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@1.Мафҳуми ҳукуқи гражданиро муайян намоед? 

$A) Соҳаи мустақилро меноманд, ки муносибатҳои молумулкиро ба 

танзим медарорад; 

$B) Маҷмўи меъёрҳои ҳуқуқиеро меноманд, ки муносибатҳои 

молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии марбут ба онҳоро, ки ба 

баробарӣ,мухториятихоҳишу ирода ва мустақилияти молумулкии 

иштирокчиёнашонасосёфтааст, танзим менамояд; 

$C) Маҷмўи меъёрҳои ҳуқуқиро меноманд, ки муносибатҳои 

молумулкӣ, шахсии ғайримолумулкӣ ва дигар муносибатҳоро ба 

танзим медарорад; 

$D) Ҳуқуқихусусироменоманд; 

$E) Муносибатҳои хусусиро ба танзим медарорад, ҳукуқи гражданӣ 

номида мешавад; 
 

@2.Ҳуқуқи гражданӣ кадом муносибатҳоро ба танзим медарорад? 

$A) Муносибатҳои ҷамъиятиро; 

$B) Муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии марбут ба 

онҳоро 

$C) Муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро; 

$D) Муносибатҳои молумулкӣ ва шартномавиро; 

$E) Муносибатҳоеро, ки ба мухторияти ирода ва баробарии тарафҳо 

асос ёфтааст; 
 

@3Илми ҳуқуқи гражданӣ чист? 

$A) Маҷмўи 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) Маҷмўи ақидаҳои илмӣ, ғояҳо, донишҳо ва мавқею нуқтаҳои 

назарро оид ба падидаҳои ҳуқуқии гражданӣ, инкишофи онҳо ва 

дигар масъалаҳои марбутаро меноманд. 

$C) маҷмўи муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро 



меноманд; 

$D) Ин маҷмўи ақидаҳои илмӣ оид ба моҳияти муносибатҳои ҳуқуқӣ 

аст; 

$E) Маҷмўи ақидаҳои илмӣ, ғояҳо, донишҳо ва мавқею нуқтаҳои 

назарро оид ба падидаҳои ҳуқуқии гражданӣ, инкишофи онҳо ва 

дигар масъалаҳои марбутаро меноманд, ки ба донишҷўён тадрис 

мешавад; 
 

@4.Қисми чоруми Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон кай 

қабул шудааст? 

$A) 09 майи соли 2011; 

$B) КГ ҶТ аз се қисм иборат аст; 

$C) 01 декабри соли 2012; 

$D) 06 декабри соли 2008; 

$E) июли соли 2000; 

 

@5.Кадом муносибатҳои ҳуқуқиро муносибатҳои ҳуқуқии 

гражданӣ меноманд? 

$A) Муносибатҳои ҷамъиятиеро, ки меъёрҳои ҳуқуқ танзим сохтаанд; 

$B) Муносибатҳои ҳуқуқие, ки бо меъёрҳои ҳуқуқи гражданӣ танзим 

шуда, иштирокчиёнашон барандаи ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои граждании 

баробар мебошанд. 

$C) Тамоми муносибатҳои ҳуқуқиеро, ки Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон танзим сохтааст; 

$D) Муносибатҳои ҷамъиятиеро, ки мавзўи ҳуқуқи гражданиро 

ташкил медиҳанд; 

$E) Муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро; 

 

@6.Қобилияти ҳуқуқдорӣ чист? 

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

татбиқ намудани ҳуқуқи гражданӣ, барои худ муқаррар намудани 

ўҳдадорӣ ва иҷро намудани он; 

$B) Қобилияти ҳуқуқдорӣ аз лаҳзаи таваллуд пайдо шуда, баъд аз 

марг қатъ мегардад; 

$C) Қобилияти субъекти муносибатҳои ҳукуқии гражданӣ будан; 

$D) Қобилияти ҳукуқдорӣ дар ҳаҷми пурра аз синни 18-солагӣ пайдо 

мешавад; 

$E) Қобилияти доштани ҳуқуқу ўҳдадории гражданӣ. 



 

@7.Қобилияти амали шаҳрванд чист? 

$A) Қобилияти доштани ҳуқуқу ўҳдадориҳои гражданӣ; 

$B)Қобилиятишаҳрвандбароибоамалихешбадастоварданвататбиқнам

уданиҳуқуқигражданӣ, 

бароихудмуқаррарнамуданиўҳдадорӣваиҷронамуданион. 

$C) Қобилияти бастани аҳдҳои гражданӣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

$D) Ин қобилият аз лаҳзаи таваллуд фаро мерасад; 

$E)Қобилиятишаҳрвандбароибоамалихешбароихудмуқаррарнамудан

иўҳдадорӣваиҷронамуданион; 

 

@8 Кадом шахсон дорои қобилияти пурраи амал эътироф 

мешаванд? 

$A) Шахсоне, ки ба синни 16-солагӣ расидаанд; 

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

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

расидаанд. 

$C) Шахсоне, ки ба синни 17-солагӣ расидаанд; 

$D) Шахсоне, ки аз ҷониби нотариус дорои қобилияти пурраи амал 

эътироф шудаанд; 

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

расидан ба синни 18-солагӣ ақди никоҳ бастаанд; 

 

@9.Ҳангомимуфлисэътирофшуданисоҳибкориинфиродӣ, 

даркадоммуҳлатвайазҳуқуқимашғулшуданбафаъолиятисоҳибкор

ӣмаҳрумаст? 

$A) Дар муддати ду сол аз лаҳзаи муфлис эътироф кардан; 

$B) Дар муддати як сол аз лаҳзаи муфлис эътироф кардан; 

$C) Дар муддати як солу шаш моҳ аз лаҳзаи муфлис эътироф кардан; 

$D) Дар муддати шаш моҳ аз лаҳзаи муфлис эътироф кардан; 

$E) Қонунгузормўҳлатимуайянмуқаррарнакардааст. 

 

@10.Ноболиғони аз 14 то 18-сола бо розигии хаттии киҳо баъзе 

аҳдҳоро баста метавонанд? 

$A) Чунин розигӣ талаб карда намешавад; 

$B) Падару модар, фарзандхондагон ва парасторон; 

$C) Падару модар, фарзандхондагон ва васӣ; 

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



парасторон мебанданд; 

$E) Намояндагониқонунӣ.  

 

@11.Оё ноболиғони аз 14 то 18-солаҳуқуқи муаллифи асари илм, 

адаибётёсанъат,ихтироъёдигарнатиҷаифаъолиятизеҳниромуста

қилонабаамалбаровардаметавонанд? 

$A) Барои ин розигии хаттии падару модар, фарзандхондагон, 

парасторон лозим аст; 

$B) Бале, метавонад. 

$C) Барои ин розигии падару модар, фарзандхондагон ва ё васӣ лозим 

аст; 

$D) Ноболиғи аз 14 то 18-сола умуман ҳуқуқи муаллиф шуданро 

надорад; 

$E) Метавонад, вале бо истифодаи муҳаррир; 

 

@12.Эмансипатсия чист? 

$A) Ин падидаи азбайнрафтаи ҳуқуқи хусусии римӣ аст; 

$B) Агар ноболиғи ба синни шонздаҳсолагӣ расида тибқи шартномаи 

меҳнатӣ, аз ҷумла аз рўи қарордод кор кунад ё бо розигии падару 

модар, фарзандхондагон ё парастор бо фаъолияти соҳибкорӣ машғул 

шавад;  

$C) Танҳо суд шахсро эмансипатсияшуда эътироф мекунад; 

$D)Танҳомақомотивасоятвапарасторӣшахсроэмансипатсияшудаэътир

офмекунад;  

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

синни 15-солагӣ расида аз ҷониби давлат мебошад. 

 

@13.Азноминоболиғибасинни 

14нарасидакиҳоҳуқуқианҷомдоданиаҳдҳородоранд? 

$A) Падару модар; 

$B) Падарумодар, фарзандхондагон, васиён.  

$C)Падару модар, фарзандхондагон, парасторон; 

$D) Худи ноболиғон ё намояндаи ваколатдори онҳо;  

$E) Судёадвокат; 
 

@14.Ҳуқуқи бастани аҳдҳои хурди маишӣ аз чандсолагӣ фаро 

мерасад? 

$A) Аз синни балоғат; 



$B) Аз 6-солагӣ 

$C) Аз 14-солагӣ; 

$D) Аз 4-солагӣ; 

$E) Аз 16-солагӣ; 

 

@15 Кадом шаҳрванд ғайри қобили амал дониста мешавад? 

$A) Шахсе, ки мунтазам аз машруботи спиртӣ ё маводи нашъадор 

истеъмол мекунад; 

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

худро дарк ё онро идора карда наметавонад; 

$C).Ғайри қобили амал донистани шаҳрванд мумкин нест;  

$D) Шаҳрванде, ки дар асари бемории рўҳӣ ё камақлӣ аҳамият амали 

худро дарк ё онро идора карда наметавонад ва дар натиҷа ҷиноят 

содир мекунад;  

$E).Агар шахс ҷиноят содир кунад, номукаллаф дониста мешавад. 

 

@16.Азномишаҳрвандониғайриқобилиамалаҳдҳорокӣбаанҷомме

расонад? 

$A) Падару модар, фарзандхондагон, парасторон; 

$B) Танҳовасиён. 

$C) Падару модар, фарзандхондагон, васиён;  

$D) Танҳо парасторон; 

$E) Адвокатҳо ва судяҳо; 

 

@17Қобилияти амали кадом шаҳрвандон маҳдуд карда мешавад? 

$A) Маҳдуд кардани қобилияти амали шаҳрвандон мумкин нест; 

$B).Шахсоне, ки машруботи спиртӣ ё маводи нашъадорро 

сўиистеъмол карда, худ ё оилаи худро дар вазъияти вазнини моддӣ 

қарор медиҳанд. 

$C) Ин ваколати нотариати давлатӣ аст; 

$D) Шаҳрванде, ки дар асари бемории рўҳӣ ё камақлӣ аҳамият амали 

худро дарк ё онро идора карда наметавонад; 

$E) Шахсоне, ки аз машруботи спиртӣ ё маводи нашъадорро 

сўиистеъмол карда, ҷомиаи худро дар вазъияти вазнини моддӣ қарор 

медиҳанд; 
 

@18.Аз номи шаҳрвандони дорои қобилияти маҳдуди амал 

аҳдҳоро кӣ ба анҷом мерасонад? 



$A) Падару модар, фарзандхондагон, парасторон; 

$B) Парастор; 

$C) Падару модар, фарзандхондагон, васиён; 

$D) Васиён; 

$E) Худи онҳо; 

 

@19.Кадом шаҳрвандон фавтида эълон мешаванд? 

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

маълумоте набошад; 

$B)Агардармаҳаллизистишаҳрванддардавомисесолазҷоиисташмаълу

мотенабошадваёўдарвазъиятебедаракғоибшудабошад, 

кихатаримаргбаҳаёташтаҳдидмекардёбагумониазфалокатвафоткардан

иўасосмедиҳад, 

Агаршаҳрванддарвазъиятебедаракғоибшудабошад, 

кихатаримаргбаҳаёташтаҳдидмекардёбагумониазфалокатвафоткардан

иўасосмедиҳад, 

дардавомишашмоҳсудметавонадчуниншаҳрвандрофавтидаэълоннамо

яд; 

$C)Судхизматчииҳарбӣёшаҳрвандидигарибосабабиамалиётиҷангӣбед

аракғоибшударотанҳобаъдияксолипасазанҷомиамалиётиҷангфавтида

эълонкардаметавонад; 

$D)дардавомишашмоҳсудметавонадчуниншаҳрвандрофавтидаэълонн

амояд; 

$E) Ҳамаиҷавобҳонопуррамебошад; 

 

@20.Шахси ҳуқуқӣ чист? 

