкунии пурра дар баробари ба балоғат расидан, яъне 

баъди ба 18-солагӣ расидан пайдо мешавад; 

$C) ин қобилияти шаҳрванд оид ба доштани ҳар гуна ҳуқуқҳои бо 

қонун иҷозатдода, ба худ қабул кардан ва иҷро намудани ҳар гуна 

ӯҳдадориҳо, яъне пурра амалӣ гардонидани қобилияти ҳуқуқи ба ӯ 

тааллукдошта мебошад. Қобилияти амалкунии пурра дар баробари 

ба балоғат расидан, яъне баъди ба 18-солагӣ расидан пайдо мешавад; 

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

$E) ин қобилияти шаҳрванд бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва иҷро 

намудани ҳар гуна ҳуқуқҳои бо қонун иҷозатдода, ба худ қабул кардан 

ва иҷро намудани ҳар гуна ӯҳдадориҳо, яъне пурра амалӣ 

гардонидани қобилияти ҳуқуқи ба ӯ тааллукдошта мебошад. 

Қобилияти амалкунии пурра дар баробари ба балоғат расидан, яъне 

баъди ба 18-солагӣ расидан пайдо мешавад; 

 

@324.Қобилияти амалкунии пурра кай фаро мерасад? 

$A) дар ҳолати ба ақди никоҳ даромадан то синни 18-солагӣ; 

$B) дар ҳолати дорои қобилияти пурраи амал эътироф шудан; 

$C) то расидан ба синни 18-солагӣ; 

$D) дар байни ҷавобҳо се варианти дуруст мавҷуд аст; 

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



 

@325.Ноболиғони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола ҳуқуқ доранд, ки 

бидуни ризоияти падару модар, фарзандхондагон ва 

парасторонашон: 

$A) музди меҳнат, стипендия ва даромади дигари қонунии худро ба 

даст дарорад, ҳуқуқи муаллифи асари илмӣ, адабӣ ё санъат, ихтироъ ё 

маҳсули дигари қонунан ҳифзшавандаи натиҷаи фаъолияти зеҳнии 

худро татбиқ намоянд, мутобиқи қонун дар муассисаҳои кредитӣ 

амонат гузоранд ва онро ихтиёрдорӣ намоянд, аҳдҳои хурди маишии 

дар қисми 2 моддаи 29 Кодекси гражданӣ пешбинигардидаро анҷом 

диҳанд; 

$B) музди меҳнат, стипендия ва даромади дигари қонунии худро ба 

даст дарорад, ҳуқуқи муаллифи асари илмӣ, адабӣ ё санъат, ихтироъ ё 

маҳсули дигари қонунан ҳифзшавандаи натиҷаи фаъолияти зеҳнии 

худро татбиқ намоянд, мутобиқи қонун дар муассисаҳои кредитӣ 

амонат гузоранд ва онро ихтиёрдорӣ намоянд, аҳдҳои хурди маишии 

дар қисми 2 моддаи 29 Кодекси гражданӣ пешбининагардидаро 

анҷом диҳанд; 

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

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

$E) музди меҳнат, стипендия ва даромади дигари қонунии худро 

мустақилона ихтиёрдорӣ намоянд, ҳуқуқи муаллифи асари илмӣ, 

адабӣ ё санъат, ихтироъ ё маҳсули дигари қонунан ҳифзшавандаи 

натиҷаи фаъолияти зеҳнии худро татбиқ намоянд, мутобиқи қонун 

дар муассисаҳои кредитӣ амонат гузоранд ва онро ихтиёрдорӣ 

намоянд, аҳдҳои хурди маишии дар қисми 2 моддаи 29 Кодекси 

гражданӣ пешбинигардидаро анҷом диҳанд; 

 

@326.Ба саволи мазкур ҷавоби дурустро интихоб намоед: 

$A) аз номи ноболиғони ба синни 14-солагӣ нарасида (хурдсолон) 

аҳдро (ба истиснои баъзе аҳдҳо) танҳо падару модари онҳо анҷом дода 

метавонанд; 

$B) аз номи хурдсолони ба синни 14-солагӣ нарасида аҳдро (ба 

истиснои баъзе аҳдҳо) танҳо падару модар, фарзандхондагон ва 

парасторони онҳо анҷом дода метавонанд; 

$C) аз номи ноболиғони ба синни 14-солагӣ нарасида (хурдсолон) 

аҳдро танҳо падару модар, фарзандхондагон ва парасторони онҳо 

анҷом дода метавонанд; 



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

$E) аз номи ноболиғони ба синни 14-солагӣ нарасида (хурдсолон) 

аҳдро (ба истиснои баъзе аҳдҳо) танҳо падару модар, фарзандхондагон 

ва васиёни онҳо анҷом дода метавонанд; 

 

@327.Хурдсолон аз 6 то 14 сола ҳуқуқи мустақилона бастани 

аҳдҳои зеринро доранд: 

$A) аҳди хурди маишӣ (харидани нон, китоб, қалам ва ғайра) , ки 

ҳангоми бастан аз ҷониби худи онҳо анҷом дода мешаванд, ахде, ки 

барои бе музд ба даст овардани фоида равона гардидаанд, аҳдҳои 

ихтиёрдорӣ кардани маблағҳое, ки намояндаи қонунӣ ё бо розигии ӯ 

шахси сеюм барои мақсади муайян ё барои ихтиёрдории озодона 

додааст; 

$B) аҳди хурди маишӣ (харидани нон, китоб, қалам ва ғайра) , ки 

ҳангоми бастан аз ҷониби худи падару модар анҷом дода мешаванд, 

ахде, ки барои бе музд ба даст овардани фоида равона гардида, 

тасдиқи нотариалӣ ё бақайдгирии давлатиро талаб намекунанд, 

аҳдҳои ихтиёрдорӣ кардани маблағҳое, ки намояндаи қонунӣ ё бо 

розигии ӯ шахси сеюм барои мақсади муайян ё барои ихтиёрдории 

озодона додааст; 

$C) аҳди хурди маишӣ (харидани нон, китоб, қалам ва ғайра) , ки 

ҳангоми бастан аз ҷониби худи онҳо анҷом дода мешаванд, ахде, ки 

барои бе музд ба даст овардани фоида равона гардида, тасдиқи 

нотариалӣ ё бақайдгирии давлатиро талаб намекунанд, аҳдҳои 

ихтиёрдорӣ кардани маблағҳое, ки намояндаи қонунӣ шахси сеюм 

барои мақсади муайян ё барои ихтиёрдории озодона додааст; 

$D) аҳди хурди маишӣ (харидани нон, китоб, қалам ва гайра) , ки 

ҳангоми бастан аз ҷониби худи онҳо анҷом дода мешаванд, ахде, ки 

барои бе музд ба даст овардани фоида равона гардида, тасдиқи 

нотариалӣ ё бақайдгирии давлатиро талаб намекунанд, аҳдҳои 

ихтиёрдорӣ кардани маблағҳое, ки намояндаи қонунӣ ё бо розигии ӯ 

шахси сеюм барои мақсади муайян додааст; 

$E) аҳди хурди маишӣ (харидани нон, китоб, қалам ва ғайра) , ки 

ҳангоми бастан аз ҷониби худи онҳо анҷом дода мешаванд, ахде, ки 

барои бе музд ба даст овардани фоида равона гардида, тасдиқи 

нотариалӣ ё бақайдгирии давлатиро талаб намекунанд, аҳдҳои 

ихтиёрдорӣ кардани маблағҳое, ки намояндаи қонунӣ ё бо розигии ӯ 



шахси сеюм барои мақсади муайян ё барои ихтиёрдории озодона 

додааст; 

 

@328.Ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) суд метавонад қобилияти амали шахрвандеро, ки бар асари 

суиистеъмолии машрубот ё маводи нашъаовар оилаи худро дар 

вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад, маҳдуд созад. Чунин шахсон 

ҳуқуқ доранд мустақилона аҳдҳои хурди маишӣ банданд. Барои анҷом 

додани аҳдҳои дигар, гирифтани музди меҳнат, нафақа ва даромади 

дигар ва сарф кардани он ӯ танҳо бо розигии парастор ҳуқуқ доранд. 

Чунин шаҳрвандон барои аҳдҳои анҷомдода ва зиёни расонидаашон 

мустақилона масъулият доранд; 

$B) суд метавонад қобилияти амали шахрвандеро, ки бар асари 

суиистеъмолии машрубот ё маводи нашъаовар худ ё оилаи худро дар 

вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад, маҳдуд созад. Чунин шахсон 

ҳуқуқ доранд мустақилона аҳдҳои хурди маишӣ банданд. Барои анҷом 

додани аҳдҳои дигар, гирифтани музди меҳнат, нафақа ва даромади 

дигар ва сарф кардани он ӯ танҳо бо розигии васӣ ҳуқуқ доранд. 

Чунин шаҳрвандон барои аҳдҳои анҷомдода ва зиёни расонидаашон 

мустақилона масъулият доранд; 

$C) суд метавонад қобилияти амали шахрвандеро, ки бар асари 

суиистеъмолии машрубот ё маводи нашъаовар, худ ё оилаи худро дар 

вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад, маҳдуд созад. Чунин шахсон 

ҳуқуқ доранд мустақилона аҳдҳои хурди маишӣ банданд. Барои анҷом 

додани аҳдҳои дигар, гирифтани музди меҳнат, нафақа ва даромади 

дигар ва сарф кардани он ӯ танҳо бо розигии парастор ҳуқуқ доранд. 

Чунин шаҳрвандон барои аҳдҳои анҷомдода ва зиёни расонидаашон 

мустақилона масъулият надоранд; 

$D) суд метавонад қобилияти амали шахрвандеро, ки бар асари 

суиистеъмолии машрубот ё маводи нашъаовар, худ ё оилаи худро дар 

вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад, бекор созад. Чунин шахсон 

ҳуқуқ доранд мустақилона аҳдҳои хурди маишӣ банданд. Барои анҷом 

додани аҳдҳои дигар, гирифтани музди меҳнат, нафақа ва даромади 

дигар ва сарф кардани он ӯ танҳо бо розигии парастор ҳуқуқ доранд. 

Чунин шаҳрвандон барои аҳдҳои анҷомдода ва зиёни расонидаашон 

мустақилона масъулият доранд; 

$E) суд метавонад қобилияти амали шахрвандеро, ки бар асари 

суиистеъмолии машрубот ё маводи нашъаовар, худ ё оилаи худро дар 



вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад, маҳдуд созад. Чунин шахсон 

ҳуқуқ доранд мустақилона аҳдҳои хурди маишӣ банданд. Барои анҷом 

додани аҳдҳои дигар, гирифтани музди меҳнат, нафақа ва даромади 

дигар ва сарф кардани он ӯ танҳо бо розигии парастор ҳуқуқ доранд. 

Чунин шаҳрвандон барои аҳдҳои анҷомдода ва зиёни расонидаашон 

мустақилона масъулият доранд; 

 

@329.Аз байни ҷавобҳо ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) шаҳрванде, ки бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустақлӣ аҳамияти 

ҳаракатҳои худро фаҳмида наметавонад ё онҳоро идора карда 

наметавонад, мумкин бо қарори суд ғайри қобили амал эътироф 

карда шавад. Аз номи ӯ аҳдҳоро парастори ӯ мебандад; 

$B) суд метавонад қобилияти амали шахрвандеро, ки бар асари 

суиистеъмолии машрубот ё маводи нашъаовар худ ё оилаи худро дар 

вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад, маҳдуд созад. Чунин шахсон 

ҳуқуқ доранд мустақилона аҳдҳои хурди маишӣ банданд. Барои анҷом 

додани аҳдҳои дигар, гирифтани музди меҳнат, нафақа ва даромади 

дигар ва сарф кардани он ӯ танҳо бо розигии васӣ ҳуқуқ доранд. 