$A)Ташкилотешахсиҳуқуқӣдонистамешавад, кидармоликият, 

пешбурдихоҷагидорӣёидоракунииоперативӣмолумулкродошта, 

азрўиўҳдадориҳоихудбоинмолумулкмасъулиятнадорад, 

метавонадазномихудҳуқуқҳоимолумулкӣвашахсииғайримолумулкир

обадастоварда, татбиқнамояд, ўҳдадорӣгирад, 

дарсуддаъвогарваҷавобгарбошад; 

$B) Ташкилоте шахси ҳуқуқӣ дониста мешавад, ки дар моликият,  

пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунииоперативӣ молумулкро дошта, аз 

рўи ўҳдадориҳои худ бо ин молумулк масъулият дорад, дар суд 

даъвогар ва ҷавобгар бошад; 

$C).Соҳибкориинфиродиешахсиҳуқуқӣдонистамешавад, 

кидармоликият,пешбурдихоҷагидорӣёидоракунииоперативӣмолуму



лкродошта, азрўиўҳдадориҳоихудбоинмолумулкмасъулиятдорад, 

метавонадазномихудҳуқуқҳоимолумулкӣвашахсииғайримолумулкир

обадастоварда, татбиқнамояд, ўҳдадорӣгирад, 

дарсуддаъвогарваҷавобгарнабошад; 

$D).Ташкилотешахсиҳуқуқӣдонистамешавад, 

кидармоликиятмолумулкродошта, 

азрўиўҳдадориҳоихудбоинмолумулкмасъулиятдорад, 

метавонадазномихудҳуқуқҳоимолумулкӣвашахсииғайримолумулкир

обадастоварда, татбиқнамояд, ўҳдадорӣгирад, 

дарсуддаъвогарваҷавобгарбошад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд. 

 

@21.Вобаста ба мақсади фаъолият шахсони ҳуқуқӣ ба кадом 

намудҳо ҷудо мешаванд? 

$A) Ширкатуҷамъиятҳоихоҷагидорӣ, кооперативҳоиистеҳсолӣ, 

корхонаҳоидавлатӣ; 

$B) Ташкилотитиҷоратӣвағайритиҷоратӣ. 

$C) Шахсониҳуқуқиитиҷоратӣвағайритиҷоратӣ,давлатӣвахусусӣ; 

$D) Чунинасоситаснифишахсониҳуқуқӣмавҷуднест; 

$E) Ташкилотитиҷоратӣвасоҳибкорӣ; 

 

@22Шахсиҳуқуқӣазкадомлаҳзатаъсисгардидаэътирофмешавад? 

$A) Азлаҳзаиқабулиқарордархусуситаъсисион; 

$B) Аз лаҳзаи бақайдгирӣ дар мақомоти дахлдор. 

$C) Аз лаҳзаи воқеан машғул шудан ба фаъолият; 

$D) Аз лаҳзае, ки муассисон муайян кардаанд; 

$E) Аз лаҳзаи пардохти андоз; 

 

@23.Ҳуҷҷатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

$A) Қонун, қарор, оиннома, низомнома; 

$B) Оиннома, шартномаи таъсис ва низомнома. 

$C) Қарор, низомнома, ариза ва шартномаи таъсис; 

$D) Чунин ҳуҷҷатҳо вуҷуд надоранд; 

$E) Қарори суд; 

 

@24.Намояндагӣ чист? 

$A) Намояндагӣ 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, қисми вазифаҳои онро иҷро мекунад; 

$B) Намояндагӣ 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  

$C) Намояндагӣ воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки дар 

маҳалли ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро 

ҳифз ва намояндагӣ менамояд, аз номи он аҳдҳо ва амалҳои дигари 

ҳуқуқиро анҷом медиҳад; 

$D) Ин шахси ҳукуқии мустақил мебошад; 

$E) Ин воҳиди алоҳидаи шахси ҳукуқӣ, ки ҳуқуқи шахси ҳуқуқиро 

дорад; 

 

@25.Филиал чист? 

$A) Филиал 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) Филиал воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки дар маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми ё як қисми вазифаҳои он, аз 

ҷумла вазифаи намояндагиро иҷро мекунад; 

$C) Филиал воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз 

маҳалли ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми вазифаҳои он, аз 

ҷумла вазифаи намояндагиро иҷро мекунад; 

$D) Филиал воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз 

маҳалли ҷойгиршавии он қарор дошта, як қисми вазифаҳои он, аз 

ҷумла вазифаи намояндагиро иҷро мекунад; 

$E) Филиал воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз 

маҳалли ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми ё як қисми вазифаҳои 

онро иҷро мекунад. 

 

@26.Намояндагӣ ва филиал дар асоси чӣ амал мекунад? 

$A) Дар асоси қонун; 

$B) Дар асоси Низомномаи тасдиқкардаи шахси ҳуқуқӣ; 

$C) Дар асоси Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар асоси ваколатномаи шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Дар асоси Оинномаи тасдиқкардаи роҳбари шахси ҳуқуқӣ. 



 

@27.Роҳбарони намояндагӣ ва филиал дар асоси чӣ амал 

мекунанд? 

$A) Дар асоси қонун; 

$B) Дар асоси ваколатномаи шахси ҳуқуқӣ. 

$C) Дар асоси Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар асоси Оинномаи тасдиқкардаи роҳбари шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Дар асоси Низомномаи тасдиқкардаи шахси ҳуқуқӣ; 

 

 

@28 Шаклҳои азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

$A) Муттаҳидшавӣ; 

$B) Ҳамаи вариантҳо дуруст аст. 

$C) Ҳамроҳшавӣ; 

$D) Тақсимшавӣ; 

 $E) Табдилёбӣ; 

 

@29 Дар сурати барҳам додани шахси ҳукуқӣ кўмакпулии аз кор 

рафтан ва музди меҳнати шахсоне, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ 

кор мекунанд, дар навбати чандум пардохта мешавад? 

$A) Дар навбати охир; 

$B) Дар навбати дуюм. 

$C) Дар навбати аввал; 

$D) Бенавбат; 

$E) Мувофиқи муқаррароти суд; 

 

@30 Шумораи иштирокчиёни ҷамъиятҳои дорои масъулияти 

маҳдуд аз чанд нафар зиёд буда наметавонад? 

$A) Аз 1 нафар; 

$B) Аз 30 нафар; 

$C) Аз 10 нафар; 

$D) Аз 20 нафар; 

$E) Аз 50 нафар. 

 

@31 Шумораи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии пўшида аз чанд 

нафар зиёд буда наметавонад? 

$A) 10 нафар; 

$B)50 нафар. 



$C) 20 нафар; 

$D) 30 нафар; 

$E) 40 нафар; 

 

@32.Коғази киматнок чист? 

$A) Ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва 

унсурҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молумулкиеро тасдиқ  менамояд; 

$B) 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  

$C) Ин пул, саҳмия ва чек мебошад; 

$D) Ҳуҷҷате мебошад, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар 

сурати нишон додани он имконпазир аст; 

$E) Ин мафҳум дар иқтисодиёт истифода мешавад; 

 

@33Аҳд чист? 

$A) Як намуди шартнома аст; 

$B) Ин амали шаҳрвандон ва шахсони ҳукуқӣ аст, ки боиси ба вуҷуд 

омадан, тағйир ёфтан ва қатъи ҳуқуқу ўҳдадориҳои гражданӣ 

мегардад 

$C) Ин созиши ду ва зиёда шахс аст, ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир 

ёфтан ва қатъи ҳуқуқу ўҳдадориҳои гражданӣ мегардад; 

$D) Ин созиш ва паймони байни одамон аст; 

$E) Ин ҳуҷҷати расмии муносибати байни одамон аст; 

 

@34.Аҳди яктарафа чист? 

$A) Аҳдест, ки дар он як нафар иштирок мекунад; 

$B) Аҳдест, ки дар он як тараф ҳукуқ ва тарафи дигар ўҳдадорӣ дорад;  

$C) Аҳдҳо яктарафа намешаванд; 

$D) Аҳдест, ки боиси ба вуҷуд омадани оқибатҳо танҳо ба як нафар 

мегардад; 

$E) Аҳдест, ки барои анҷоми он розигии як тараф кифоя мебошад. 

 

@35.Кадом намудҳои аҳдҳои хаттиро медонед? 

$A) Хаттӣ ва даҳонӣ; 

$B) Оддӣ ва нотариалӣ  

$C) Хаттии калон ва хурд; 



$D) Одӣ, мураккаб, нотариалӣ ва судӣ; 

$E) Хаттии судӣ ва маъмурӣ; 

 

@36 Тағйир додани нархи шартнома пас аз бастани он мумкин 

аст? 

$A) Мумкин нест, чунки тарафҳоро ба вазъи ногувор меорад; 

$B) Танҳо тибқи ҳолатҳо ва шартҳои пешбининамудаи шартнома 

$C) Мумкин аст, агар вазъи тарафҳоро бад насозад; 

$D) Ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

$E) Мумкин аст, агар қарздор розӣ бошад; 

 

@37 Оқибати риоя накардани шакли хаттии одии аҳд. 

$A) Аҳд беэътибор аст, вале тарафҳо ҳуқуқи овардани шоҳидро 

доранд; 

$B) Аҳд пурра беэътибор мегардад; 

$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. 

 

@38 Намудҳои намояндагӣ. 

$A) Намояндагии қонунӣ ва ғайриқонунӣ; 

$B) Намояндагии дар асоси ваколати бо ваколатнома, нишондоди 

қонун ё санади  мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ асосёфта. 

$C) Намояндагӣ ва филиал; 

$D) Намояндагӣ бо ваколатнома; 

$E) Намояндагӣ ба намудҳо ҷудо намешавад; 

 

@39 Намудҳои ваколатнома. 

$A) Ваколатномаи хаттӣ, даҳонӣ; 

$B) Ваколатномаи генералӣ, махсус ва якдафъаина. 

$C) Ваколатномаи умумӣ ва махсус; 

$D) Ваколатнома бо ҳуқуқи ихтиёрдорӣ ва бидуни он; 

$E)Ваколатномаи одӣ ва нотариалӣ;  

 

@40.Кадоме аз ваколатномаҳои зерин ба ваколатномаҳои 

тасдиқкардаи нотариус баробар аст. 



$A) Ваколатномаҳои ҳамсарон, ки аз ҷониби мақомоти САҲШ тасдиқ 

шудаанд 

$B) Ваколатномаи шахси дар ҷойҳои аз озодӣ маҳрумшудагон 

қарордошта, ки аз ҷониби сардори маҳбасхонаи дахлдор тасдиқ 

кардааст; 

$C) Ваколатномаҳои шаҳрвандон, ки аз ҷониби нотариусҳои хусусӣ 

тасдиқ шудаанд; 

$D) Ваколатномаҳои ронандагон, ки аз ҷониби мақомоти БДА тасдиқ 

шудаанд; 

$E) Ваколатномаҳои хизматчиёни ҳарбӣ, ки аз ҷониби сардори 

таълимгоҳи ҳарбӣ тасдиқ шудаанд. 