Чунин шаҳрвандон барои аҳдҳои анҷомдода ва зиёни расонидаашон 

мустақилона масъулият доранд; 

$C) шаҳрванде, ки бо сабаби бемории рӯҳӣ аҳамияти ҳаракатҳои 

худро фаҳмида наметавонад ё онҳоро идора карда наметавонад, 

мумкин бо қарори суд ғайри қобили амал эътироф карда шавад. Аз 

номи ӯ аҳдҳоро васии ӯ мебандад; 

$D) шаҳрванде, ки бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустақлӣ аҳамияти 

ҳаракатҳои худро фаҳмида наметавонад, мумкин бо қарори суд ғайри 

қобили амал эътироф карда шавад. Аз номи ӯ аҳдҳоро васии ӯ 

мебандад; 

$E) шаҳрванде, ки бо сабаби бемории рӯҳӣ ё сустақлӣ аҳамияти 

ҳаракатҳои худро фаҳмида наметавонад ё онҳоро идора карда 

наметавонад, мумкин бо қарори суд ғайри қобили амал эътироф 

карда шавад. Аз номи ӯ аҳдҳоро васии ӯ мебандад; 

 

@330.Васояту парастори барои ҷи фаъолият мекунанд: 

$A) васояту парасторӣ барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони 

ғайри қобили амал ва қобилияти пурраи амал надошта (патронаж) 

муқаррар мегардад. Васояту парастории ноболиғон ҳамчунин бо 

мақсади тарбияи онҳо муқаррар карда мешавад. Васоят ва парасторӣ 



шакли таъмин ва татбиқи ҳифзи ҳуқуқи категорияҳои алоҳидаи 

кӯдакон ва шахсони ба балоғат нарасида мебошад; 

$B) васояту парасторӣ барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони 

қобили амал ва қобилияти пурраи амал дошта муқаррар мегардад. 

Васояту парастории ноболиғон ҳамчунин бо мақсади тарбияи онҳо 

муқаррар карда мешавад. Васоят ва парасторӣ шакли таъмин ва 

татбиқи ҳифзи ҳуқуқи категорияҳои алоҳидаи кӯдакон ва шахсони ба 

балоғат нарасида мебошад; 

$C) васояту парасторӣ барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони 

ғайри қобили амал ва қобилияти пурраи амал надошта муқаррар 

мегардад. Васояту парастории ноболиғон ҳамчунин бо мақсади 

таъмини моддӣ молии онҳо муқаррар карда мешавад. Васоят ва 

парасторӣ шакли таъмин ва татбиқи ҳифзи ҳуқуқи категорияҳои 

алоҳидаи кӯдакон ва шахсони ба балоғат нарасида мебошад; 

$D) васояту парасторӣ барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони 

ғайри қобили амал (патронаж) ва қобилияти пурраи амал надошта 

муқаррар мегардад. Васояту парастории ноболиғон ҳамчунин бо 

мақсади тарбияи онҳо муқаррар карда мешавад. Васоят ва парасторӣ 

шакли таъмин ва татбиқи ҳифзи ҳуқуқи категорияҳои алоҳидаи 

кӯдакон ва шахсони ба балоғат нарасида мебошад; 

$E) васояту парасторӣ барои ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони 

ғайри қобили амал ва қобилияти пурраи амал надошта муқаррар 

мегардад. Васояту парастории ноболиғон ҳамчунин бо мақсади 

тарбияи онҳо муқаррар карда мешавад. Васоят ва парасторӣ шакли 

таъмин ва татбиқи ҳифзи ҳуқуқи категорияҳои алоҳидаи кӯдакон ва 

шахсони ба балоғат нарасида мебошад; 

 

@331.Яке аз ин ҷавобҳо дуруст аст пас онро муайян намоед: 

$A) васоят барои хурдсолон (то 14-сола) , инчунин шаҳрвандоне 

муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро дар натиҷаи бемории рӯҳӣ ё 

камақлиашон дорои қобилияти маҳдуди амал эътироф намудааст; 

$B) парасторӣ барои хурдсолон (то 14-сола) , инчунин шаҳрвандоне 

муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро дар натиҷаи бемории рӯҳӣ ё 

камақлиашон ғайри қобили амал эътироф намудааст; 

$C) васоят барои ноболиғон (аз 14 то 18-сола) , инчунин шаҳрвандоне 

муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро дар натиҷаи бемории рӯҳӣ ё 

камақлиашон ғайри қобили амал эътироф намудааст; 



$D) васоят барои хурдсолон (то 12-сола) , инчунин шаҳрвандоне 

муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро дар натиҷаи бемории рӯҳӣ ё 

камақлиашон ғайри қобили амал эътироф намудааст; 

$E) васоят барои хурдсолон (то 14-сола) , инчунин шаҳрвандоне 

муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро дар натиҷаи бемории рӯҳӣ ё 

камақлиашон ғайри қобили амал эътироф намудааст; 

 

@332.Аз ин ҷавобҳо яке аз онҳо дуруст аст пас онро муайян 

намоед: 

$A) парасторӣ барои ноболиғони то ҳаждаҳсола, инчунин 

шаҳрвандоне муқаррар карда мешавад, ки суд қобилияти амали 

онҳоро бо сабаби сӯиистеъмоли машрубот ва маводи нашъаовар 

маҳдуд сохтааст; 

$B) парасторӣ барои хурдсолон (то 14-сола) , инчунин шаҳрвандоне 

муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро дар натиҷаи бемории рӯҳӣ ё 

камақлиашон ғайри қобили амал эътироф намудааст; 

$C) парасторӣ барои ноболиғони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола, инчунин 

шаҳрвандоне муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро дар натиҷаи 

бемории рӯҳӣ ё камақлиашон ғайри қобили амал эътироф намудааст; 

$D) парасторӣ барои ноболиғони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола, инчунин 

шаҳрвандоне муқаррар карда мешавад, ки суд онҳоро бо сабаби 

сӯиистеъмоли машрубот ва маводи нашъаовар ғайри қобили амал 

сохтааст; 

$E) парасторӣ барои ноболиғони аз чордаҳ то ҳаждаҳсола, инчунин 

шаҳрвандоне муқаррар карда мешавад, ки суд қобилияти амали 

онҳоро бо сабаби сӯиистеъмоли машрубот ва маводи нашъаовар 

маҳдуд сохтааст; 

 

@333.Истиқоматгоҳи шаҳрвандро дуруст тавсиф диҳед: 

$A) истиқоматгоҳ маҳалле эътироф мегардад, ки шаҳрванд доимӣ ё 

бештар дар он истиқомат мекунад. Истиқоматгоҳи ноболиғони то 

чордаҳсола ё шаҳрвандоне, ки таҳти васоят қарор доранд, 

истиқоматгоҳи намояндагони қонунӣ ё парасторони онҳо эътироф 

мегардад. Аз маҳалли зист маҳалли будубошро ҷудо менамоянд. 

Маҳалли будубдош меҳмонхона, санатория, фароғатгоҳҳо, пансионат, 

бошишгоҳи сайёҳӣ, шифохонаҳо ва дигар биноҳои истиқоматӣ ба 

ҳисоб мераванд, ки дар онҳо шаҳрвандон муваққатан зиндагӣ 

мекунанд; 



$B) истиқоматгоҳ маҳалле эътироф мегардад, ки шаҳрванд доимӣ дар 

он истиқомат мекунад. Истиқоматгоҳи ноболиғони то чордаҳсола ё 

шаҳрвандоне, ки таҳти васоят қарор доранд, истиқоматгоҳи 

намояндагони қонунӣ ё васиёни онҳо эътироф мегардад. Аз маҳалли 

зист маҳалли будубошро ҷудо менамоянд. Маҳалли будубдош 

меҳмонхона, санатория, фароғатгоҳҳо, пансионат, бошишгоҳи сайёҳӣ, 

шифохонаҳо ва дигар биноҳои истиқоматӣ ба ҳисоб мераванд, ки дар 

онҳо шаҳрвандон муваққатан зиндагӣ мекунанд; 

$C) истиқоматгоҳ маҳалле эътироф мегардад, ки шаҳрванд доимӣ ё 

бештар дар он истиқомат мекунад ё дар қайди он аст. Истиқоматгоҳи 

ноболиғони то чордаҳсола ё шаҳрвандоне, ки таҳти васоят қарор 

доранд, истиқоматгоҳи намояндагони қонунӣ ё васиёни онҳо эътироф 

мегардад. Аз маҳалли зист маҳалли будубошро ҷудо менамоянд. 

Маҳалли будубдош меҳмонхона, санатория, фароғатгоҳҳо, пансионат, 

бошишгоҳи сайёҳӣ, шифохонаҳо ва дигар биноҳои истиқоматӣ ба 

ҳисоб мераванд, ки дар онҳо шаҳрвандон муваққатан зиндагӣ 

мекунанд; 

$D) истиқоматгоҳ маҳалле эътироф мегардад, ки шаҳрванд доимӣ ё 

муваққатӣ дар он истиқомат мекунад. Истиқоматгоҳи ноболиғони то 

чордаҳсола ё шаҳрвандоне, ки таҳти васоят қарор доранд, 

истиқоматгоҳи намояндагони қонунӣ ё васиёни онҳо эътироф 

мегардад. Аз маҳалли зист маҳалли будубошро ҷудо менамоянд. 

Маҳалли будубдош меҳмонхона, санатория, фароғатгоҳҳо, пансионат, 

бошишгоҳи сайёҳӣ, шифохонаҳо ва дигар биноҳои истиқоматӣ ба 

ҳисоб мераванд, ки дар онҳо шаҳрвандон муваққатан зиндагӣ 

мекунанд; 

$E) истиқоматгоҳ маҳалле эътироф мегардад, ки шаҳрванд доимӣ ё 

бештар дар он истиқомат мекунад. Истиқоматгоҳи ноболиғони то 

чордаҳсола ё шаҳрвандоне, ки таҳти васоят қарор доранд, 

истиқоматгоҳи намояндагони қонунӣ ё васиёни онҳо эътироф 

мегардад. Аз маҳалли зист маҳалли будубошро ҷудо менамоянд. 

Маҳалли будубдош меҳмонхона, санатория, фароғатгоҳҳо, пансионат, 

бошишгоҳи сайёҳӣ, шифохонаҳо ва дигар биноҳои истиқоматӣ ба 

ҳисоб мераванд, ки дар онҳо шаҳрвандон муваққатан зиндагӣ 

мекунанд; 

 

@334.Истиқоматгоҳи кӯдакро дуруст тавсиф диҳед: 



$A) маҳалли зисти кӯдакон ҳангоми аз ҳам ҷудо зиндагӣ кардани 

модару кӯдак мутобиқи созишномаи падару модар ва ё ҳангоми баҳс 

байни онҳо бо қарори суд муқаррар карда мешавад; 

$B) маҳалли зисти кӯдакон ҳангоми аз ҳам ҷудо зиндагӣ кардани 

падару модар мутобиқи созишномаи падару модар ва ё ҳангоми баҳс 

байни онҳо бо қарори мақомоти васоят ва парасторӣ муқаррар карда 

мешавад; 

$C) маҳалли зисти кӯдакон ҳангоми аз ҳам ҷудо зиндагӣ кардани 

падару модар мутобиқи созишномаи падару модар ва ё ҳангоми баҳс 

байни онҳо бо қарори суд ё мақомоти васоят ва парасторӣ муқаррар 

карда мешавад; 

$D) маҳалли зисти кӯдакон ҳангоми аз ҳам ҷудо зиндагӣ кардани 

падару модар мутобиқи созишномаи падару кӯдак ва ё ҳангоми баҳс 

байни онҳо бо қарори суд муқаррар карда мешавад; 

$E) маҳалли зисти кӯдакон ҳангоми аз ҳам ҷудо зиндагӣ кардани 

падару модар мутобиқи созишномаи падару модар ва ё ҳангоми баҳс 

байни онҳо бо қарори суд муқаррар карда мешавад; 

 

@335.Аҳамияти ҳуқуқии маҳалли зист: 

$A) барои устувории муносибатҳои ҳуқуқии мавҷуда ва фаразияи он, 

ки шаҳрванд ҳамеша дар маҳалли зисти худ қарор дорад, дар як қатор 

ҳолатҳо қонун зикри ҳатмии маҳалли зистро дар ҳуҷҷат тақозо 

менамояд, ба маҳалли зист мутобиқи қонун оқибатҳои муайяни 

ҳуқуқӣ вобаста шудаанд (масалан, маҳалли кушодани мерос маҳалли 

охирини зисти меросгузор ба ҳисоб меравад, ҷои бастани аҳд маҳалли 

зисти тарафҳо мебошад); 

$B) барои устувории муносибатҳои ҳуқуқии мавҷуда ва фаразияи он, 

ки шаҳрванд ҳамеша дар маҳалли зисти худ қарор дорад, дар як қатор 

ҳолатҳо қонун зикри ҳатмии маҳалли зистро дар ҳуҷҷат тақозо 

менамояд, ба маҳалли зист мутобиқи қонун оқибатҳои муайяни 

ҳуқуқӣ вобаста шудаанд (масалан, маҳалли кушодани мерос маҳалли 

охирини зисти меросгузор ба ҳисоб меравад, ҷои бастани аҳд маҳалли 

зисти кредитор мебошад); 

$C) барои устувории муносибатҳои ҳуқуқии мавҷуда ва фаразияи он, 

ки шаҳрванд ҳамеша дар маҳалли зисти худ қарор дорад, дар як қатор 

ҳолатҳо қонун зикри ҳатмии маҳалли зистро дар ҳуҷҷат тақозо 

менамояд, ба маҳалли зист мутобиқи қонун оқибатҳои муайяни 

ҳуқуқӣ вобаста шудаанд (масалан, маҳалли кушодани мерос маҳалли 



охирини зисти меросгузор ба ҳисоб меравад, ҷои бастани аҳд маҳалли 

зисти ҷавобгар мебошад); 

$D) барои устувории муносибатҳои ҳуқуқии мавҷуда ва фаразияи он, 

ки шаҳрванд ҳамеша дар маҳалли зисти худ қарор дорад, дар як қатор 

ҳолатҳо қонун зикри ҳатмии маҳалли зистро дар ҳуҷҷат тақозо 

менамояд, ба маҳалли зист мутобиқи қонун оқибатҳои муайяни 

ҳуқуқӣ вобаста шудаанд (масалан, маҳалли кушодани мерос маҳалли 

охирини зисти меросгузор ба ҳисоб меравад, ҷои бастани аҳд маҳалли 

зисти даъвогар мебошад); 

$E) барои устувории муносибатҳои ҳуқуқии мавҷуда ва фаразияи он, 

ки шаҳрванд ҳамеша дар маҳалли зисти худ қарор дорад, дар як қатор 

ҳолатҳо қонун зикри ҳатмии маҳалли зистро дар ҳуҷҷат тақозо 

менамояд, ба маҳалли зист мутобиқи қонун оқибатҳои муайяни 

ҳуқуқӣ вобаста шудаанд (масалан, маҳалли кушодани мерос маҳалли 

охирини зисти меросгузор ба ҳисоб меравад); 

 

@336.Ҷавоби дуруст ва пурраро муайян намоед: 

$A) бо хоҳиши муштараки падару модар то ба синни 18 расидани 

кӯдак мақомоти васоят ва парасторӣ бо дарназардошти манфиатҳои 

кӯдак ҳуқуқ доранд ба иваз намудани номи кӯдак ва тағйир додани 

насаби ӯ ба насаби яке аз падару модар иҷозат диҳанд. Иваз намудани 

номи шахсе, ки ба балоғат нарасидааст, ҳангоми мавҷуд будани 

розигии падару модар ва дар сурати набудани онҳо – бо қарори суд 

анҷом дода мешавад. Аз синни 16-солагӣ тағйири ном аз ҷониби шахс 

мустақилона анҷом дода мешавад; 

$B) бо хоҳиши муштараки падару модар то ба синни 18 расидани 

кӯдак мақомоти васоят ва парасторӣ бо дарназардошти манфиатҳои 

кӯдак ҳуқуқ доранд ба иваз намудани номи кӯдак ва тағйир додани 

насаби ӯ ба насаби яке аз падару модар иҷозат диҳанд. Иваз намудани 

номи шахсе, ки ба балоғат нарасидааст, ҳангоми мавҷуд будани 

розигии падару модар ва дар сурати набудани онҳо – бо қарори суд 

анҷом дода мешавад. Аз синни 10-солагӣ тағйири ном аз ҷониби шахс 

мустақилона анҷом дода мешавад; 

$C) бо хоҳиши муштараки падару модар то ба синни 16 расидани 

кӯдак мақомоти васоят ва парасторӣ бо дарназардошти манфиатҳои 

кӯдак ҳуқуқ доранд ба иваз намудани номи кӯдак ва тағйир додани 

насаби ӯ ба насаби яке аз падару модар иҷозат диҳанд. Иваз намудани 

номи шахсе, ки ба балоғат нарасидааст, ҳангоми мавҷуд будани 



розигии падару модар ва дар сурати набудани онҳо – бо қарори 

САҲШ анҷом дода мешавад. Аз синни 16-солагӣ тағйири ном аз 

ҷониби шахс мустақилона анҷом дода мешавад; 

$D) бо хоҳиши муштараки падару модар то ба синни 16 расидани 

кӯдак мақомоти васоят ва парасторӣ бо дарназардошти манфиатҳои 

кӯдак ҳуқуқ доранд ба иваз намудани номи кӯдак ва тағйир додани 

насаби ӯ ба насаби яке аз падару модар иҷозат диҳанд. Иваз намудани 

номи шахсе, ки ба балоғат расидааст, ҳангоми мавҷуд будани розигии 

падару модар ва дар сурати набудани онҳо – бо қарори суд анҷом дода 

мешавад. Аз синни 16-солагӣ тағйири ном аз ҷониби шахс 

мустақилона анҷом дода мешавад; 

$E) бо хоҳиши муштараки падару модар то ба синни 16 расидани 

кӯдак мақомоти васоят ва парасторӣ бо дарназардошти манфиатҳои 

кӯдак ҳуқуқ доранд ба иваз намудани номи кӯдак ва тағйир додани 

насаби ӯ ба насаби яке аз падару модар иҷозат диҳанд. Иваз намудани 

номи шахсе, ки ба балоғат нарасидааст, ҳангоми мавҷуд будани 

розигии падару модар ва дар сурати набудани онҳо – бо қарори суд 

анҷом дода мешавад. Аз синни 16-солагӣ тағйири ном аз ҷониби шахс 

мустақилона анҷом дода мешавад; 

 

@337.Масъулияти шахсе, ки сирри тиҷоратӣ ё хизматиро фош 

кардааст, чӣ гуна аст? 

$A) Онҳо ягон масъулият надоранд; 

$B) Онҳо масъулияти пурра - то ҳадди ҷуброни фоидаи аздастрафтаро 

доранд; 

$C) Онҳо масъулият доранд, ба шарте хилофи шартномаи меҳнатӣ ин 

маълумотро фош карда бошанд; 

$D) Онҳо дар ҳаҷми муайянкарда суд масъулият доранд; 

$E) Онҳо дар доираи зиёни воқеӣ масъулият доранд; 

 

@338.Асосҳо барои бедарак ғоиб эътироф намудани шаҳрванд: 

$A) асосҳо барои бедарак ғоиб эътироф намудани шаҳрванд дар тӯли 

ду сол ғайриҳозир будани шаҳрванд дар маҳалли зист, маълумот дар 

бораи ӯ ва бошишгоҳи ӯ ба ҳисоб меравад; 

$B) асосҳо барои бедарак ғоиб эътироф намудани шаҳрванд дар тӯли 

се сол ғайриҳозир будани шаҳрванд дар маҳалли зист, маълумот дар 

бораи ӯ ва бошишгоҳи ӯ ба ҳисоб меравад; 

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



$D) асосҳо барои бедарак ғоиб эътироф намудани шаҳрванд дар тӯли 

шаш моҳ ғайриҳозир будани шаҳрванд дар маҳалли зист, маълумот 

дар бораи ӯ ва бошишгоҳи ӯ ба ҳисоб меравад; 

$E) асосҳо барои бедарак ғоиб эътироф намудани шаҳрванд дар тӯли 

як сол ғайриҳозир будани шаҳрванд дар маҳалли зист, набудани 

маълумот дар бораи ӯ ва бошишгоҳи ӯ ба ҳисоб меравад; 

 

@339.Кадом мақомот низоми пули мамлакатро муайян мекунад? 

$A) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@340.Асосҳо барои фавтида эътироф намудани шаҳрванд: 

$A) ғоибии шаҳрванди гумгашта вобаста ба амалиёти ҷангӣ дар 

ҷараёни як сол аз рӯзи ба охир расидани амалиёти ҷангӣ. Лаҳзаи ба 

охир расидани амалиёти ҷангиро бо қабули санад дар хусуси бастани 

сулҳ ё дигар санади расмӣ дар бораи ба охир расидани амалиёти 

ҷангӣ алоқаманд месозанд; 

$B) 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; 

$C) дар маҳалли зист ғайриҳозир будани шаҳрванд дар ҷараёни се сол; 

$D) дар байни ҷавобҳо се варианти дуруст мавҷуд аст; 

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

 

@341.Соҳибкорӣ чист? 

$A) соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ 

амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқаррар кардаи 

қонун ба қайд гирифта шудае мебошад, ки барои ба даст даровардани 

фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ё расонидани 

хизмат равона карда шудааст; 

$B) соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи 

шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқаррар кардаи қонун ба қайд 

гирифта шудае мебошад, ки барои номунтазам ба даст даровардани 

фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ё расонидани 

хизмат равона карда шудааст; 



$C) соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ 

амалишавандаи шахсоне мебошад, ки барои мунтазам ба даст 

даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор 

ё расонидани хизмат равона карда шудааст; 

$D) соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ 

амалинашавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқаррар 

кардаи қонун ба қайд гирифта шудае мебошад, ки барои мунтазам ба 

даст даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, 

иҷрои кор ё расонидани хизмат равона карда шудааст; 

$E) соҳибкорӣ фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи 

шахсони ба чунин сифат бо тартиби муқаррар кардаи қонун ба қайд 

гирифта шудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст даровардани 

фоида аз истифодаи молу мулк, фурӯши мол, иҷрои кор ё расонидани 

хизмат равона карда шудааст; 

 

@342.Аз байни ҷавобҳои матраҳгардида ҷавоби дурустро муайян 

намоед: 

$A) шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирӣ бо таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. Шаҳрвандоне, ки 

дар ҳайати хоҷагии деҳқонӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд, 

аз бақайдгирии давлатӣ озод мебошанд. Бақайдгирӣ дар мӯҳлати на 

бештар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба мақоми 

бақайдгиранда, яъне мақомоти андоз анҷом дода мешавад; 

$B) шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирӣ бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. Шаҳрвандоне, ки 

дар ҳайати хоҷагии деҳқонӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд, 

аз бақайдгирии давлатӣ озод мебошанд. Бақайдгирӣ дар мӯҳлати на 

бештар аз 5 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба мақоми 

бақайдгиранда, яъне мақомоти андоз анҷом дода мешавад; 

$C) шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирӣ бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. Шаҳрвандоне, ки 

дар ҳайати хоҷагии деҳқонӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд, 

аз бақайдгирии баҳисобгирӣ озод мебошанд. Бақайдгирӣ дар мӯҳлати 

на бештар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба мақоми 

бақайдгиранда, яъне мақомоти андоз анҷом дода мешавад; 

$D) шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирӣ бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. Шаҳрвандоне, ки 

дар ҳайати хоҷагии деҳқонӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд, 



аз бақайдгирии давлатӣ озод мебошанд. Бақайдгирӣ дар мӯҳлати на 

бештар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба мақоми 

бақайдгиранда, яъне мақомоти адлия анҷом дода мешавад; 

$E) шаҳрвандон метавонанд аз лаҳзаи бақайдгирӣ бе таъсиси шахси 

ҳуқуқӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шаванд. Шаҳрвандоне, ки 

дар ҳайати хоҷагии деҳқонӣ фаъолияти соҳибкориро анҷом медиҳанд, 

аз бақайдгирии давлатӣ озод мебошанд. Бақайдгирӣ дар мӯҳлати на 

бештар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи пешниҳоди ҳуҷҷатҳо ба мақоми 

бақайдгиранда, яъне мақомоти андоз анҷом дода мешавад; 

 

@343.Ҳуқуқи тасдиқнамудаи коғази қиматноки номӣ бо кадом 

тартиб гузашт карда мешавад? 