 

@41.Ваколатномае, ки санаи дода шуданаш зикр наёфтааст, чанд 

сол амал мекунад? 

$A) Се сол; 

$B) Чунин ваколатнома эътибор надорад. 

$C) Як сол; 

$D) Бемўҳлат аст; 

$E) Панҷ сол; 

 

@42 Мўҳлати амали ваколатнома чанд сол мебошад? 

$A) Як сол; 

$B) Се сол;  

$C) Бемўҳлат аст;  

$D) Панҷ сол; 

$E) Даҳ сол. 

 

@43 Оё мўҳлати даъво ва тартиби ҳисоби он тибқи шартномаи 

байни тарафҳо тағйир додан мумкин аст? 

$A) Ҳа, мумкин аст; 

$B) Не, мумкин нест; 

$C) Дар ҳолатҳои истисноӣ мумкин аст; 

$D) Дар баъзе муносибатҳо мумкин дар баъзе муносибат мумкин нест;  

$E) Агар дар қонун пешбинӣ шуда бошад. 

 

@44 Асоси боздошт ё танаффуси мўҳлати даъво дар куҷо муқаррар 

карда мешавад? 

$A) Ба таври истисно танҳо дар кодекси гражданӣ; 



$B) Дар кодекси гражданӣ ва дигар қонунҳо; 

$C) Бо созиши тарафҳо танҳо дар шартнома; 

$D) Ҳам ба созиши тарафҳо дар шартнома ва ҳам дар кодекси гражданӣ 

ва ё дигар қонунҳо; 

$E) Тавассути санадҳои зерқонунӣ. 

 

@45.Мўҳлати умумии даъво тибқи КГ ҶТ чанд солро ташкил 

медиҳад? 

$A) Сиюсе сол; 

$B) се сол; 

$C) чаҳор сол; 

$D) панҷ сол; 

$E) як сол. 

 

@46 Гузаронидани мўҳлати даъворо дар кадом ҳолат узрнок 

эътироф кардан мумкин аст? 

$A) Ҳолатҳои бемории  вазнин, ҳолати оҷизона, бесаводӣ ва ғайра агар 

дар як солу шаш моҳи охири мўҳлати даъво ҷой доштанд; 

$B) Ҳолатҳои бемории  вазнин, ҳолати оҷизона, бесаводӣ ва ғайра агар 

дар шаш моҳи охири мўҳлати даъво ҷой доштанд; 

$C) Ҳолатҳои бемории  вазнин, ҳолати оҷизона, бесаводӣ ва ғайра агар 

дар як соли охири мўҳлати даъво ҷой доштанд; 

$D) Ҳолатҳои бемории  вазнин, ҳолати оҷизона, бесаводӣ ва ғайра агар 

дар се соли охири мўҳлати даъво ҷой доштанд; 

$E) Дар ягон маврид узрнок эътироф карда намешавад. 

 

@47 Ба кадом намуди талаботҳо дар зер овардашуда мўҳлати даъво 

паҳн намешавад? 

$A) ба талаботи амонатгузарон ба бонк оиди пардохти амонат; 

$B) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд. 

$C) ба талабот дар мавриди товони зиёне, ки ба ҳаёт ё саломатии 

шаҳрванд расонида  шудааст;  

$D) ба талаботи молик ё дигар соҳиби молу мулк оид ба рафъи ҳама гуна 

вайронкунии ҳуқуқи ў, ҳарчанд ин вайронкуниҳо бо маҳрум кардан аз 

соҳибият алоқаманд намебошанд; 

$E) ба талаботи  молик  ё дигар ашхос дар бораи беэътибор донистани 

санади мақомоти идораи давлатӣ ва ҳокимияти маҳаллӣ, ки ҳуқуқи 



шахси зикршударо ба соҳибият истифода ва ихтиёрдории молу мулки 

марбути онҳо вайрон мекунад; 

 

@48.Мўҳлате, ки тарафҳо ним моҳ муайян кардаанд, чӣ тавр ҳисоб 

карда мешавад? 

$A) Вобаста ба шумораи рўзҳои моҳ понздаҳ ё чордаҳ рўз ҳисоб карда 

мешавад;  

$B) Чунин мўҳлат ҳамчун мўҳлати бо рўз ҳисобшаванда дониста шуда, 

баробар ба понздаҳ рўз аст. 

$C) Ду ҳафта ҳисоб карда мешавад; 

$D) Инро тарафҳо муайян мекунанд; 

$E) Ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

 

@49.Агар рўзи охирини мўҳлат ба рўзи ғайрикорӣ рост ояд, кай 

фарорасида ба ҳисоб меравад? 

$A) Дар ҳамон рўз; 

$B) Дар рўзи наздиктарини кории баъди рўзи хатми мўҳлат; 

$C) Дар рўзе, ки Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

кардааст; 

$D) Дар рўзи душанбе; 

$E) Дар рўзи корӣ; 

 

@50.Мўҳлати даъво чист? 

$A) Ин мўҳлатест, ки баъди гузаштани он талаби шахс ҷиҳати ҳифзи 

ҳуқуқу манфиатҳои поймолшуда ва мавриди баҳс қароргирифта аз 

ҷониби суд қабул карда мешавад; 

$B) Ин мўҳлатест, ки дар давоми он талаби даъвои аз сабаби вайрон 

кардани ҳуқуқи шахс ё манфиати қонунан ҳифзшудааш ба миён 

омадааст, қонеъ карда шуданаш мумкин аст; 

$C) Яке аз намудҳои мўҳлат аст, ки танҳо аз ҷониби суд муайян карда 

мешавад; 

$D) Ин мўҳлат мўҳлати мурофиавӣ аст ва ба ҳуқуқи гражданӣ дахл 

надорад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. 

 

@51 Намудҳои мўҳлати даъво. 

$A) Мўҳлати императивӣ ва диспозитивӣ; 

$B) Умумӣ ва махсус; 



$C) Мўҳлати даъвои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ  

$D) Мўҳлати даъво ба намудҳо ҷудо намешавад; 

$E) Дарозшуда ва кўтоҳшуда. 

 

@52.Мўҳлати даъворо суд дар кадом вақт татбиқ менамояд? 

$A) Аз салоҳдиди суд вобаста аст; 

$B) Мўҳлати даъворо суд танҳо тибқи аризаи тарафи иштирокчии 

баҳс, ки то қабул гардидани қарори суд арз шудааст, татбиқ менамояд; 

$C) Аз моҳияти баҳс вобаста аст; 

$D) Татбиқи он тибқи қонунҳо аз ҷониби судҳо ҳама вақт ҳатмӣ аст; 

$E) Новобаста аз хоҳиши тарафҳо суд онро татбиқ менамояд. 

 

@53.Ҷараёни мўҳлати даъво аз кай оғоз мегардад? 

$A) Ҳамавақт аз рўзе, ки суд муайян намудааст; 

$B) Аз рўзе, ки шахс аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳ гардидааст ё 

мебоист огоҳ гардад 

$C) Ҳамавақт аз рўзе, ки ҳуқуқвайрокунӣ содир шудааст; 

$D) Ҳамавақт аз рўзе, ки шахс аз вайрон гардидани ҳуқуқаш огоҳ 

гардидааст ё мебоист огоҳ гардад;  

$E) Аз рўзе, ки ҳуқуқвайронунӣ содир шудааст; 

 

@54.Ҳуқуқи моликият чист? 

$A) Ин ҳуқуқи субъективӣ ва объективии соҳибмулк аст; 

$B) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субъект оид ба 

тибқи салоҳдиди худ соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ намудани 

молумулкаш мебошад; 

$C) Ин яке аз падидаҳои нави ҳуқуқи гражданӣ аст; 

$D) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субъект оид ба 

тибқи салоҳдиди худ ихтиёрдорӣ намудани молумулкаш мебошад; 

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

тибқи салоҳдиди худ соҳибӣ ва ихтиёрдорӣ намудани молумулкаш 

мебошад. 

 

@55.Ваколатҳои соҳибмулкро муайян кунед. 

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

молумулк; 

$B) Ҳуқуқи соҳибӣ, истифода, ихтиёрдорӣ. 



$C) Ҳуқуқи истифода кардани молумулк; 

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

самараю даромад; 

$E) Ҳуқуқи соҳибӣ; 

 

@56.Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ чист? 

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

ашё аст; 

$B) Ин ваколати муайян кардани тақдири ҳуқуқии молумулк аст. 

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

$D) Ин имконияти бо қонун таъминшудаи воқеан соҳибмулк эътироф 

шудан аст;  

$E) Ин ваколати бегона кардани молумулк аст; 

 

@57.Мўҳлати ҳукуқи моликият чӣ қадар аст? 

$A) Се сол аст; 

$B) Бемўҳлат аст  

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

сол; 

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

бемўҳлат аст;  

$E) Агар молумулкро тибқи асосҳои аввалиндараҷа ба даст оварда 

бошад, бемўҳлат аст; 

 

@58.Кадом шаклҳои моликиятро медонед? 

$A) Шахсӣ ва оммавӣ; 

$B) Хусусӣ, оммавӣ (давлатӣ); 

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

намешавад; 

$D) Моликияти шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат; 

$E) Хусусӣ, оммавӣ ва ҷамъиятӣ. 

 

@59 Кадом шакли махсуси моликияти хусусиро медонед? 

$A) Моликияти шахсони ҳуқуқӣ; 

$B) Моликияти ҷамъиятӣ. 

$C) Моликияти шахсони ҳуқуқии давлатӣ  

$D) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Моликияти истисноии давлатӣ; 



 

@60.Теъдод ва арзиши молумулке, ки шаҳрвандон тибқи ҳуқуқи 

моликияти хусусӣ дошта метавонанд, чӣ қадар аст? 

$A) То як миллион сомонӣ; 

$B) Бемаҳдудият; 

$C) Андозаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад; 

$D) Андозаи онро мақомоти андоз муайян мекунад; 

$E) Бемаҳдудият, ба ғайр аз хонаи истиқоматӣ. 

 

@61 Кадом намудҳои моликияти давлатиро медонед? 

$A) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, моликияти воҳидҳои марзию 

маъмурӣ ва маҳаллӣ; 

$B) Ҷумҳуриявӣ ва коммуналӣ; 

$C) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вилояти Мухтори Кўҳистони 

Бадахшон ва маҳаллӣ; 

$D) Моликияти истисноӣ ва ғайриистисноӣ; 

$E) Моликияти давлатӣ ягона аст ва ба намудҳо ҷудо намешавад. 
 

@62 Кадом ашё ашёи бесоҳиб аст? 

$A) Ашёе, ки соҳиб надорад; 

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

кашидааст. 

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

$D) Ашёе, ки нав сохта мешавад; 

$E) Ашёе, ки гум шудааст; 
 

@63.Дар кадом мўҳлат нисбати ҳайвоноти беназорати 

боздоштшуда  ҳуқуқи моликият пайдо мешавад? 

$A) Дар рўзи боздошт; 

$B) Баъд аз шаш моҳ; 

$C) Баъд аз ду сол; 

$D) Баъд аз ду моҳ; 

$E) Баъд аз се моҳ. 