$A) Бо тартиби судӣ; 

$B) Бо тартиби маъмурӣ; 

$C) Бо тартиби таҳвил; 

$D) Бо тартибе, ки шахси ваколатдор муайян кардааст; 

$E) Бо тартибе, ки барои гузашткунии талабот муқаррар гардидааст; 

 

@344.Дар китобҳои дарсӣ мафхуми ҳукуқи гражданӣ чӣ гуна 

муайян шудааст? 

$A) ҳуқуқи гражданӣ – низоми меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки асоси 

ҳуқуқи хусусиро ташкил дода, муносибатҳои молумулкӣ, шахсии 

ғайри молумулкӣ ва вобастагии ҳамаи ин муносибатҳоро, ки ба 

баробарҳуқуқии субъектҳо, баробармавқеии тарафҳо дар 

муносибатҳо, мустақилияти инфиродӣ, ки ба манфиатнокии тарафҳо, 

ташаббуснокии онҳо асос ёфтааст, танзим менамояд; 

$B) ҳуқуқи гражданӣ – низоми меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки асоси 

ҳуқуқи хусусию оммавиро ташкил дода, муносибатҳои молумулкӣ, 

шахсии ғайри молумулкӣ ва вобастагии ҳамаи ин муносибатҳоро, ки 

ба баробарҳуқуқии субъектҳо, баробармавқеии тарафҳо дар 

муносибатҳо, мустақилияти шахсӣ ва арзишнок, ки ба манфиатнокии 

тарафҳо, ташаббуснокии онҳо асос ёфтааст, танзим менамояд; 

$C) ҳуқуқи гражданӣ – низоми меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки асоси 

ҳуқуқи хусусиро ташкил дода, муносибатҳои молумулкӣ, шахсии 

ғайри молумулкӣ ва вобастагии ҳамаи ин муносибатҳоро, ки ба 

баробарҳуқуқии субъектҳо, баробармавқеии тарафҳо дар 

муносибатҳо, мустақилияти шахсӣ ва арзишнок, ки ба манфиатнокии 



тарафҳо, ташаббуснокии онҳо асос ёфтааст, дар асоси усули 

мартаботӣ танзим менамояд; 

$D) ҳуқуқи гражданӣ – низоми меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки асоси 

ҳуқуқи хусусиро ташкил дода, муносибатҳои молумулкӣ, шахсии 

ғайри молумулкӣ ва тафриқаи ҳамаи ин муносибатҳоро, ки ба 

баробарҳуқуқии субъектҳо, баробармавқеии тарафҳо дар 

муносибатҳо, мустақилияти шахсӣ ва арзишнок, ки ба манфиатнокии 

тарафҳо, ташаббуснокии онҳо асос ёфтааст, танзим менамояд; 

$E) ҳуқуқи гражданӣ – низоми меъёрҳои ҳуқуқие мебошад, ки асоси 

ҳуқуқи хусусиро ташкил дода, муносибатҳои молумулкӣ, шахсии 

ғайри молумулкӣ ва вобастагии ҳамаи ин муносибатҳоро, ки ба 

баробарҳуқуқии субъектҳо, баробармавқеии тарафҳо дар 

муносибатҳо, мустақилияти шахсӣ ва арзишнок, ки ба манфиатнокии 

тарафҳо, ташаббуснокии онҳо асос ёфтааст, танзим менамояд; 

 

@345.Кадом гуруҳои муносибатҳоро ҳукуқи гражданӣ танзим 

менамояд - Ҷавоби дурустро муайян намоед: 

$A) аз мафҳуми ҳуқуқи гражданӣ бармеояд, ки ҳукуқи гражданӣ ду 

намуди муносибатҳои ҳуқуқиро танзим мекунад. Маҷмӯи 

муносибатҳои ҳуқуқии мазкур мавзӯи (предмети) ҳукуқи гражданиро 

ташкил медиҳанд, агар танҳо бо усули императивӣ танзим шуда 

бошанд; 

$B) аз мафҳуми ҳуқуқи гражданӣ бармеояд, ки ҳукуқи гражданӣ се 

намуди муносибатҳои ҳуқуқиро танзим мекунад. Маҷмӯи 

муносибатҳои ҳуқуқии мазкур мавзӯи (предмети) ҳукуқи гражданиро 

ташкил медиҳанд; 

$C) аз мафҳуми ҳуқуқи гражданӣ бармеояд, ки ҳукуқи гражданӣ чор 

намуди муносибатҳои ҳуқуқиро танзим мекунад. Маҷмӯи 

муносибатҳои ҳуқуқии мазкур мавзӯи (предмети) ҳукуқи гражданиро 

ташкил медиҳанд; 

$D) аз мафҳуми ҳуқуқи гражданӣ бармеояд, ки ҳукуқи гражданӣ ду 

намуди муносибатҳои ҳуқуқиро танзим мекунад. Маҷмӯи 

муносибатҳои ҳуқуқии мазкур мавзӯи (предмети) ҳукуқи гражданиро 

ташкил медиҳанд, агар танҳо бо усули диспозитивӣ танзим шуда 

бошанд; 

$E) аз мафҳуми ҳуқуқи гражданӣ бармеояд, ки ҳукуқи гражданӣ ду 

намуди муносибатҳои ҳуқуқиро танзим мекунад. Маҷмӯи 



муносибатҳои ҳуқуқии мазкур мавзӯи (предмети) ҳукуқи гражданиро 

ташкил медиҳанд; 

 

@346.Муносибатҳои молумулкие, ки ба мавзӯи ҳукуқи гражданӣ 

дахл дорад, вобаста ба мақсад ва амали худ ба намудҳои зерин 

ҷудо мешаванд: 

$A) муносибатҳои пулӣ, молӣ, истеҳсолӣ; 

$B) муносибатҳо вобаста ба мансубияти молу мулк ба шахсони муайян 

ва ба гурӯхи шахсон; 

$C) муносибатҳо вобаста ба мансубияти молу мулк ба шахсони 

муайян ва ба шахсони ҳукуқӣ; 

$D) муносибатҳо вобаста ба мансубияти молу мулк ба шахсони 

муайян, ба шахсони ҳукукӣ ва ба давлат; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@347.Таҳти мафҳуми уносибатҳои молумулкие, ки ба мавзӯи 

ҳукуқи гражданӣ дахл доранд, чӣ фаҳмида мешавад? 

$A) муносибатҳои молумулкӣ муносибатҳое мебошанд, ки ба молу 

мулк, пул ва дигар натиҷаҳои фаъолияти арзишнок вобаста буда, 

байни субъектҳои дар қонун пешбинишуда ба миён омада, тарзҳои 

соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории воситаҳои истеҳсолот, ашёи 

истеъмолӣ ва ғайраро муайян менамоянд; 

$B) муносибатҳои молумулкӣ муносибатҳое мебошанд, ки ба молу 

мулк, пул ва дигар натиҷаҳои фаъолияти арзишнок вобаста буда, 

байни субъектҳои дар қонун пешбинишуда ба миён меоянд; 

$C) муносибатҳои молумулкӣ муносибатҳое мебошанд, ки ба молу 

мулк, пул ва дигар натиҷаҳои фаъолияти арзишнок вобаста буда, 

байни субъектҳои дар қонун пешбинишуда ба миён омада, тарзҳои 

соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории воситаҳои истеҳсолот, ашёи 

истеъмолӣ ва ғайра, инчунин аз як субъект ба субъекти дигар 

гузаштани онҳоро дар муносибатҳои иқтисодӣ муайян намуда, доимо 

дар муомилот қарор гирифта, асоси қонунгузории иқтисодиро 

ташкил медиҳанд; 

$D) муносибатҳои молумулкӣ муносибатҳое мебошанд, ки ба молу 

мулк, пул ва дигар натиҷаҳои фаъолияти арзишнок вобаста буда, 

байни субъектҳои дар қонун пешбинишуда ба миён омада, тарзҳои 

соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории воситаҳои истеҳсолот, ашёи 

истеъмолӣ ва ғайра, инчунин аз як субъект ба субъекти дигар 



гузаштани онҳоро дар муносибатҳои иқтисодӣ муайян намуда, 

ҳамеша дар муомилот мебошанд; 

$E) муносибатҳои молумулкӣ муносибатҳое мебошанд, ки ба молу 

мулк, пул ва дигар натиҷаҳои фаъолияти арзишнок вобаста буда, 

байни субъектҳои дар қонун пешбинишуда ба миён омада, тарзҳои 

соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдории воситаҳои истеҳсолот, ашёи 

истеъмолӣ ва ғайра, инчунин аз як субъект ба субъекти дигар 

гузаштани онҳоро дар муносибатҳои иқтисодӣ муайян менамоянд; 

 

@348.Чаро дар мавзӯи ҳукуқи гражданӣ муносибатҳои ташкилӣ 

чун муносибати мустақил эътироф нагаштааст? 

$A) муносибатҳои ташкилӣ ба ҳуқуқи маъмурӣ дахл дорад; 

$B) чунки онҳо мавзӯи танзими ҳукукӣ шуда наметавонанд; 

$C) чунки онҳо мавзӯи танзими ҳукуқи гражданӣ шуда наметавонанд; 

$D) муносибатҳои ташкили қисми таркибии мавзӯи ҳукуқи гражданӣ 

аст; 

$E) муносибатҳои ташкилӣ дар ҳама маврид ба итоати яке ба дигаре 

асос ёфтааст ва ба мазмуни ӯҳдадории тарафҳо дохил мешаванд; 

 

@349.Усули омӯзиши ҳукуқи гражданӣ чист? 

$A) усули ҳуқуқи гражданӣ гуфта, тарз ва воситаҳои таъсиррасонӣ ба 

рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро 

меноманд; 

$B) усули ҳуқуқи гражданӣ гуфта, воситаҳои таъсиррасонӣ ба 

рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро 

меноманд; 

$C) усули ҳуқуқи гражданӣ гуфта, тарз ва воситаҳои таъсиррасонӣ ба 

рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро 

наменоманд; 

$D) усули ҳуқуқи гражданӣ гуфта, тарз ва воситаҳои таъсиррасонӣ ба 

рафтори иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ ва таъсир 

ба дигар объектҳоро меноманд; 

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

 

@350.Коносамент чист? 

$A) Ин коғази қиматнок аст; 



$B) Ин ҳуҷҷати идоракунии мол мебошад, ки ҳуқуқи дорандаи 

қонунии онро дар мавриди идора кардани бори дар коносамент 

зикршуда тасдиқ менамояд; 

$C) Коносамент ҳуҷҷати идоракунии мол мебошад; 

$D) Коносамент ҳуҷҷати идоракунии мол мебошад, ки ҳуқуқи 

гирифтани борро пас аз ҳамлу нақли он тасдиқ менамояд; 

$E) Ҳуҷҷати идоракунии мол мебошад, ки ҳуқуқи дорандаи қонунии 

онро дар мавриди идора кардани бори дар коносамент зикргардида 

ва гирифтани бор пас аз ҳамлу нақли он тасдиқ менамояд; 

 

@351.Оқибати риоя накардани шакли хаттии одии аҳд: 

$A) Аҳд пурра беэътибор мегардад; 

$B) Аҳд беэътибор аст, вале тарафҳо ҳуқуқи овардани шоҳидро 

доранд; 

$C) Аҳд эътиборнок аст, ба шарте тарафҳо шоҳид дошта бошанд; 

$D) Чунин аҳдҳо дар Кодекси гражданӣ танзим нашудаанд; 

$E) Тарафҳо аз ҳукуқи истинод ба биёноти шоҳидон маҳрум 

мегарданд, вале ҳуқуқи овардани далелҳои дигарро доранд; 

 

@352.Намудҳои мӯҳлатҳоро муайян намоед: 

$A) Қонунӣ ва ғайриқонунӣ; 

$B) Мӯҳлати даъво, мӯҳлати бадастдарории ҳуқуқи моликият, мӯҳлати 

оштишавӣ; 

$C) Мӯҳлатҳои умумӣ ва махсус, мӯҳлатҳои эъломиявӣ ва ҳатмӣ; 

$D) Мӯҳлати ибтидоӣ, мобайнӣ ва ниҳоӣ; 

$E) Императивӣ ва диспозитивӣ; 

 

@353.Ҷараёни мӯҳлати бо давраи вақт муайянгардида кай оғоз 

мегардад? 

$A) Дар худи ҳамон рӯз; 

$B) Вобаста ба он, ки ҳодиса кай ба вуқӯъ меояд; 

$C) Дар ҳафтаи аввали дигари пас аз ҳафтаи тақвимӣ ё фаро расидани 

ҳодисае, ки бо он муайян шудааст; 

$D) Дар аввали моҳи дигари пас аз моҳи тақвимӣ ё фаро расидани 

ҳодисае, ки бо он муайян шудааст; 

$E) Дар рӯзи дигари пас аз санаи тақвимӣ ё фаро расидани ҳодисае, ки 

бо он муайян шудааст; 

 



@354.Мӯҳлате, ки бо солҳо ҳисоб карда мешавад, кай хотима 

меёбад? 

$A) Дар соли охири мӯҳлат; 

$B) Дар моҳи дахлдори соли охири мӯҳлат; 

$C) Дар интиҳои моҳи соли охири мӯҳлат; 

$D) Дар ибтидои соли охири мӯҳлат; 

$E) Дар моҳу санаи дахлдори соли охири мӯҳлат; 

 

@355.Агар хатми мӯҳлати бо моҳ ҳисобшаванда ба моҳе рост ояд, 

ки санаи дахлдор надорад, хатми мӯҳлат чӣ тавр муайян карда 

мешавад? 

$A) Аз ҳисоби моҳи дигар зам карда мешавад; 

$B) Новобаста аз доштани санаи дахлдор мӯҳлати бо моҳҳо 

ҳисобшаванда 30 рӯзро фаро мегирад; 

$C) Бо тартибе, ки суд муайян кардааст; 

$D) Агар моҳи оянда санаи дахлдор надошта бошад, тарафҳо бояд ин 

масъаларо дар шартнома нишон диҳанд; 

$E) Мӯҳлат дар рӯзи охирини моҳе, ки санаи дахлдор надорад, хотима 

меёбад; 

 

@356.Мӯҳлате, ки тарафҳо ним моҳ муайян кардаанд, чӣ тавр 

ҳисоб карда мешавад? 

$A) Вобаста ба шумораи рӯзҳои моҳ понздаҳ ё чордаҳ рӯз ҳисоб карда 

мешавад; 

$B) Ду ҳафта ҳисоб карда мешавад; 

$C) Чунин мӯҳлат ҳамчун мӯҳлати бо рӯз ҳисобшаванда дониста шуда, 

баробар ба як моҳ аст; 

$D) Инро тарафҳо муайян мекунанд; 

$E) Чунин мӯҳлат ҳамчун мӯҳлати бо рӯз ҳисобшаванда дониста шуда, 

баробар ба понздаҳ рӯз аст; 

 

@357.Агар рӯзи охирини мӯҳлат ба рӯзи ғайрикорӣ рост ояд, кай 

фарорасида ба ҳисоб меравад? 

$A) Дар рӯзи муайяннамудаи суд; 

$B) Як рӯз пеш аз ба охир расии рӯзи охири мӯҳлат; 

$C) Дар ҳафтаи наздиктарини баъди рӯзи хатми мӯҳлат; 

$D) Дар рӯзи дуюми баъд аз рӯзи корӣ; 

$E) Дар рӯзи наздиктарини кории баъди рӯзи хатми мӯҳлат; 



 

@358.Аз нигоҳи ҳуқуқӣ хонаи истиқоматӣ ашёи тақсимпазир аст ё 

хайр? 

$A) Албатта, ашёи тақсимпазир, чунки дар натиҷаи тақсимот 

таъиноти худро аз даст медиҳад; 

$B) Хонаи истиқоматӣ на тақсимпазир ва на тақсимнопазир аст, чунки 

он ашёи мураккаб мебошад; 

$C) Ин масъала дар қонунгузории гражданӣ ҳал нашудааст; 

$D) Чунин тарзи саволгузорӣ нодуруст аст; 

$E) Тақсимпазир аст; 

 

@359.Мӯҳлати даъво чист? 

$A) Ин мӯҳлатест, ки дар давоми он талаби шахс ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқу 

манфиатҳои поймолшуда ва мавриди баҳс қароргирифта аз ҷониби 

суд қабул карда мешавад; 

$B) Ин мӯҳлатест, ки ҳар шахс дар давоми он метавонад барои ҳифзи 

ҳуқуқу манфиатҳояш ба суд муроҷиат кунад; 

$C) Яке аз намудҳои мӯҳлат аст, ки аз ҷониби суд муайян карда 

мешавад; 

$D) Ин мӯҳлат мӯҳлати мурофиавӣ аст ва ба ҳуқуқи гражданӣ дахл 

надорад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст; 

 

@360.Оё мӯҳлати даъво ва ё тартиби ҳисоб онро тағйир додан 

мумкин аст? 

$A) Мумкин аст; 

$B) Мӯҳлати даъворо тағйир додан мумкин нест, вале тартиби ҳисоби 

онро мумкин аст; 

$C) Мӯҳлати даъворо мумкин аст, вале тартиби ҳисоби онро мумкин 

нест; 

$D) Ин ваколати суд аст; 

$E) Мумкин нест; 

 

@361.Намудҳои мӯҳлати даъво: 

$A) Мӯҳлати императивӣ ва диспозитивӣ; 

$B) Дарозшуда ва кӯтоҳшуда; 

$C) Мӯҳлати даъвои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ; 

$D) Мӯҳлати даъво ба намудҳо ҷудо намешавад; 



$E) Умумӣ ва махсус; 

 

@362.Мӯҳлати даъворо суд дар кадом вақт татбиқ менамояд? 

$A) Аз салоҳдиди суд вобаста аст; 

$B) Аз моҳияти баҳс вобаста аст; 

$C) Новобаста аз хоҳиши тарафҳо суд онро татбиқ менамояд; 

$D) Татбиқи он тибқи қонунҳо аз ҷониби судҳо ҳама вақт ҳатмӣ аст; 

$E) Танҳо тибқи аризаи тарафи иштирокчии баҳс; 

 

@363.Ҷараёни мӯҳлати даъво аз кай оғоз мегардад? 

$A) Ҳамавақт аз рӯзе, ки суд муайян намудааст; 

$B) Ҳамавақт аз рӯзе, ки ҳуқуқвайрокунӣ содир шудааст; 

$C) Ҳамавақт аз рӯзе, ки шахс аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳ 

гардидааст ё мебоист огоҳ гардад; 

$D) Аз рӯзе, ки ҳуқуқвайронунӣ содир шудааст; 

$E) Аз рӯзе, ки шахс аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳ гардидааст ё 

мебоист огоҳ гардад; 

 

@364.Дар кадоме аз ҳолатҳои дар поён номбаршаванда ҷараёни 

мӯҳлати даъво боздошта мешавад? 

$A) Агар даъвогар ба сафи Қувваҳои Мусаллаҳ даъват шуда бошад; 

$B) Агар шахс намояндаи қонунӣ надошта бошад; 

$C) Агар шахс ғайри қобили амал гардида бошад; 

$D) Агар шахс вафот карда бошад; 

$E) Агар барои арзи даъво қувваи рафънопазир халал расонида 

бошад; 

 

@365.Канда шудани ҷараёни мӯҳлати даъво боиси кадом 

оқибатҳои ҳуқуқӣ мегардад? 

$A) Ӯҳдадорӣ иҷро карда намешавад; 

$B) Ҷараёни мӯҳлати даъво муваққатан боздошта мешавад; 

$C) Ҷараёни мӯҳлати даъво ба таври мӯътадил амал мекунад; 

$D) Ин мӯҳлат дар баҳисобгирии ҷараёни мӯҳлати даъво ба ҳисоб 

гирифта намешавад; 

$E) Ҷараёни мӯҳлати даъво аз нав оғоз мегардад; 

 

@366.Бесаводӣ барои барқарор кардани мӯҳлати даъвои 

гузаронидашуда асос шуда метавонад? 



$A) Наметавонад; 

$B) Метавонад, агар шахс маълумоти ҳуқуқӣ надошта бошад; 

$C) Метавонад, агар шахс аризаи даъвогӣ навишта натавонад; 

$D) Наметавонад, чунки мӯҳлати даъво хислати императивӣ дорад; 

$E) Ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

 

@367.Оё баъди гузаштани мӯҳлати даъво ӯҳдадории иҷрошударо 

пас талаб кардан мумкин аст? 

$A) Мумкин аст; 

$B) Мумкин нест, ба шарте шахси мазкур аз гузаштани мӯҳлати даъво 

огоҳ нашуда бошад; 

$C) Ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

$D) Агар дар асл баргардонидани ӯҳдадории иҷрошуда имконпазир 

бошад, мумкин аст; 

$E) Мумкин нест; 

 

@368.Нисбати кадоме аз талаботи зерин мӯҳлати даъво татбиқ 

мешавад? 

$A) Талаботи амонатгузорон ба бонк оид ба пардохти амонат; 

$B) Талабот дар мавриди товони зиёне, ки ба ҳаёт ва саломатии 

шаҳрванд расонида шудааст; 

$C) Талаботи соҳибмулк оид ба рафъи ҳама гуна вайронкунии ҳуқуқи 

ӯ, ки бо маҳрум кардан аз соҳибият алоқаманд намебошад; 

$D) Талаботи бадастоварандаи қонунӣ оид ба рафъи ҳама гуна 

вайронкунии ҳуқуқи ӯ, ки бо маҳрум кардан аз соҳибият алоқаманд 

намебошад; 

$E) Талабот оид ба ҳимояи ҳуқуқи шахсии ғайримолумулкӣ ва дигар 

неъматҳои ғайримоддӣ – дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун; 

 

@369.Ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ дар кадом шакл сурат 

мегирад? 