 

@64.Ҳуқуқи моликӣ пайдо кардан ба ашёи бесоҳиби ғайриманқул 

дар давоми чанд соли софдилона, кушоду озод ва ба таври 

давомдор ба мисли молу мулки худ истифода бурдан ба вуҷуд 

меояд:  

$A) баъди 30 сол; 



$B) Баъд аз 15 сол; 

$C) Баъд аз ду сол; 

$D) Баъд аз се сол; 

$E) Баъд аз шаш сол. 

 

@65.Ганҷина чист? 

$A) Ин ашёи қиматбаҳо аст; 

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

шудааст. 

$C) Ин сангҳои қиматбаҳо аст; 

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

$E) Ин ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ аст; 

 

@66.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 50%-и арзиши ганҷина; 

$C) Ба андозаи арзиши пурраи ганҷина; 

$D) Ба андозае, ки суд муайян мукунад; 

$E) Ба андозаи 40%-и арзиши ганҷина. 

 

@67.Кадом шахс ҳуқуқи ба даст овардани ҳуқуқи моликиро 

нисбати молумулки ғайриманқул дар асоси давомнокии мўҳлати 

ба даст овардан дорад? 

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

молумулки худ молумулки ғайриманқулро тўли панҷ сол соҳибӣ 

кардааст; 

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

молумулки худ молумулки ғайриманқулро тўли понздаҳ сол соҳибӣ 

кардааст. 

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

молумулки ғайриманқулро тўли понздаҳ сол соҳибӣ кардааст; 

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

молумулки ғайриманқулро тўли понздаҳ сол соҳибӣ кардааст; 

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

молумулки ғайриманқулро тўли панҷ сол соҳибӣ кардааст; 

 



@68.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, дигар хароҷоти ў 

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

расидааст, пурра баргардонида мешавад; 

$C) Ба соҳибмулк ҷуброни зарар пардохта мешавад; 

$D) Ба соҳибмулк қитъаи замини дахлдор ва арзиши молумулки 

ғайриманқул дода мешавад; 

$E) Ба соҳибмулк молумулки баробарарзиш дода мешавад. 

 

@69.Дар кадом ҳолатҳо молумулк аз молик реквизитсия карда 

мешавад? 

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

хусус мавҷуд бошад; 

$B) Дар ҳолатҳои офати табиӣ, садама, касалиҳои 

сироятӣ(эпидемия),муромурии ҳайвонот (эпизоотия) ва дигар 

ҳолатҳои мустаснои фавқулода; 

$C) Реквизитсия дар шароити иқтисоди бозоргонӣ мумкин нест; 

$D) Ин ҳолатҳоро суд муайян мекунад; 

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

 

@70.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) Бале, дорад. 

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

$D) ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

$E) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон реквизитсияи молумулк иҷозат дода 

намешавад; 

 

@71.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) Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, мутобиқи қарори суд (дар 

баъзе ҳолатҳо тибқи тартиби маъмурӣ), барои содир кардани 

ҳуқуқвайронкунӣ. 

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

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

$E) Мусодираи пурраи молумулки маҳкумшуда манъ аст; 

 

@72.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон милликунонии молумулки 

шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ мумкин аст? 

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

$B) Танҳо дар асоси қонунҳои мутобиқи Конститутсия қабулгардида 

оид ба милликунонӣ; 

$C) Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

милликунонӣ» мумкин аст; 

$D) Мумкин аст, ба шарте объекти миллишаванда барои давлат ва 

ҷамъият аҳамияти калон дошта бошад; 

$E) Қатъиян мумкин нест. 

 

@73.Намудҳои моликияти умумиро муайян намоед. 

$A) Моликияти умумии ҳамсарон ва хоҷагиҳои деҳқонӣ; 

$B) Моликияти умумии ҳиссагӣ ва якҷоя. 

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

$D) Моликияти давлатӣ ва маҳаллӣ; 

$E) Моликияти умумӣ ва алоҳида; 

 

@74.Объекти ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ кадом молумулк шуда 

метавонад? 

$A) Молумулки манқул; 

$B)Агар қонунҳо тартиби дигареро пешбинӣ накарда бошанд, ҳама 

гуна молумулк. 

$C) Молумулки ғайриманқул; 

$D) Молумулки манқул ва ғайриманқул; 

$E) Ҳамаи молумулк; 

 

@75.Корхонаи махсуси давлатӣ бо розигии кӣ ё кадом мақомот 

ҳукуқи бегона кардани молумулки марбутаашро дорад? 

$A) Танҳо бо розигии Маҷлиси умумии саҳмдорон; 

$B) Танҳо бо розигии молик. 



$C) Танҳо бо розигии директори корхона; 

$D) Танҳо бо розигии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Танҳо бо розигии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@76 Кадом ашёро аз бадастоварандаи бовиҷдон дар ягон ҳолат 

талаб карда гирифтан мумкин нест? 

$A) Ягон ашёро; 

$B) Коғазҳои қиматноки манзуриро 

$C) Хонаи истиқоматиро; 

$D) Коғазҳои қиматноки ордериро; 

$E) Коғазҳои қиманоки номиро; 

 

@77.Ўҳдадорӣ чист? 

$A) Аз рўи ўҳдадорӣ як шахс (қарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар 

(кредитор) амали муайянро анҷом диҳад; 

$B) Аз рўи ўҳдадорӣ як шахс (қарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар 

(кредитор) амали муайянро анҷом диҳад ё аз иҷрои ягон амал 

худдорӣ намояд, кредитор бошад, ҳуқуқ дорад иҷрои ўҳдадориро 

талаб намояд. 

$C) Ин яке аз падидаҳои ҳуқуқи гражданӣ мебошад; 

$D) Ин рафтори ҳатмии шахси қарздор мебошад; 

$E) Ин алоқаи ҳуқуқии байни субйектони ҳуқуқи гражданӣ мебошад; 

@78.Асосҳои ба вуҷуд омадани ўҳдадориҳо. 

$A) Шартномаҳо ва аҳдҳо; 

$B) Шартномаҳо, расонидани зарар ва дигар асосҳои пешбиникардаи 

санадҳои қонунӣ. 

$C) Шартномаҳо ва деликтҳо; 

$D) Ўҳдадориҳои шартномавӣ ва ғайришартномавӣ; 

$E) Зарар ва рафтори қонунӣ; 

 

@79 Тарафҳои ўҳадорӣ чӣ ном доранд? 

$A) Ўҳдадор ва ваколатдор; 

$B) Қарздор ва кредитор; 

$C) Ўҳдадор ва кредитор; 

$D) Субъектони ўҳдадор; 

$E) Қарздор ва ваколатдор. 

 

@80 Пеш аз мўҳлат иҷро намудани ўҳдадорӣ мумкин аст? 



$A) Мумкин нест; 

$B) Аз рўи қоидаи умумӣ мумкин аст. 

$C) Мумкин аст, ба шарте суд зарур шуморад; 

$D) Мумкин аст, агар тарафҳо зарар набинанд; 

$E) Мумкин нест, агар инро кредитор нахоҳад; 

 

@81.Ҷои иҷрои ўҳдадории додани молумулки ғайриманқул куҷо 

ба ҳисоб меравад? 

$A) Мақомоти бақайдгирандаи ҳуқуқ ва молумулки ғайриманқул; 

$B) Ҷои мавҷудияти ин молумулк. 

$C) Ҷои бастани шартнома; 

$D) Мақомоти нотариати давлатӣ; 

$E) Ҷое, ки суд эътироф мекунад; 

 

@82.Ҷои иҷрои ўҳдадории пулӣ куҷо ба ҳисоб меравад? 

$A) Ҷои истиқомати қарздор; 

$B) Ҷои истиқомати кредитор ё агар кредитор шахси  ҳуқуқӣ 

бошад,дар ҷои xойгиршавии он дар лаҳзаи ба миён омадани 

ўҳдадорӣ. 

$C) Ҷои бастани шартнома; 

$D) Мақомоти нотариати давлатӣ; 

$E) Ҷое, ки суд эътироф мекунад; 

 

@83.Ўҳдадории пулӣ бояд бо кадом пул ифода ва пардохт карда 

шавад? 

$A) Фарқ надорад, ки бо кадом пул ифода ва пардохт карда мешавад; 

$B) Бояд бо пули миллӣ ифода ва пардохт карда шавад. 

$C) Бо пули миллӣ бояд ифода карда шавад, бо кадом пул пардохт 

шуданаш фарқ надорад; 

$D) Бояд бо пули миллӣ пардохт шавад, бо кадом пул ифода шуданаш 

фарқ надорад; 

$E).Дар муносибатҳои ҳуқуқии гражданӣ ин масъала аҳамият 

надорад; 

 

@84 Дар сурати тағйир ёфтани асъор ўҳдадории пулӣ чӣ тавр 

иҷро карда мешаванд? 

$A) Бо асъори пештара; 



$B) Бо нархи (қурби) дар рўзи тағйирёбии асъор мавҷудбудаи 

воҳидҳои пулӣ. 

$C) Бо тартибе, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст; 

$D) Бо тартибе, ки суд муайян мекунад; 

$E) Бо асъори амалкунанда ва бо назардошти қурби вақти иҷрои 

ўҳдадорӣ; 

 

@85 Аз рўи ўҳдадориҳои пулӣ дар навбати охир кадом талаб 

пардохт карда мешавад? 

$A) Хароҷот оид ба гирифтани иҷро; 

$B) Фоизҳои қарзи асосӣ. 

$C) Маблағи асосии қарз; 

$D) Фоидаи аздастрафта; 

$E) Ҳамааш баробар (бенавбат) бояд пардохта шавад; 
 

@86.Шартнома дар кадом ҳолат басташуда дониста мешавад? 

$A) Агар тарафҳо ба он имзо гузоранд; 

$B) Агар аз рўи ҳамаи шартҳои асосии он тарафҳо ба созиш оянд.  

$C) Агар онро нотариус тасдиқ намояд; 

$D) Агар он аз қайди давлатӣ гузарад; 

$E) Агар аз рўи  ҳамаи шартҳои он тарафҳо ба созиш оянд; 

 

@87.Ҳангоми ўҳдадории муштарак кредитор ҳуқуқи талаби иҷрои 

ўҳдадориро аз кадом қарздор дорад? 

$A) Аз қарздори асосӣ; 

$B).Аз ҳамаи қарздорон дар якҷоягӣ, аз ҳар кадом қарздор дар 

алоҳидагӣ. 

$C) Аз ҳамаи қарздорон; 

$D) Аз ҳар кадом қарздор; 

$E) Аз қарздори асосӣ, ҳамаи қарздорон ва аз ҳар кадом қарздор; 

 

@88.Кадом усулҳои таъмини иҷрои ўҳдадориро медонед? 

$A) Ноустуворона, гарав, устуворона, нигоҳ доштан, замонат ва 

байъона; 

$B) Ноустуворона, гарав, нигоҳ доштан, замонат, кафолати бонкӣ ва 

байъона 

$C) Ноустуворона, гарав, кафолати бонкӣ, нигоҳ доштан, замонат, 

байъона, забонхат; 



$D) Ноустуворона, гарав, нигоҳ доштан, замонат ва байъона, забохат, 

таҳти назорат супоридан; 

$E) Ноустуворона, гарав, нигоҳ доштан, ҷарима, пушаймона, ипотека 

ва ғайра; 

 

@89.Шакли шартнома оид ба ноустуворона чӣ гуна аст? 

$A) Даҳонӣ; 

$B) Сарфи назар аз шакли ўҳдадории асосӣ бояд хаттӣ баста шавад. 

$C) Дар шакле, ки тарафҳо ба созиш омадаанд; 

$D) Дар шакле, ки шартномаи асосӣ баста мешавад; 

$E) Барои пардохти ноустуворона ягон шартнома лозим нест; 

 

@90.Вобаста ба сарчашмаи муқарраркунӣ намудҳои 

ноустуворонаро муайян намоед. 

$A) Ҷарима ва пушаймона (пеня); 

$B) Шартномавӣ ва қонунӣ. 

$C) Ноустуворонаи баҳисобгирӣ, ҷаримавӣ, алтернативӣ ва истисноӣ; 

$D) Қонунӣ ва ғайриқонунӣ; 

$E) Шартномавӣ ва ғайришартномавӣ; 

 

@91.Аксепт чист? 

$A) Ин ҷавоби оферта аст; 

$B) Аксепт ҷавоби шахсе мебошад, ки офертаи ба ў фиристодашударо 

гирифтааст. 

$C) Ин бастани шартнома аст; 

$D) Чунин истилоҳ дар ҳуқуқи гражданӣ мавҷуд нест; 

$E) Аксепт ин амали акси оферта аст; 

 

@92.Ноустуворона чист? 

$A) Ноустуворона (ҷарима, пушаймона) ҷавобгарие мебошад, ки 

тибқи қонун ё шартнома муайян гардидааст ва қарздор вазифадор аст 

ҳангоми иҷро накардан ё иҷрои номатлуби ўҳдадорӣ, аз ҷумла дар 

ҳолати гузаронидани мўҳлати иҷро, онро ба кредитор пардозад;  

$B) Ноустуворона маблағе мебошад, ки тибқи қонун ё шартнома 

муайян гардидааст ва қарздор вазифадор аст ҳангоми иҷро накардан ё 

иҷрои номатлуби ўҳдадорӣ, аз ҷумла дар ҳолати гузаронидани 

мўҳлати иҷро, онро ба кредитор пардозад. 



$C) Ноустуворона маблағ ё молумулке мебошад, ки тибқи қонун ё 

шартнома муайян гардидааст ва қарздор вазифадор аст ҳангоми иҷро 

накардан ё иҷрои номатлуби ўҳдадорӣ, аз ҷумла дар ҳолати 

гузаронидани мўҳлати иҷро, онро ба кредитор пардозад; 

$D) Яке аз усулҳои таъмини иҷрои масъулият аст; 

$E) Ноустуворона маблағе мебошад, ки тибқи қонун муайян 

гардидааст ва қарздор вазифадор аст ҳангоми иҷро накардан ё иҷрои 

номатлуби ўҳдадорӣ, аз ҷумла дар ҳолати гузаронидани мўҳлати 

иҷро, онро ба кредитор пардозад; 

 

@93 Ўҳдадории тарафҳо ҳангоми тағйир додани шартнома. 

$A) Бетағйир боқӣ мемонад; 

$B) Дар шакли тағйирёфта нигоҳ дошта мешавад. 

$C) Қатъ мегардад; 

$D) Беэътбор мегардад; 

$E) Бекор мегардад; 

 

@94 Гарав дар асоси чӣ ба вуҷуд меояд? 

$A) Дар асоси ўдадории тарафҳо; 

$B) Дар асоси қонун ва шартнома. 

$C) Дар асоси иҷро накардани ўҳдадорӣ; 

$D) Танҳо дар асоси қонун; 

$E) Танҳо дар асоси шартнома; 
 

@95.Тарзи татбиқи мехнати ичбориро муайян намоед; 

$A) таҳти татбиқи ҷазо; 

$B) Пардохти ду каратаи маош; 

$C) иштирок дар корпартоӣ; 

$D) Муқарар намудани рӯзи кори нопурра; 

$E) Татбиқи кор дар рӯзҳои истироҳат; 

 

@96.Фаъолияти мехнати ки бидуни ризояти корманд сурат 

мегирад бо чӣ ном ифода мегардад; 



$A) Бозхонд аз рухсати; 

$B) Меҳнати иҷборӣ; 

$C) Изофакорӣ; 

$D) Дар ду ё якчанд ҷой кор кардан; 

$E) Иштирок дар корпартоӣ; 

 

@97.Шакли ифодаёбии меъёрхои ҳукуки мехнати-ин; 

$A) Сарчашмахои ҳукуки мехнат; 

$B) музди мехнат; 

$C) Манбаъҳои танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ; 

$D) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) шартномаҳои коллективӣ ва дигар санадҳои меъёрии дохилӣ 

(локалӣ) оид ба меҳнат; 

 

@98.Асосҳои ба вуҷуд омадани муносибатҳои меҳнатиро муайян 

намоед; 

$A) Созишномаи меҳнатӣ, ки корманд бо корфармо бастааст; 

$B) Фармони корфармо; 

$C) Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ; 

$D) Қарори иттифоқи касабаи ташкилот; 

$E) Қарордод ва созишномаи коллективӣ; 

 

@99.Оё созишномаи коллективӣ ба сифати манбаъи хукуки 

мехнати баромад карда метавонад? 



$A) Созишномаи коллективӣ наметавонанд сарчашамаи ҳуқуқи 

меҳнатӣ бошад; 

$B) Метавонанд; 

$C) Агар онро тарафхо имзо намуда бошанд; 

-$D) Бо қарори якҷояи иттифоқҳои касаба ва маҷлиси умумии 

кормандон созишномаҳои коллективӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи 

меҳнатӣ эътироф мегарданд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд; 

 

@100.Шаклхои ифодаёбии мехнати ичбориро муайян намоед; 

$A) таҳти татбиқи ҷазо; 

$B) Пардохти ду каратаи маош; 

$C) иштирок дар корпартоӣ; 

$D)Муқарар намудани рӯзи кори нопурра; 

$E)Татбиқи кор дар рӯзҳои истироҳат; 

 

@101.Сохтори Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян 

намоед; 

$A) Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 фасл 41 боб 366 

модда иборат аст; 

$B) Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 боб ва 301 моддаро дар 

бар мегирад; 

$C) Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло қабул нагардидааст; 



$D) Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 боб ва 100 модда 

иборат мебошад; 

$E) Кодекси меҳнатӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 боб ва 180 модда 

иборат мебошад; 

 

@102.Ҳимоя аз бекорӣ; 

$A) Ба озодии шаҳрванд маҳсуб мебошад; 

$B) Ҳуқуқи корманд мебошад; 

$C) Ӯҳдадории корманд мебошад; 

$D) Вазифаи шаҳрванд мебошад; 

$E) Варианти «D» дуруст аст; 

 

@103.Мафҳуми шартномаи (қарордади) меҳнатиро муайян 

намоед; 

$A) Ин амри корфармо мебошад, ки тибқи он корманд вазифаҳои 

хешро иҷро менамояд; 

$B) Шартномаи (қарордоди) меҳнати ин созиши ду тараф буда, тибқи 

он муносибатҳои меҳнатӣ ба вуҷуд моянд; 

$C) Ин созиши ду тараф буда, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои меҳнатиро тағйир 

медиҳад; 

$D) Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ-созишномаи байни корманд ва 

корфармо мебошад, ки тибқи он корманд вазифадор аст, корҳоро аз 

рӯи як кас, якчанд ксби муайян, ихтисос ё вазифа бо дараҷаҳои 

дахлдор бо риояи тартиби дохили –мехнатӣ иҷро намояд, корфармо 



бошад, вазифадор аст барои ҳамин кор ба корманд музд диҳад ва 

шароити меҳнатро таъмин кунад; 

$E) Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ-созишномаи байни корманд ва 

корфармо мебошад, ки тибқи он корманд вазифадор аст, корҳоро аз 

рӯи як кас, якчанд ксби муайян, ихтисос ё вазифа бо дараҷаҳои 

дахлдор бо риояи тартиби дохили –мехнатӣ иҷро намояд; 

 

@104.Мохияти вазифахои мехнатии кормандро шарҳ диҳед; 

$A) ба ҷои кор дар ҳолати мастӣ, нашъамандӣ ё токсикоманӣ набиёд, 

бе сабабҳои узрнок дар кор прогул (аз ҷумла, зиёда аз 3 соати рӯзи 

корӣ набудан) содир накунад, дар ҷои кор қасдан ба дуздии 

моликияти корфармо,машғул нашавад; 

$B) Корманд бояд мутобиқи шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ 

вазифаи хешро софдилона иҷро намояд; интизоми меҳнатӣ ва 

технологияро риоя кунад;бо молу мулки корфармо эҳтиёткорона 

муносибат намояд; 

$C) такроран гунаҳкорона ӯҳдадориҳои меҳнатии худро вайрон 

накунад; 

$D) қоидаҳои техникаи бехатарӣ, бехатарӣ аз сӯхторро дар ҷои кор 

риоя намояд; 

$E) Интизоми мехнат ва талаботи тартиботи дохилиро риоя намояд; 

 

@105.Бо дарназардошти мафҳуми шартномаи (қарордоди) 

меҳнатӣ вазифаҳои кормандро муайян намоед; 



$A) Фармон ва супоришҳои корфарморо иҷро намуда, қоидаҳои 

тартиботи дохилии меҳнатиро риоя намояд; 

$B) Корманд корҳоро аз рӯи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё 

вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии меҳнатӣ 

иҷро намояд; 

$C) Тартиботи дохилиро риоя намуда, меъёрҳои муқаррарнамудаи 

корро иҷро намояд; 

$D) Дар маҷлисҳои корхона мунтазаи ширкат варзида, қарорҳои 

қабулнамудаи онро бемайлон иҷро намояд; 

$E) Тартиботи дохилии меҳнатиро риоя намуда, функсияи меҳнатии 

худро иҷро намояд; 

 

@106.Бо дарназардошти мафҳуми шартномаи (қарордоди) 

меҳнатӣ вазифаи корфарморо аниқ намоед; 

$A) Созишномаҳои коллективӣ бандад; 

$B) Барои иҷрои кор ба корманд музд диҳад ва шароити меҳнатро 

таъмин намояд; 

$C) Якҷоя бо коллективҳои меҳнатӣ технологияи навро дар истеҳсолот 

ҷорӣ намояд; 

$D) Кормандро аз кор дур намояд; 

$E) Шароити меҳнатро тибқи қонунгузорӣ таъмин намояд; 

 

@107.Мукарароти мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ, 

ташкилот, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонун ба сифати 



шахси ҳуқуқӣ ба қайд гирифта шудаанд, инчунин намояндагӣ ва 

филиалҳои он, шахси воқеӣ, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи 

Қонун ба сифати соҳибкори фардӣ ва ё ба сифати 

истифодабарандаи меҳнати ашхоси дигар барои эҳтиёҷи хоҷагии 

истеъмолии худ ба қайд гирифта шудааст, хос аст ба; 

$A) мафхуми субъектхои хукуки мехнатӣ; 

$B) мафхуми бахсхои мехнати; 

$C) мафхуми муносибатхои мехнати; 

$D) мафхуми корфармо; 

$E) мафхуми идораи давлати дар бахши мехнат; 

 

@108.Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар кадом шакл баста 

мешавад? 