$A) Дар шакли маҳрум сохтан аз озодӣ, ҳабси молумулк ва ҷарима; 

$B) Ҷарима, мусодира ва огоҳӣ; 

$C) Ҳабси гражданӣ, ҷарима ва корҳои ҳатмӣ; 

$D) Ҷуброни зарар, пардохти ноустуворона, гарав, байъона ва 

замонат; 

$E) Ҷуброни зарар, пардохти ноустуворона, аз даст додани байъона; 

 



@370.Намудҳои ҷавобгарии ҳукуқии гражданӣ: 

$A) Ҷиноятӣ, маъмурӣ, интизомӣ ва гражданӣ; 

$B) Ҷиноят ва кирдори зиддиҳукуқӣ; 

$C) Ҷавобгарии ахлоқӣ ва маънавӣ; 

$D) Ҷавобгарӣ барои расонидани зарар ва барои иҷро накардани 

шартнома; 

$E) Ҷавобгарӣ барои расонидани зарари молумулкӣ ва зарари 

маънавӣ; 

 

@371.Шартҳои ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ: 

$A) Субйект, тарафи субйективӣ, обйект ва тарафи обйективӣ; 

$B) Ба ҷамъият зарарнок будан, зиддиҳукуқӣ будан; 

$C) Зарар ва шахси гунаҳгор; 

$D) Кирдори зиддиҳукуқӣ, зарар, робитаи сабабӣ ва оқибат; 

$E) Кирдори зиддиҳукуқӣ, зарар, робитаи сабабӣ ва гуноҳ; 

 

@372.Мақомоти ҷамъияти саҳомиро муайян намоед: 

$A) Маҷлиси умумии саҳмдорон, Шӯри директорон, директор ва 

ректор; 

$B) Маҷлиси умумии саҳмдорон, Шӯри директорон, директор, раис, 

ревизор ва муҳосиб; 

$C) Маҷлиси умумии саҳмдорон ва саҳмдорон; 

$D) Мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ; 

$E) Маҷлиси умумии саҳмдорон, Шӯри директорон, директор, 

комиссияи тафтишотӣ; 

 

@373.Аҳди калон чист? 

$A) Аҳдест, ки ба маблағи калон баста мешавад; 

$B) Аҳди калон (аз ҷумла қарз, кредит, гарав, кафолат) як ё якчанд аҳде 

ба ҳисоб меравад, ки ба харид, бегона ё эҳтимоли аз ҷониби ҷамъияти 

саҳомӣ мустақим ё ғайримустақим бегона кардани молу мулке 

мебошад, ки арзиши онҳо 30 фоиз ё бештари арзиши тавозунии 

дороии ҷамъияти саҳомиро ташкил медиҳад ва мутобиқи маълумоти 

муҳосибавии он дар санаи охирини ҳисоботӣ муайян гардидааст, ба 

истиснои аҳде, ки дар ҷараёни фаъолияти маъмулии хоҷагидории 

ҷамъияти саҳомӣ, аҳди вобаста ба обунаи (фурӯши) саҳмияҳои оддии 

ҷамъияти саҳомӣ ва аҳд вобаста ба паҳн кардани вомбаргҳое, ки ба 



саҳмияҳои одии ҷамъияти саҳомӣ табдил карда мешаванд, амалӣ 

мегардад; 

$C) Ҳама аҳде, ки аз даҳ маоши ҳадди ақал зиёд аст; 

$D) Аҳде, ки ба ихтиёрдории молумулки ғайриманқул вобаста аст; 

$E) Аҳди калон (аз ҷумла қарз, кредит, гарав, кафолат) як ё якчанд аҳде 

ба ҳисоб меравад, ки ба харид, бегона ё эҳтимоли аз ҷониби ҷамъияти 

саҳомӣ мустақим ё ғайримустақим бегона кардани молу мулке 

мебошад, ки арзиши онҳо 50 фоиз ё бештари арзиши тавозунии 

дороии ҷамъияти саҳомиро ташкил медиҳад ва мутобиқи маълумоти 

муҳосибавии он дар санаи охирини ҳисоботӣ муайян гардидааст, ба 

истиснои аҳде, ки дар ҷараёни фаъолияти маъмулии хоҷагидории 

ҷамъияти саҳомӣ, аҳди вобаста ба обунаи (фурӯши) саҳмияҳои оддии 

ҷамъияти саҳомӣ ва аҳд вобаста ба паҳн кардани вомбаргҳое, ки ба 

саҳмияҳои одии ҷамъияти саҳомӣ табдил карда мешаванд, амалӣ 

мегардад; 

 

@374.Корхонаи давлатии фаръӣ чист? 

$A) Корхонае, ки ҳукуқи идоракунии оперативӣ дорад; 

$B) Шахси ҳуқуқиест, ки дар назди дигар корхонаи давлатӣ аз ҳисоби 

қисми моликияти он таъсис меёбад; 

$C) Корхонаест, ки дар асоси қарори соҳибмулк таъсис меёбад; 

$D) Тамоми корхонаҳое, ки хислати фаръӣ доранд; 

$E) Корхонае, ки ҳуқуки пешбурди хоҷагидорӣ дорад; 

 

@375.Қонунгузор таркиби зиёнро ба кадом навъ тақсим кардааст? 

$A) ягон навъ; 

$B) зиёни моддӣ ва маънавӣ; 

$C) зиёни моддӣ ва ғайримоддӣ; 

$D) ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ; 

$E) зиёни воқеӣ ва фоидаи аздастрафта; 

 

@376.Дар таркиби зиёни воқеӣ метавонад унсурҳои зерин ҷудо 

карда шавад: 

1) аз даст додан ё осеб дидани молу мулк. 

2) хароҷоте, ки шахс вобаста ба зиёни ба ҳуқуқи ӯ расонидашуда 

масраф намудааст. 

3) хароҷоте, ки он бояд бо мақсади барқарорсозии ҳуқуқҳои 

вайронгардида масраф намояд. 



4) дигар хароҷот. 

$A) 1-4; 

$B) 2, 3; 

$C) 1-2; 

$D) 1; 

$E) 1-3; 

 

@377.Дар кадом вақт даромади аз аҳд бадастомада ба фоидаи 

давлат рӯёнида мешавад? 

$A) Агар аҳд хилофи қонун бошад; 

$B) Агар аҳд беэътибор дониста шавад; 

$C) Агар аҳдро хурдсолон баста бошанд; 

$D) Агар аҳдро шахсони ғайри қобили амал баста бошанд; 

$E) Агар ад ошкоро хилофи асосҳои тартиботи ҳуқуқӣ ё ахлоқ баста 

шуда бошад; 

 

@378.Эътирофи ҳуқуқ дар муносибатҳои гражданӣ дар кадом 

мавридҳо истифода бурда мешавад? 

$A) Эътирофи ҳуқуқ дар ҳолатҳое, ки агар ҳуқуқи субйекттивии 

граждании шахс амалан мавҷуд бошад, вале мавҷудияти онро ин ё он 

шахс рад намояд ва вобаста ба он баҳс ба миён омада бошад истифода 

бурда мешавад; 

$B) Эътирофи ҳуқуқ дар ҳолатҳое, ки агар ҳуқуқи субйекттивии 

граждании шахс амалан мавҷуд бошад, вале мавҷудияти онро ин ё он 

шахс эътироф намояд ва вобаста ба он баҳс ба миён омада бошад ё 

метавонад ба миён ояд, истифода бурда мешавад; 

$C) Эътирофи ҳуқуқ дар ҳолатҳое, ки агар ҳуқуқи субйекттивии 

граждании шахс амалан мавҷуд набошад, вале мавҷудияти онро ин ё 

он шахс рад намояд ва вобаста ба он баҳс ба миён омада бошад ё 

метавонад ба миён ояд, истифода бурда мешавад; 

$D) Эътирофи ҳуқуқ дар ҳолатҳое, ки агар ӯҳдадории субйекттивии 

граждании шахс амалан мавҷуд бошад, вале мавҷудияти онро ин ё он 

шахс рад намояд ва вобаста ба он баҳс ба миён омада бошад ё 

метавонад ба миён ояд, истифода бурда мешавад; 

$E) Эътирофи ҳуқуқ дар ҳолатҳое, ки агар ҳуқуқи субйективии 

граждании шахс амалан мавҷуд бошад, вале мавҷудияти онро ин ё он 

шахс рад намояд ва вобаста ба он баҳс ба миён омада бошад ё 

метавонад ба миён ояд, истифода бурда мешавад; 



 

@379.Барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ 

ҷой дошт, кадом вақт истифода мегардад? 

$A) Ҳамеша; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) Барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ ҷой 

дошт, ба барҳам додани оқибатҳои ҳуқуқвайронкунӣ нигаронида 

нашуда, танҳо вақте истифода мегардад, ки агар барқарор намудани 

ҳуқуқ дар асл имконпазир аст; 

$D) Барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ ҷой 

дошт, ба барҳам додани оқибатҳои ҳуқуқвайронкунӣ нигаронида 

шуда, танҳо вақте истифода мегардад, ки агар барқарор намудани 

ҳуқуқ дар асл имконнопазир аст; 

$E) Барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ ҷой дошт, 

ба барҳам додани оқибатҳои ҳуқуқвайронкунӣ нигаронида шуда, 

танҳо вақте истифода мегардад, ки агар барқарор намудани ҳуқуқ дар 

асл имконпазир аст; 

 

@380.Талабот дар хусуси беэътибор эътироф намудани аҳди 

мавриди баҳс ва дар бораи истифодаи оқибатҳои беэътибор 

донистани он аз ҷониби кӣ ва ба куҷо арз шуда метавонад? 

$A) Талабот дар хусуси беэътибор эътироф намудани аҳди мавриди 

баҳс ва дар бораи истифодаи оқибатҳои беэътибор донистани он 

метавонад танҳо аз ҷониби шахсоне, ки дар қонун зикр нагардидаанд, 

ба прокуратура арз карда шавад; 

$B) Талабот дар хусуси беэътибор эътироф намудани аҳди мавриди 

баҳс ва дар бораи истифодаи оқибатҳои беэътибор донистани он 

метавонад танҳо аз ҷониби шахсоне, ки дар қонун зикр нагардидаанд, 

ба суд арз карда шавад; 

$C) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$D) Талабот дар хусуси беэътибор эътироф намудани аҳди мавриди 

баҳс ва дар бораи истифодаи оқибатҳои беэътибор донистани он 

метавонад танҳо аз ҷониби шахсоне, ки дар қонун зикр гардидаанд, ба 

мақомоти нотариати давлатӣ арз карда шавад; 

$E) Талабот дар хусуси беэътибор эътироф намудани аҳди мавриди 

баҳс ва дар бораи истифодаи оқибатҳои беэътибор донистани он 

метавонад танҳо аз ҷониби шахсоне, ки дар қонун зикр гардидаанд, ба 

суд арз карда шавад; 



 

@381.Худмуҳофизати ҳуқуқ чист? 

$A) Худмуҳофизати ҳуқуқ мустақилона анҷом додани амалиётро аз 

ҷониби шахси ваколатдор дар назар дорад, ки бо мақсади пешгирӣ ё 

аз байн бурдани ҳуқуқвайронкунӣ, инчунин рафъи оқибатҳои он 

нигаронида нашудааст; 

$B) Худмуҳофизати ҳуқуқ мустақилона анҷом додани амалиётро аз 

ҷониби шахси беваколат дар назар дорад, ки бо мақсади пешгирӣ ё аз 

байн бурдани ҳуқуқвайронкунӣ, инчунин рафъи оқибатҳои он 

нигаронида шудааст; 

$C) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$D) Худмуҳофизати ҳуқуқ мустақилона анҷом додани амалиётро аз 

ҷониби шахси ҳуқуқаш поймолгардида дар назар дорад, ки бо 

мақсади пешгирӣ ё аз байн бурдани ҳуқуқвайронкунӣ, инчунин 

рафъи оқибатҳои он нигаронида шудааст; 

$E) Худмуҳофизати ҳуқуқ мустақилона анҷом додани амалиётро аз 

ҷониби шахси ваколатдор дар назар дорад, ки бо мақсади пешгирӣ ё 

аз байн бурдани ҳуқуқвайронкунӣ, инчунин рафъи оқибатҳои он 

нигаронида шудааст; 

 

@382.Таҳти мафҳуми «водор намудан ба иҷрои ӯҳдадорӣ дар 

шакли асл» чиро мефаҳмед? 