$A) Хаттӣ; 

$B) Даҳонӣ; 

$C) Даҳонӣ, расмӣ; 

$D) Хаттӣ ва ё шифоҳӣ; 

$E)Шакли онро ҷонибҳо муқаррар менамоянд; 

 

@109.Мазмуни шартномаи мехатӣ аз кадом шартҳо иборат аст? 

$A) Муҳим, ғайримуҳим; 

$B) Факултативӣ, омехта; 

$C) Зарурӣ ва иловагӣ; 

$D) Муҳим, иловагӣ; 



$E) Алтернативӣ, омехта; 

 

@110.Баста шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар асоси 

кадом санад ба расмият дароварда мешавад? 

$A) Дар аоси фармони роҳбари корхона ва раиси кумитаи иттифоқи 

касабаи он; 

$B) Бо фармони (амри) роҳбари ташкилот ё шахси ваколатдори ӯ; 

$C) Тибқи оинномаи корхона; 

$D) Бо қарори маҷлиси коллективи меҳнатӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд; 

 

@111.Ҳангоми ба кор қабул намудан кадом ҳуҷҷатҳо пешниҳод 

мешаванд? 

$A) Дафтарчаи меҳнатӣ, шиноснома, ҳуҷҷат дар бораи маълумот, 

билети ҳарбӣ; 

$B) Билети ҳарбӣ, билети ҳизбӣ, ҳуҷҷат дар бораи вазъи саломатӣ, 

шиноснома; 

$C) Мактуби тавсиявӣ, эъломия дар бораи даромад, шаҳодатномаи 

суғурта; 

$D) Шаҳодатномаи ақди никоҳ, дафтарчаи меҳнатӣ, шиноснома; 

$E) Хислатнома, дафтарчаи меҳнатӣ, диплом, билети ҳарбӣ; 

 

@112.Ҳангоми қабул ба кор ҳуҷҷат дар бораи маълумот пешниҳод 

карда мешавад; 



$A) Дар ҳама маврид пешниҳод карда мешавад; 

$B) Ба шарте, ки онро корфармо талаб намояд; 

$C) Агар пешниҳоди он дар шартномаи коллективӣ муқаррар гардида 

бошад; 

$D) Дар ҳолатҳои пешбининамудаи санадҳои дахлдори меъёрӣ-

ҳукуки; 

$E) Пешниҳоди ҳуҷчат дар бораи маълумот бо ризоияти тарафҳо 

пешбинӣ мешавад; 

 

@113.Санҷиш ҳангоми қабул ба кор чигуна муқаррар мегардад? 

$A) Бо қарори мақомоти намояндагии кормандон; 

$B) Дар асоси фармони корфармо; 

$C) Санҷиш бо созишномаи тарафайн муқаррар мегардад; 

$D) Тибқи созишномаи коллективӣ; 

$E) Дар ҳолатҳои пешбининамудаи санадҳои дахлдори меъёрӣ-

ҳукуки; 

 

@114.Давомияти санҷиш ҳангоми қабул ба кор, чанд моҳро дар 

бар мегирад? 

$A) Ғайр аз ҳолатҳои муқаррарнамудани қонун, наметавонад аз 1 моҳ 

бештар бошад; 

$B) Ғайр аз ҳолатҳои муқаррарнамудани қонун, наметавонад аз ду моҳ 

бештар бошад; 

$C) То 1 моҳ; 



$D) Онро тарафҳо муқаррар менамоянд; 

$E) Ғайр аз ҳолатҳои муқаррарнамудани қонун, наметавонад аз се моҳ 

бештар бошад; 

 

@115.Нисбати кадом гурӯҳи шаҳрвандон санҷиш муқаррар карда 

намешавад? 

$A) Нисбати кормандоне, ки аз як кор ба кори дигар гузаронида 

мешаванд; 

$B) Нисбати шахсони синашон ба 15нарасида, мутахассисони ҷавон, 

ҳангоми қабул ба кор тариқи квота ва ҳангоми ба кор қабул намудан 

ба тариқи табдили кор; 

$C) Нисбати шахсони синашон ба 18 нарасида, мутахассисони ҷавон, 

ҳангоми қабул ба кор тариқи роххати хадамоти шугл ва ҳангоми ба 

кор қабул намудан ба тариқи табдили кор; 

$D) Нисбати занон ва маъюбон; 

$E) Нисбати шахсони синашон ба 18 нарасида, мутахассисони ҷавон, 

ҳангоми қабул ба кор тариқи озмун ва ҳангоми ба кор қабул намудан 

ба тариқи табдили кор; 

 

@116.Фаъолияти меҳнатии кормандро кадом ҳуҷҷат тасдиқ 

менамояд? 

$A) Дафтарчаи меҳнатӣ; 

$B) Маълумоти хаттии корфармо, ки бо мӯҳри он тасдиқ шудааст; 

$C) Диплом, шиноснома, дафтарчаи меҳнатӣ; 



$D) Қарори якҷояи иттифоқи касаба ва корфармо; 

$E) Ведомостҳои пардохти музди меҳнат; 

 

@117.Мақоми ҳуқуқии шахси бекорро кадом санади меъёрӣ-

ҳуқукӣ муайян менамояд? 

$A) Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Қонуни Ҷмҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шуғли аҳолӣ»; 

$C) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мусоидат ба шуғли 

аҳолӣ»; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи меҳнат»; 

$E) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@118.Аз синни чандсолагӣ шаҳрванд бекор эътироф шуданаш 

мумкин аст? 

$A) Аз синни 18 солагӣ; 

$B) Аз лаҳзаи фаро расидани қобилияти меҳнатӣ; 

$C) Аз синни 15 солагӣ; 

$D) Аз синни 21 солагӣ; 

$E) Аз лаҳзаи ба балоғат расидан; 

 

@119.Шарти пардохти кӯмакпулиро барои бекорон муайян 

намоед; 

$A) Дар давоми 14 моҳи охири пеш аз муроҷиат ба хадамоти шуғли 

аҳолӣ на камтар аз 12 ҳафтаи тақвимӣ кори музднок дошта ва ба 

фоидаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ пардохти суғуртавӣ карда бошад; 



$B) Дар давоми 18 моҳи охири пеш аз муроҷиат ба хадамоти шуғли 

аҳолӣ на камтар аз 12 ҳафтаи тақвимӣ кори музднок дошта ва ба 

фонди ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ пардохти суғуртавӣ карда бошад; 

$C) Ба Вазорати шуғли аҳолии ҶТ ҳуҷҷат дар хусуси бекор эътироф 

шуданаш ҳуҷҷат пешниҳод карда бошад; 

$D) Дар давоми 13 моҳи охири пеш аз муроҷиат ба хадамоти шуғли 

аҳолӣ на камтар аз 12 ҳафтаи тақвимӣ кори музднок дошта ва ба 

фоидаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ пардохти суғуртавӣ карда бошад; 

$E) Шуғли доимӣ надошта бошад; 

 

@120.Дар давоми чанд вақт пардохти кӯмакпулӣ барои бекориро 

таваққуф кунондан мумкин аст? 

$A) То 12 моҳ; 

$B) То 6 моҳ; 

$C) То 3 моҳ; 

$D) Бо қарори хадамоти шуғли аҳолӣ ба мӯҳлати то 1 сол; 

$E) Ҷунин мӯҳлат дар шартномаи коллективӣ пешбинӣ мешавад; 

@121.Мафхуми музокирот, таҳия, қабул ва татбиқи қарорҳои 

муштарак, бастани созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ, 

иттилоотии мутақобилаи тарафҳо дар хусуси иҷрои ӯҳдадориҳо 

дахл дорад ба; 

$A) ба макомотхои амалӣ намудани шарикии иҷтимоӣ; 

$B) принсипхои амалӣ намудани шарикии иҷтимоӣ; 

$C) ба шаклхои амалӣ намудани шарикии иҷтимоӣ; 



$D) ба мафхуми шарики иҷтимоӣ; 

$E) принсипхои амалӣ намудани созишномаи коллективи; 

 

@122.Дар музокироти коллективӣ аз номи кормандон кадом 

мақомот ҳуқуқи иштирок намуданро дорад? 

$A) Иттифоқи касаба; 

$B) Мақомоти намояндагии корфармоён; 

$C) Кумитаи ҷавонон; 

$D) Мақомоти намояндагии кормандон; 

$E) Сарраёсати Вазорати тандурустӣ; 

 

@123.Созишномаҳои коллективӣ ба кадом намудҳо ҷудо 

мешаванд? 

$A) Созишномаҳои ноҳиявӣ, вилоятӣ; 

$B) Созишномаҳои минтақавӣ; 

$C) Созишномаҳои генералӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ; 

$D) Созишномаҳои генералӣ, вилоятӣ ва ноҳиявӣ; 

$E) Созишномаҳои соҳавӣ; 

 

@124.Созишномаи коллективӣ ба кадом мӯҳлат амал мекунад? 

$A) То як сол; 

$B) Ба мӯҳлати то 3 сол; 

$C) Бо қарори иттифоқи касаба муқаррар мегардад; 

$D) Тарафҳо муайян мекунанд; 

$E) Бо салоҳдиди мақомоти болоӣ муқаррар карда мешавад; 

 

@125.Тарафҳои шартномаи коллективиро муқаррар намоед; 



$A) Хизматчии давлатӣ ва корфармо; 

$B) Корманд ва корфармо; 

$C) Мақомоти намояндагии кормандон, корфармо ё мақомоте, ки 

ҷонибҳо онро ваколатдор намудаанд; 

$D) Комиссия оид ба баррасии баҳсҳои меҳнатӣ; 

$E) Ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ; 

 

@126.Тартиби таъсиси комиссия оид ба баррасии баҳсҳои 

меҳнатӣ дар кадом санади ҳуқукӣ пешбинӣ шудааст? 

$A) Дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомнова оид ба 

комиссия ҳалли баҳсҳои инфиродии меҳнатӣ,дар созишномаҳои 

коллективӣ; 

$B) Дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомнова оид ба 

комиссия ҳалли баҳсҳои колективии меҳнатӣ; 

$C) Дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомнова оид ба 

комиссия ҳалли баҳсҳои инфиродии меҳнатӣ,дар қоидаҳои тартиботи 

дохилӣ; 

$D) Дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомнова оид ба 

комиссия ҳалли баҳсҳои инфиродии меҳнатӣ; 

$E) Дар Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомнова оид ба 

комиссия ҳалли баҳсҳои инфиродии меҳнатӣ,дар шартномаи 

коллективӣ; 

 

@127.Мӯҳлати амали шартномаи коллективиро муайян намоед; 

$A) То 1 сол; 

$B) То 3 сол; ; 

$C) То 6 моҳ; 



$D) Бо амри корфармо муайян мегардад; 

$E) Тарафҳо муқарар менамоянд; 

 

@128.Созишномаҳои соҳавӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи меҳнатӣ 

эътироф мешаванд, агар; 

$A) Ин санади локалӣ мебошад, вале сарчашмаи ҳуқуқи меҳнатӣ 

эътироф намешаванд; 

$B) Ҷонибҳои муносибатҳои ҳуқуқи меҳнатӣ ин гуна қарорро имзо 

намоянд; 

$C) Созишномаҳои соҳавӣ сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнатӣ намебошанд; 

$D) Созишномаҳои соҳавӣ сарчашмаи ҳуқуқи меҳнатӣ эътироф 

мешаванд; 

$E) Ҳама ҷавобҳо нодурурст мебошанд; 

 

@129.Оё санадҳои ҳуқуқии байналмилали сарчашмаи ҳуқуқи 

меҳнат эътироф мешаванд? 

$A) Мешаванд, агар чунин ҳолат дар шартномаи коллективӣ пешбинӣ 

шуда бошад; 

$B) Мешаванд, агар дар ин бора фармони корфармо вуҷуд дошта 

бошад; 

$C) Мешаванд, агар дар созишномаҳои иҷтимоӣ пешбинӣ шуда 

бошанд; 

$D) Мешаванд, агар Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро эътироф карда 

бошад; 



$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд; 

 

@130.Санадхои меъёрӣ ҳукукӣ:--Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон; қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Маҷлиси миллӣ ва 

Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; Санадҳо – созишномаҳо: 

созишномаҳои генералӣ, соҳавӣ (тарифӣ) , минтақавӣ (вилоятӣ, 

ноҳиявӣ шаҳрӣ); шартномаҳои коллективӣ ва дигар санадҳои меъёрии 

дохилӣ (локалӣ) оид ба меҳнат (қоидаҳои дохилии меҳнат, ҷадвали 

рухсатиҳо, инчунин фармонҳо, амрияҳо, нишондодҳо ва дигар 

санадҳое, ки роҳбари ташкилот дар доираи салоҳияти худ 

мебарорад);Санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон эътироф кардааст---ин; 

$A) Санадхое, ки муносибатҳои шарики иҷтимоиро ба танзим 

медарорад; 

$B) санадхое,ки муносибатҳои меҳнатиро ба танзим медарорад; 

$C) Санадҳое,ки муносибатҳои байналмилиалиро дар бахши меҳнат 

ба танзим медарорад; 

$D) Санадҳое, ки давомияти вақти корро ба танзим медарорад; 

$E) Санадҳое, муносибатҳои шартномавиро байни субъектҳои ҳукуки 

мехнатӣ ба танзим медарорад; 

 

@131.Кадом моддаи Конститутсияи -и Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳуқуқи шаҳрвандонро ба меҳнат кафолат додааст? 



$A) Моддаи 38; 

$B) Моддаи 37; 

$C) Моддаи 41; 

$D) Моддаи 35; 

$E) Моддаи 1; 

 

@132.Дар кадом моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳуқуқи шаҳрвандон ба истироҳатро муқаррар шудааст? 

$A) Дар моддаи 35; 

$B) Дар моддаи 37; 

$C) Дар моддаи 1; 

$D) Дар моддаи 6; 

$E) Дар моддаи 100; 

 

@133.Оё соҳибкори инфиродӣ ба ҳайси корфармо баромад карда 

метавонад? 

$A) Тибқи моддаи 27 Кодекси меҳнат наметавонад; 

$B) Соҳибкори инфиродӣ ба ҳайси корфармо баромад карда 

метавонад; 

$C) Ба сифати корфармо фақат роҳбари корхона баромад карда 

метавонад; 

$D) Метавонад, агар ба чунин сифат аз қайд гузашта бошад; 

$E) Бо иҷозати Кумитаи андози Ҷумхурии Тоҷикистон, метавонад; 

 

@134.Оё барои дар ду ё якчанд ҷой кор кардан розигии корфармо 

аз ҷои кори асосӣ талаб карда мешавад? 



$A) Барои дар ду ҷой кор кардан, розигии корфармо аз ҷои кори 

асосӣ ҳатмӣ мебошад; 

$B) Бидуни розигии корфармо, корманд ҳақ надорад дар ду ҷой кор 

кунад; 

$C) Барои дар ду ҷой кор кардан розигии корфармо аз ҷойи кори 

асосӣ лозим нест; 

$D) Ин бо созиши тарафҳо баррасӣ мешавад; 

$E) Агар дар шартномаи коллективӣ пешбинӣ шуда бошад; 

 

@135.Оё занҳои ҳомила ҳуқуқи дар ду ҷой кор карданро доранд? 

$A) Агар қарори мақомоти болоӣ вуҷуд дошта бошад; 

$B) Агар дар шартномаи меҳнатӣ пешбинӣ шуда бошад; 

$C) Танҳо бо розигии зани ҳомиладор мумкин аст; 

$D) Агар мӯҳлати ҳомиладорӣ аз 31 ҳафта нагузашта бошад; 

$E) Дар ду ҷой кор кардани зани ҳомила манъ аст; 

 

@136.Мӯҳлати кушодани дафтарчаи меҳнатӣ аз ҷониби 

корфармо; 

$A) Дар давоми 1 моҳ; 

$B) На камтар аз 10 рӯз; 

$C) На зиёда аз 3 рӯз; 

$D) Дар давоми 14 рӯзи тақвимӣ; 

$E) Корфармо вазифадор аст, ба ҳамаи кормандоне, ки дар ташкилот 

зиёда аз 5 рӯз кор кардан, дафтарчаҳои меҳнатӣ кушояд; 

 

@137.Ҳолатҳои ифодаёфта: ба кадом асоси қатъ шудани 

шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ мансуб аст.  



Ҳангоми даъват ё ба хизмати ҳарбӣ дохил шудани корманд; 

ҳангоми ба кор барқарор намудани корманде, ки пештар ин 

корро иҷро мекард; ҳангоми қувваи қонунӣ пайдо намудани 

ҳукмнома, ки бо он корманд ба ҷазо маҳкум шудааст ва давом 

додани кори пештараашро истисно менамояд; бинобар вафот 

кардани корманд; дар сурати вайрон кардани қоидаҳои 

муқарраршудаи қабул ба кор; дар ҳолатҳои дигаре, ки Қонун 

пешбинӣ кардааст; 

$A) Бо ташабуси корманд; 

$B) Бо созиши тарафҳо; 

$C) Бо ташабуси корфармо; 

$D) Бо ташабуси иттифоқи касаба; 

$E) Ба иродаи тарафҳо вобаста набуда; 

 

@138.Кадом муносибатҳои ҷамъиятиро ҳуқуқи меҳнатӣ танзим 

менамояд? 

$A) Муносибатҳои ҷамъиятиро, ки бо меҳнат алоқаманд ҳастанд, 

танзим менамояд; 

$B) Муносибатҳои меҳнатиро танзим менамояд; 

$C) Муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба онҳо вобастаи ашхоси 

воқеӣ, ки тибқи шартномаи (қарордоди) мехнатӣ дар ташкилотҳо, 

ташкилоту муассисаҳои ҳама гуна шакли моликият кор мекунанд, 

кори шаҳрвандони алоҳидаро иҷро менамоянд, инчунин ашхосе, ки 

узв ва иштирокчии ташкилот мебошанд, танзим менамояд; 



$D) Ҳуқуқи меҳнатӣ муносибатҳои молу мулкӣ ва ғайри молумулкии 

кормандонро танзим менамояд; 

$E) Ҳамаи ҷавоҳо комилан дуруст мебошанд; 

 

@139.Қобилияти меҳнатии шаҳрванд аз синни чанд солагӣ ба 

вуҷуд меояд? 

$A) Аз лаҳзаи ба қобилияти амалкунии пурра расидани шахс; 

$B) Аз 16 солагӣ; 

$C) Аз синни 15 солагӣ; 

$D) Аз лаҳзаи издивоҷ намудан; 

$E) Ҳамаи ҷавоҳо комилан дуруст мебошанд; 

 

@140.Ин мафҳум ба кадом мақомот иртибот дорад. 

Мақоми давлатӣ оид ба меҳнат ва мақомоти минтақавии он 

идораи давлатии соҳаи меҳнатро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

амал бароварда барои таҳия, татбиқ ва ҳамҳангсозии сиёсат дар 

соҳаи мазкур, ки шароити меҳнат ва шуғл, муносибатҳои 

меҳнатӣ, тайёр кардани кадрҳои коргарӣ, ҳиҷрати меҳнатии 

онҳоро дар бар мегирад, масъулият доранд; 

$A).Ба мақомоти иттифоқи касаба; 

$B) Ба идораи давлатӣ дар соҳаи меҳнат; 

$C) Ба комиссияи се тарафа оид ба бастани созишномаи коллективӣ; 

$D) Ба мақомоти ҳакамияти меҳнатӣ; 

$E) Ба комиссияи ҳалли баҳсҳои меҳнатии фардӣ; 



 

@141.Ин муқарарот ба кадом мафхум мансуб аст: санадҳои 

меъёрии дохилӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии аз тарафи мақомоти 

дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии мақомоти 

намояндагии кормандон қабулнамудае, муносибатҳои меҳнатӣ 

ва муносибатҳои ба онҳо алоқамандро танзим намуда, дар 

ҳудуди ташкилот амал мекунад; 

$A) санадҳои меъёрии дохилӣ; 

$B) санадҳои меъёрии ҳуқуқи; 

$C) шартномаи коллективӣ; 

$D) созишномаи коллективӣ; 

$E) шартномаи меҳнатӣ; 

 

@142.Ба мукарароти ин мафҳум равшанӣ андозед: корманди 

кироя (корманд) – шахсе, ки дар муносибатҳои меҳнатӣ бо 

корфармо дар асоси шартномаи (қарордоди) меҳнатии 

басташуда қарор дорад; 

$A) Ин мафҳум ба ҷонибхои шартномаи мехнатӣ иртибот дорад; 

$B) Ин мафхуми корфармо мебошад; 

$C) Ин мафҳуми корманди кироя мебошад; 

$D) Ин мафхуми сохибкори инфродӣ мебошад; 

$E) Ин мафҳум ба шартномаи коллективӣ мансуб аст; 

 

@143.Ба мукарароти ин мафҳум равшанӣ андозед. 