$A) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) Водор намудан ба иҷрои ӯҳдадорӣ дар шакли асл (натура) , ки 

маъмулан иҷрои воқеӣ меноманд, аз ҷониби қарздор анҷом додани 

амалеро дар назар дорад, ки мӯҳтавои ӯҳдадории ӯро дар 

муносибатҳои ҳуқуқии ӯҳдадорӣ ташкил намедиҳад (хизматрасонии 

навъи муайян, таҳвили молу мулк, иҷрои корҳо ва ғайра); 

$C) Водор намудан ба иҷрои ӯҳдадорӣ дар шакли асл (натура) , ки 

маъмулан иҷрои воқеӣ меноманд, аз ҷониби қарздор анҷом додани 

амалеро дар назар дорад, ки мӯҳтавои ӯҳдадории ӯро дар 

муносибатҳои ҳуқуқии моликиятӣ ташкил медиҳад (хизматрасонии 

навъи муайян, таҳвили молу мулк, иҷрои корҳо ва ғайра); 

$D) Водор намудан ба иҷрои ӯҳдадорӣ дар шакли асл (натура) , ки 

маъмулан иҷрои воқеӣ меноманд, аз ҷониби қарздор анҷом надодани 

амалеро дар назар дорад, ки мӯҳтавои ӯҳдадории ӯро дар 

муносибатҳои ҳуқуқии ӯҳдадорӣ ташкил медиҳад (хизматрасонии 

навъи муайян, таҳвили молу мулк, иҷрои корҳо ва ғайра); 



$E) Водор намудан ба иҷрои ӯҳдадорӣ дар шакли асл (натура) , ки 

маъмулан иҷрои воқеӣ меноманд, аз ҷониби қарздор анҷом додани 

амалеро дар назар дорад, ки мӯҳтавои ӯҳдадории ӯро дар 

муносибатҳои ҳуқуқии ӯҳдадорӣ ташкил медиҳад (хизматрасонии 

навъи муайян, таҳвили молу мулк, иҷрои корҳо ва ғайра); 

 

@383.Барои қонунӣ эътироф кардани худмуҳофизат зарур аст, ки 

ҳангоми анҷом додани он шартҳои зерин риоя карда шавад: 

1) субйект мустақилона на ҳуқуқи эҳтимолӣ, балки ҳуқуқи воқеии 

худро ҳифз кунад. 

2) тарзҳои истифодашавандаи худмуҳофизат ба вайронкунӣ 

мутаносиб аст, яъне зараре, ки вобаста ба амалигардонии ҳуқуқ барои 

худмуҳофизат расонида шудааст, наметавонад аз зарари воқеӣ ё 

имконпазир, ки ба ҳуқуқвайронкунанда расонида шудааст, баръало 

номутаносиб бошад. 

3) тарзи худмуҳофизат аз ҳадди амале, ки барои пешгирии 

вайронкунӣ зарур аст, берун набошад. 

$A) 1-2; 

$B) 2-3; 

$C) 1,3; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) 1-3; 

 

@384.Зиён чист? 

$A) ҳама оқибати манфӣ; 

$B) Зиён аз оқибатҳои манфии молумулкӣ иборат аст, ки дар шахс дар 

натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои молумулкӣ ба миён омадааст; 

$C) Зиён аз оқибатҳои манфии молумулкӣ иборат аст, ки дар шахс 

дар натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои шахсии ғайри молумулкӣ ба 

миён омадааст; 

$D) Зиён аз оқибатҳои мусбати молумулкӣ иборат аст, ки дар шахс 

дар натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои шахсии ғайри молумулкӣ ё 

молумулкӣ ба миён омадааст; 

$E) Зиён аз оқибатҳои манфии молумулкӣ иборат аст, ки дар шахс дар 

натиҷаи вайрон кардани ҳуқуқҳои шахсии ғайри молумулкӣ ё 

молумулкӣ ба миён омадааст; 

 

@385.Фоидаи аздастрафта чист? 



$A) Фоидаи аздастрафта даромаде эътироф мегардад, ки шахс 

метавонист ҳангоми шароитҳои маъмулии муомилоти гражданӣ ба 

даст орад, вале аз сабаби риоя гардидани ҳуқуқҳои ӯ ба даст 

наовардааст; 

$B) Фоидаи аздастрафта даромаде эътироф мегардад, ки шахс 

наметавонист ҳангоми шароитҳои маъмулии муомилоти гражданӣ ба 

даст орад, вале аз сабаби вайрон гардидани ҳуқуқҳои ӯ ба даст 

овардааст; 

$C) Фоидаи аздастрафта даромаде эътироф мегардад, ки шахс 

метавонист ҳангоми шароитҳои номӯътадили муомилоти гражданӣ 

ба даст орад, вале аз сабаби вайрон гардидани ҳуқуқҳои ӯ ба даст 

наовардааст; 

$D) ҳама ҷавобҳо нодурустанд; 

$E) Фоидаи аздастрафта даромаде эътироф мегардад, ки шахс 

метавонист ҳангоми шароитҳои маъмулии муомилоти гражданӣ ба 

даст орад, вале аз сабаби вайрон гардидани ҳуқуқҳои ӯ ба даст 

наовардааст; 

 

@386.Барои товони зиён аз ҷониби сохторҳои оммавию ҳуқуқӣ 

мутобиқи қоидаҳои умумӣ шартҳои зайл заруранд: 

1) аз ҷониби мақомоти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ ё 

шахсони мансабдорони онҳо содир намудани амали (беамалии) 

ғайриқонунӣ. 

2) дар субйекттҳои муомилоти гражданӣ мавҷуд будани зиён. 

3) мавҷуд будани робитаи сабабӣ байни рафтори ғайриқонунӣ ва 

зиёни бамиёномада. 

4) мавҷуд будани гуноҳи шахсе, ки ба вайронкунии ҳуқуқ роҳ додааст. 

$A) 1,4; 

$B) 1-3; 

$C) 1-2; 

$D) 1,3,4; 

$E) 1-4; 

 

@387.Дар байни ҷавобҳои кадоме аз онҳо дуруст мебошад? 

$A) Қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳамчун қобилияти муайяни аз тарафи 

давлат эътирофгардида тасвия ёфта, ба ҳамин маънӣ ин хусусият 

биологӣ ба ҳисоб меравад, ки ба ҳама гуна шаҳрванд ҳамчун субйектти 

ҳуқуқ хос мебошад ва маҷмӯи ҳуқуқҳои имконпазир (на нақд) ва 



ӯҳдадориҳои пешбининамудаи қонунгузории граждании 

амалкунанда мебошад; 

$B) Қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳамчун қобилияти муайяни аз тарафи 

давлат эътирофгардида тасвия ёфта, ба ҳамин маънӣ ин хусусият 

ҳуқуқӣ (на биологӣ) ба ҳисоб меравад, ки ба ҳама гуна шаҳрванд 

ҳамчун субйектти ҳуқуқ хос мебошад ва маҷмӯи ҳуқуқҳои нақд ва 

ӯҳдадориҳои пешбининамудаи қонунгузории граждании 

амалкунанда мебошад; 

$C) Қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳамчун қобилияти муайяни аз тарафи 

ҷамъият эътирофгардида тасвия ёфта, ба ҳамин маънӣ ин хусусият 

ҳуқуқӣ (на биологӣ) ба ҳисоб меравад, ки ба ҳама гуна шаҳрванд 

ҳамчун субйектти ҳуқуқ хос мебошад ва маҷмӯи ҳуқуқҳои имконпазир 

(на нақд) ва ӯҳдадориҳои пешбининамудаи қонунгузории граждании 

амалкунанда мебошад; 

$D) Қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳамчун қобилияти муайяни аз тарафи 

давлат эътирофгардида тасвия ёфта, ба ҳамин маънӣ ин хусусият 

ҳуқуқӣ (на биологӣ) ба ҳисоб меравад, ки ба баъзе шаҳрванд ҳамчун 

субйектти ҳуқуқ хос мебошад ва маҷмӯи ҳуқуқҳои имконпазир (на 

нақд) ва ӯҳдадориҳои пешбининамудаи қонунгузории граждании 

амалкунанда мебошад; 

$E) Қобилияти ҳуқуқдорӣ ҳамчун қобилияти муайяни аз тарафи 

давлат эътирофгардида тасвия ёфта, ба ҳамин маънӣ ин хусусият 

ҳуқуқӣ (на биологӣ) ба ҳисоб меравад, ки ба ҳама гуна шаҳрванд 

ҳамчун субйектти ҳуқуқ хос мебошад ва маҷмӯи ҳуқуқҳои имконпазир 

(на нақд) ва ӯҳдадориҳои пешбининамудаи қонунгузории граждании 

амалкунанда мебошад; 

 

@388.Мавқеи худро муайян намоед: 

$A) Шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 

манзил дохил шудаанд, доранд, зеро дар акси ҳол чунин муқаррарот 

ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон зид аст; 

$B) Шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 

манзил дохил шудаанд, доранд, зеро ба онҳо режими миллӣ паҳн 

мегардад; 

$C) Шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 



манзил дохил шудаанд, доранд, зеро онҳо дар муносибатҳои ҳуқуқии 

гражданӣ ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон баробаранд; 

$D) Шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 

манзил дохил шудаанд, надоранд, вале суд метавонад ин ҳуқуқро 

эътироф намояд; 

$E) Шаҳрвандони хориҷӣ ҳуқуқи ҳамчун моликият ба даст овардани 

биною хонаҳои истиқоматӣ, инчунин дигар биноҳоеро, ки ба фонди 

манзил дохил шудаанд, надоранд; 

 

@389.Таҳти мафҳуми «ном» чӣ фаҳмида мешавад? 

$A) Номи шаҳрванд ва шахси ҳуқуқӣ; 

$B) Таҳти мафҳуи «ном» ба маънои васеъ ном, насаб ва номи падари 

шаҳрванд, ҳамчун номи фирмавӣ фаҳмида мешавад; 

$C) Таҳти мафҳуи «ном» ба маънои васеъ ном, насаб ва номи падари 

шаҳрванд фаҳмида намешавад; 

$D) Таҳти мафҳуи «ном» ба маънои васеъ ном ва номи падари 

шаҳрванд фаҳмида мешавад; 

$E) Таҳти мафҳуи «ном» ба маънои васеъ ном, насаб ва номи падари 

шаҳрванд фаҳмида мешавад; 

 

@390.Истифодаи ғайриқонунии номи шаҳрванд дар кадом шакл 

зоҳир мегардад? 

$A) Ғайриқонунӣ истифода бурдани номи шаҳрванд дар шакли қасд ё 

аз беэҳтиётӣ таҳриф намудани ном, истифодаи номи дигар бидуни 

розигии дорандаи он, ёдовар нашудани яке аз унсурҳои он зоҳир 

мегардад; 

$B) Ғайриқонунӣ истифода бурдани номи шаҳрванд дар шакли қасд 

таҳриф намудани ном, истифодаи номи дигар бидуни розигии 

дорандаи он, ёдовар нашудани яке аз унсурҳои он ва дар дигар шакл 

зоҳир мегардад; 

$C) Ғайриқонунӣ истифода бурдани номи шаҳрванд дар шакли аз 

беэҳтиётӣ таҳриф намудани ном, истифодаи номи дигар бидуни 

розигии дорандаи он, ёдовар нашудани яке аз унсурҳои он ва дар 

дигар шакл зоҳир мегардад; 

$D) Ғайриқонунӣ истифода бурдани номи шаҳрванд имконнопазир 

аст; 



$E) Ғайриқонунӣ истифода бурдани номи шаҳрванд дар шакли қасд ё 

аз беэҳтиётӣ таҳриф намудани ном, истифодаи номи дигар бидуни 

розигии дорандаи он, ёдовар нашудани яке аз унсурҳои он ва дар 

дигар шакл зоҳир мегардад; 

 

@391.Аҳамияти ҳуқуқии маҳалли зист аз инҳо иборат аст: 

барои суботи муносибатҳои ҳуқуқии мавҷуда ва фаразияи он, ки 

шаҳрванд ҳамеша дар маҳалли зисти худ қарор дорад. 

дар як қатор ҳолатҳо қонун зикри ҳатмии маҳалли зистро дар ҳуҷҷат 

тақозо менамояд. 

3) ба маҳалли зист мутобиқи қонун оқибатҳои муайяни ҳуқуқӣ 

вобаста шудаанд (масалан, маҳалли кушодани мерос маҳалли 

охирини зисти меросгузор ба ҳисоб меравад – моддаи 1143 КГ). 

4) барои ба ҷавобгарӣ кашидани шахсе, ки ҷои зисташро маълум 

наменамояд. 

$A) 1-4; 

$B) 1,3,4; 

$C) 1-2; 

$D) 1,4; 

$E) 1-3; 

 

@392.Маҳдуд сохтани қобилияти ҳуқуқи гражданӣ дар қисмати 

зайл имконпазир аст: 

дар асоси қонунгузории ҷорӣ ҳангоми нисбат ба шаҳрванд истифода 

бурдани ҷазо – маҳрум сохтан аз озодӣ вобаста ба содир намудани 

ҷиноят, ҳамзамон имконияти интихоби маҳалли зист, таъмини 

махфияти ҳаёти шахсӣ ва ғайра маҳдуд карда мешавад, 

дар асоси қонуни хизматчии давлатӣ ҳуқуқ надорад шахсан ё 

тавассути дигарон ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад. 

$A) маҳдуд кардани қобилияти ҳуқуқдорӣ мумкин нест; 

$B) 1; 

$C) 2; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) 1-2; 

 

@393.Оё ин гунна аҳд чи оқибат дорад: 

$A) Аҳдҳое, ки ба пурра ё қисман даст кашидани шаҳрванд аз 

қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амал, инчунин аҳдҳои дигар, ки ба 



маҳдуд сохтани қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амал нигаронида 

шудаанд, қурб доранд; 

$B) Аҳдҳое, ки ба пурра ё қисман даст кашидани шаҳрванд аз 

қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амал, инчунин аҳдҳои дигар, ки ба 

маҳдуд сохтани қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амал нигаронида 

шудаанд, эътибор доранд; 

$C) Аҳдҳое, ки ба пурра ё қисман даст кашидани шаҳрванд аз 

қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амал, инчунин аҳдҳои дигар, ки ба 

маҳдуд сохтани қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амал нигаронида 

шудаанд, қурб надоштанашон мумкин; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) Аҳдҳое, ки ба пурра ё қисман даст кашидани шаҳрванд аз 

қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амал, инчунин аҳдҳои дигар, ки ба 

маҳдуд сохтани қобилияти ҳуқуқдорӣ ё қобилияти амал нигаронида 

шудаанд, қурб надоранд; 

 

@394.Аломатҳои зайли муфлисшавӣ ҷудо карда шудаанд: 

1) қодир набудан ба қонеъгардонии талаботи кредиторон вобаста ба 

ӯҳдадориҳои пулӣ ва (ё) иҷрои ӯҳдадорӣ ҷиҳати гузаронидани 

пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет. 

2) ӯҳдадориҳо ва (ё) вазифаҳои дахлдор дар ҷараёни се моҳ аз санае, ки 

онҳо бояд иҷро мегардиданд, иҷро нашуда бошанд. 

3) маблағи ӯҳдадории соҳибкори инфиродӣ аз арзиши молу мулки ба 

ӯ тааллуқдошта бештар мебошад. 

$A) 3; 

$B) 1-2; 

$C) 1,3; 

$D) 1; 

$E) 1-3; 

 

@395.Муфлис эътироф намудани соҳибкори инфиродӣ боиси 

оқибатҳои зайл мегардад: 

1) аз лаҳзаи баровардани қарори суди иқтисодӣ дар хусуси муфлис 

эътироф намудан бақайдгирии давлатии шаҳрванд ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ қатъ мегардад. 

2) иҷозатномаҳои додашуда ҷиҳати анҷом додани намудҳои алоҳидаи 

фаъолияти соҳибкорӣ бекор карда мешавад. 



3) соҳибкори инфиродӣ, ки муфлис эълон шудааст, баъди ба охир 

расидани ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон аз иҷрои ӯҳдадориҳои 

боқимонда вобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар талаботе, ки 

барои иҷро пешниҳод шуда, ҳангоми муфлис эътироф намудани 

соҳибкор ба инобат гирифта шудаанд, озод карда мешавад. 

4) соҳибкори инфиродӣ, ки муфлис эътироф шудааст, наметавонад 

дар ҷараёни 1 сол аз лаҳзаи муфлис эътироф шуданаш ба сифати 

соҳибкори инфиродӣ ба қайд гирифта шавад. 

$A) 1-3; 

$B) 1-2; 

$C) 1,3; 

$D) 1,3,4; 

$E) 1-4; 

 

@396.Дар моддаи 3 КГ ҶТ принсипҳои асосии ҳукуқи гражданӣ 

номбар шудааст: 

$A) дахлпазирии моликият, озодии шартнома, манъ будани дахолати 

худсаронаи ин ё он шахс ба корҳои хусусӣ, зарурати аз ҷониби 

шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ бемонеа анҷом додани ҳуқуқи 

гражданӣ, таъмини барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда ва ҳифзи 

судии онҳо; 

$B) дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, манъ будани 

дахолати худсаронаи ин ё он шахс ба корҳои хусусӣ, зарурати аз 

ҷониби шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ бемонеа анҷом додани ҳуқуқи 

гражданӣ, таъмини барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда ва ҳифзи 

судии онҳо, баробарҳукуқии тарафҳо; 

$C) дахлнопазирии моликият, манъ будани дахолати худсаронаи ин ё 

он шахс ба корҳои хусусӣ, зарурати аз ҷониби шаҳрвандон ва шахсони 

ҳуқуқӣ бемонеа анҷом додани ҳуқуқи гражданӣ, таъмини 

барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда ва ҳифзи судии онҳо; 

$D) дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, манъ будани 

дахолати худсаронаи ин ё он шахс ба корҳои хусусӣ, зарурати аз 

ҷониби шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ бомонеа анҷом додани ҳуқуқи 

гражданӣ, таъмини барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда ва ҳифзи 

судии онҳо; 

$E) дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, манъ будани 

дахолати худсаронаи ин ё он шахс ба корҳои хусусӣ, зарурати аз 

ҷониби шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ бемонеа анҷом додани ҳуқуқи 



гражданӣ, таъмини барқарорсозии ҳуқуқҳои поймолшуда ва ҳифзи 

судии онҳо; 

 

@397.Ҷавоби дурустро нишон диҳед: 

$A) принсип ин асосҳои воқеӣ (объективӣ) , поя ва самтҳои моҳиятан 

устуворе мебошад, ки аз мазмуни қонун ва моҳияти муносибатҳо 

баромада, риоя намудани онҳо дар ҳама мавриду фаъолиятҳо зарур ва 

ҳатмӣ мебошад ва ифодакунандаи моҳияти соҳаи ҳукуқ мебошад; 

$B) принсип ин асосҳои воқеӣ (объективӣ) , поя ва самтҳои моҳиятан 

устуворе мебошад, ки аз мазмуни қонун баромада, риоя намудани 

онҳо дар ҳама мавриду фаъолиятҳо зарур ва ҳатмӣ мебошад ва 

ифодакунандаи моҳияти соҳаи ҳукуқ буда, асоси инкишофи он 

мебошад; 

$C) принсип ин асосҳои воқеӣ (объективӣ) , поя ва самтҳои моҳиятан 

устуворе мебошад, ки аз мазмуни қонун ва моҳияти муносибатҳо 

баромада, риоя намудани онҳо дар ҳама мавриду фаъолиятҳо зарур ва 

ҳатмӣ мебошад ва ифодакунандаи моҳияти соҳаи ҳукуқ буда, асоси 

инкишофи он мебошад ва ҳатман бояд дар қонун бевосита нишон 

дода шуда бошад; 

$D) принсип ин асосҳои воқеӣ (объективӣ) , поя ва самтҳои моҳиятан 

устуворе мебошад, ки аз маҷмӯи меъёрҳои ҳукуқ иборат буда, 

мазмуни қонун ва моҳияти муносибатҳо баромада, риоя намудани 

онҳо дар ҳама мавриду фаъолиятҳо зарур ва ҳатмӣ мебошад ва 

ифодакунандаи моҳияти соҳаи ҳукуқ буда, асоси инкишофи он 

мебошад; 

$E) принсип ин асосҳои воқеӣ (объективӣ) , поя ва самтҳои моҳиятан 

устуворе мебошад, ки аз мазмуни қонун ва моҳияти муносибатҳо 

баромада, риоя намудани онҳо дар ҳама мавриду фаъолиятҳо зарур ва 

ҳатмӣ мебошад ва ифодакунандаи моҳияти соҳаи ҳукуқ буда, асоси 

инкишофи он мебошад; 

 

@398.Қонунгузории гражданӣ чист? 

$A) қонунгузории гражданӣ аз маҷмӯи меъёрҳои ҳуқуқие иборат 

мебошад, ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайри молумулкии 

ба баробарии тарафҳо ва мухторияти ирода асосёфтаро ба танзим 

медарорад; 

$B) қонунгузории гражданӣ аз маҷмӯи ақида, ғоя, санадҳои меъёрии 

ҳуқуқие иборат мебошад, ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии 



ғайри молумулкии ба баробарии тарафҳо ва мухторияти ирода 

асосёфтаро ба танзим медарорад; 

$C) қонунгузории гражданӣ аз маҷмӯи санадҳои ҳуқуқие иборат 

мебошад, ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайри молумулкии 

ба баробарии тарафҳо ва мухторияти ирода асосёфтаро ба танзим 

медарорад; 

$D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд ва якдигарро пурра мекунанд; 

$E) қонунгузории гражданӣ аз маҷмӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқие 

иборат мебошад, ки муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайри 

молумулкии ба баробарии тарафҳо ва мухторияти ирода асосёфтаро 

ба танзим медарорад; 

 

@399.Аҳди рӯякӣ чист? 

$A) Аҳдест, ки бо мақсади рӯйпӯш намудани аҳди дигар баста 

шудааст; 

$B) Аҳди беэътибор аст; 

$C) Аҳди баҳснок аст; 

$D) Аҳдест, ки оқибати муайяни ҳуқуқиро ба вуҷуд намеорад; 

$E) Аҳдест, ки бидуни нияти барои он бунёд намудани оқибати 

дахлдори ҳуқуқӣ баста шудааст; 

 

@400.Мӯҳлати даъво аз рӯи аҳдҳои мутлақо беэътибор чӣ қадар 

аст ва аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад? 

$A) Се сол аст ва аз лаҳзае, ки ҳуқуқи шахс поймол шуд, ҳисоб карда 

мешавад; 

$B) Се сол аст ва аз лаҳзае, ки шахс огоҳ шуд ё мебоист огоҳ шавад, ки 

ҳуқуқи ӯ поймол гардидааст, ҳисоб карда мешавад; 

$C) Се сол аст ва аз лаҳзае ҳисоб карда мешавад, ки шахс ба суд 

муроҷиат кардааст; 

$D) Се сол аст ва аз лаҳзае ҳисоб карда мешавад, ки он иҷро шудааст; 

$E) Се сол аст ва аз лаҳзае ҳисоб карда мешавад, ки иҷроиши он оғоз 

шудааст; 

 