Шартҳои муҳими кор андозаи пардохти музди меҳнат, имтиёзҳо, 

низоми кор, муқаррар намудан ва ё барҳам додани вақти 

нопурраи корӣ, якҷоякунии ихтисос, тағйир додани дараҷа ва 

номгӯи вазифаҳо; 

$A) Ин мафхуми вакти кор аст; 

$B) Ин мафхуми музди мехнат аст; 

$C) Ин мафхуми шароити мехнат аст; 

$D) Ин мафҳуми шартҳои муҳими кор аст; 

$E) Ин мафхуми низоми кор аст; 

 

@144.Ба мафҳуми мукарароти мазкур равшанӣ андозед—квота – 

ҳиссаи (қисми) ҷойҳои кориест, ки ташкилот сарфи назар аз 

шакли моликият ва хоҷагидорӣ барои бо кор таъмин кардани 

шахсе, ки ба ҳимояи иҷтимоӣ эҳтиёҷ дорад, пешниҳод мекунад; 

$A).Ин мафхуми ташкилот; 

$B) Ин мафхуми ҷои кор; 

$C) Ин мафхуми касб; 

$D) Ин мафхуми квота; 

$E) Ин мафхуми шуғмандӣ; 

 

@145.Ба мафҳуми мукарароти мазкур равшанӣ андозед: 

Дағалона вайрон кардани интизоми меҳнатӣ: ба ҷои кор дар 

ҳолати мастӣ, нашъамандӣ ё токсикоманӣ ҳозир шудан, бе 

сабабҳои узрнок дар ҷои кор набудан (аз ҷумла, зиёда аз 3 соати 



рӯзи корӣ набудан) , дар ҷои кор қасдан вайрон намудан ва 

дуздидани моликияти корфармо, аз тарафи корманд вайрон 

кардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ, бехатарӣ аз сӯхтор, ки 

боиси оқибатҳои вазнин, аз он ҷумла ҷароҳат, садама ё сӯхтор 

гаштааст; 

$A) Ба мафхуми мунтазам вайрон кардани тартиботи дохилӣ марбут 

мебошад; 

$B) Ба мафхуми мунтазам вайрон кардани интизоми меҳнат марбут 

мебошад; 

$C) Ба мафхуми дағалона вайрон кардани интизоми меҳнатӣ марбут 

мебошад; 

$D) Ба мафхуми прогул иртибот дорад; 

$E) Ба мафхуми такроран вайрон кардани интизоми меҳнат марбюут 

мебошад; 

 

@146.Ба мафхуми мукарароти мазкур равшанӣ андозед: мунтазам 

вайрон кардани интизоми меҳнат---такроран гунаҳкорона 

вайрон кардани ӯҳдадориҳои меҳнатӣ аз ҷониби корманд дар 

давраи амали ҷазои интизомии ба ӯ додашуда; 

$A) Ба мафхуми: мунтазам вайрон кардани интизоми меҳнат марбут 

мебошад; 

$B) Ба мафхуми: дағалона вайрон кардани интизоми меҳнат марбут 

мебошад; 



$C) Ба мафхуми зиёда аз ду маротиба вайрон кардани интизоми 

меҳнат марбут мебошад; 

$D) Ба мафхуми прогул ё дар холати масти ба кор омадани корманд 

хос аст; 

$E) Ба мафхуми вайрон кардани тартиботи дохилии корхона марбут 

мебошад; 

 

@147.Ба мафҳуми мазкур равшанӣ андозед: шарикии иҷтимоӣ-

робитаи иштирокчиёни муносибатҳои иҷтимоӣ-меҳнатие, ки ба 

таъмини мувофиқати манфиатҳои кормандон, корфармоён ва 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ равона гардидаанд,ба 

кадом мафҳум марбутмебошад; 

$A) созишномаи коллективӣ; 

$B)  шартномаи коллективӣ; 

$C) шарики иҷтимоӣ; 

$D) шартномаи меҳнатӣ; 

$E) робитаи субьектони ҳукуки меҳнатӣ; 

 

@148.Ба мафҳуми мазкур равшанӣ андозед: созишнома дар бораи 

шарикии иҷтимоӣ- санади хуқуқиест, ки муносибатҳои иҷтимоӣ-

меҳнатии байни кормандон, корфармоён, мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатиро ба танзим медарорад; 

$A) Ин мафхуми шарики иҷтимоӣ аст; 

$B) Ин мафхуми шартномаи коллективӣ аст; 

$C) Мафхуми созишномаи коллективӣ мебошад; 

$D) Мафхуми созишномаи соҳавӣ мебошад; 



$E) созишномаи минтақавӣ мебошад; 

 

@149.Мафҳуми мазкурро шарҳ диҳед: 

Шартномаи коллективӣ- ин созиши тарафҳо буда, муносибатҳои 

иҷтимоӣ-меҳнатиро дар корхонаҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳо 

(минбаъд –ташкилот) ба танзим медарорад ва аз тарафи 

намояндагони ваколатдорашон байни корфармоён ва 

кормандон баста мешавад; 

$A) ин қарордод байни корманд ва корфармо аст; 

$B) ин созиши тарафҳо мебошад; 

$C) ин санади дохилӣ(локалӣ) аст; 

$D) ин вазифаҳои мехнатии кормандро муқарар мекунад; 

$E) ин робитаи мутақобилаи ҷонибҳо мебошад; 

 

@150.Ба мафҳуми санадҳои меъёрии дохилӣ равшанӣ андозед: 

санадҳои меъёрии дохилӣ санадҳои меъёрии ҳуқуқии аз тарафи 

мақомоти дахлдори идоракунии ташкилот бо розигии мақомоти 

намояндагии кормандон қабулнамудае, муносибатҳои меҳнатӣ 

ва муносибатҳои ба онҳо алоқамандро танзим намуда, дар 

ҳудуди ташкилот амал мекунад; 

$A) санадҳои меъёрии дохилӣ; 

$B) санадҳои меъёрии ҳуқуқи; 

$C) шартномаи коллективӣ; 

$D) созишномаи коллективӣ; 

$E) шартномаи меҳнатӣ; 



 

@151.Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба кадом мӯҳлатҳо баста 

мешавад? 

$A) ба мӯҳлатҳои номуайян; ба мӯҳлати муайян (на бештар аз 10 

сол);барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ дошта мешавад; ба мӯҳлати иҷрои 

кори муайян; 

$B) ба мӯҳлатҳои номуайян; ба мӯҳлати муайян (на бештар аз 3 

сол);барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ дошта мешавад; барои иҷрои 

корҳои мавсимӣ; 

$C) ба мӯҳлатҳои номуайян; ба мӯҳлати муайян (на камтар аз 1 

сол);барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ дошта мешавад; ба мӯҳлати иҷрои 

кори муайян;барои иҷрои корҳои мавсимӣ; 

$D) ба мӯҳлати муайян (на бештар аз 5 сол);барои иҷрои вазифаҳои 

корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ 

дошта мешавад; ба мӯҳлати иҷрои кори муайян;барои иҷрои корҳои 

мавсимӣ; 

$E) ба мӯҳлатҳои номуайян; ба мӯҳлати муайян (на бештар аз 2 

сол);барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ дошта мешавад; ба мӯҳлати иҷрои 

кори муайян;барои иҷрои корҳои мавсимӣ; 

 



@152.Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ ба кадом намудҳо баста 

мешавад? 

$A) ба мӯҳлатҳои номуайян; ба мӯҳлати муайян (на бештар аз 10 

сол);барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ дошта мешавад; ба мӯҳлати иҷрои 

кори муайян; 

$B) ба мӯҳлатҳои номуайян; ба мӯҳлати муайян (на бештар аз 3 

сол);барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ дошта мешавад; барои иҷрои 

корҳои мавсимӣ; 

$C) ба мӯҳлатҳои номуайян; ба мӯҳлати муайян (на камтар аз 1 

сол);барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ дошта мешавад; ба мӯҳлати иҷрои 

кори муайян;барои иҷрои корҳои мавсимӣ; 

$D) ба мӯҳлати муайян (на бештар аз 5 сол);барои иҷрои вазифаҳои 

корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ 

дошта мешавад; ба мӯҳлати иҷрои кори муайян;барои иҷрои корҳои 

мавсимӣ; 

$E) ба мӯҳлатҳои номуайян; ба мӯҳлати муайян (на бештар аз 2 

сол);барои иҷрои вазифаҳои корманди ҳозирнабуда, ки мутобиқи 

Кодекси меҳнат ҷои кораш нигоҳ дошта мешавад; ба мӯҳлати иҷрои 

кори муайян;барои иҷрои корҳои мавсимӣ; 

 

@153.Бо кадом шахсон шартномаи шогирдӣ баста мешавад? 



$A) Корфармо ӯҳдадор аст ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои мӯҳлати 

дар шартнома муқарраргардида барои таълими касбӣ шартномаи 

шогирдӣ бандад; 

$B) Корфармо ҳуқуқ дорад ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои 

мӯҳлати дар шартнома муқарраргардида барои таълими касбӣ 

шартномаи шогирдӣ бандад; 

$C) Корфармо ҳуқуқ дорад ба ашхосе, ки кор мекобанд, бо мӯҳлати 

якмоҳа, ки дар шартнома муқарраргардидааст барои таълими касбӣ 

шартномаи шогирдӣ бандад; 

$D) Корфармо ҳуқуқ дорад ба ашхосе, ки соҳиби кор мебошанд, барои 

мӯҳлати дар шартнома муқарраргардида барои таълими касбӣ 

шартномаи шогирдӣ бандад; 

$E) Корфармо вазифадор аст ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои 

мӯҳлати дар шартнома муқарраргардида барои таълими касбӣ 

шартномаи шогирдӣ бандад; 

 

@154.Ба мафҳуми мазкур равшанӣ андозед: Дар худи ҳамон 

ташкилот ба ҷои дигари кор гузаронидан, ба бахши таркибии 

ҳамон маҳал гузаронидан, дар доираи тахассус, дараҷаи ихтисос ё 

вазифа ва дигар дастгоҳ ё таҷҳизот кор супоридан, ки аз шарти 

шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бармеояд ва дар айни замон 

шароити меҳнат моҳиятан тағйир намеёбад, ба кори дигар 

гузаронидан ҳисоб карда ва розигии корманд гирифта 

намешавад; 

$A) Мафхуми вақти кор аст; 



$B) Мафҳуми табдили кор аст; 

$C) Мафҳуми реҷаи корӣ аст; 

$D) Мафҳуми ҷойивазкунӣ аст; 

$E) Мафҳуми аз як кор ба кори дигар гузаронидан аст; 

 

@155.Ба тарифи мазкур равшанӣ андозед: Дар худи ҳамон 

ташкилот ба ҷои дигари кор гузаронидан, ба бахши таркибии 

ҳамон маҳал гузаронидан, дар доираи тахассус, дараҷаи ихтисос ё 

вазифа ва дигар дастгоҳ ё таҷҳизот кор супоридан, ки аз шарти 

шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ бармеояд ва дар айни замон 

шароити меҳнат моҳиятан тағйир намеёбад, ба кори дигар 

гузаронидан ҳисоб карда ва розигии корманд гирифта 

намешавад; 

$A) Мафхуми вақти кор аст; 

$B) Мафҳуми табдили кор аст; 

$C) Мафҳуми реҷаи корӣ аст; 

$D) Мафҳуми ҷойивазкунӣ аст; 

$E) Мафҳуми аз як кор ба кори дигар гузаронидан аст; 

 

@156.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон меҳнати иҷборӣ мумкин аст? 

$A) Меҳнати иҷборӣ мумкин аст; 

$B) Меҳнати иҷборӣ манъ аст; 

$C) Меҳнати иҷборӣ дар ҳолатҳои истисноӣ мумкин аст; 

$D) Бо амри корфармо ба меҳнати иҷборӣ иҷозат дода мешавад; 



$E) Бо қарори суд меҳнати иҷборӣ мумкин аст; 

 

@157.Муносибатҳои меҳнати дар ҳолатхои зерин ба вуҷуд 

мебиёнд; 

$A) Созишномаи меҳнатӣ, ки корманд бо корфармо бастааст; 

$B) Бо фармони корфармо; 

$C) Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, озмун, таъин ва интихобот; 

$D) Қарори иттифоқи касабаи ташкилот; 

$E) Қарордод ва созишномаи коллективӣ; 

 

@158.Оё созишномаи коллективӣ ба сифати сарчашмаи ҳуқуқи 

меҳнат баромад карда метавонанд? 

$A) Созишномаи коллективӣ наметавонанд сарчашамаи ҳуқуқи 

меҳнатӣ бошад; 

$B) Метавонанд; 

$C) Агар онро корфармо имзо намуда бошад; 

$D) Бо қарори якҷояи иттифоқҳои касаба ва маҷлиси умумии 

кормандон созишномаҳои коллективӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи 

меҳнатӣ эътироф мегарданд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд; 

 

@159.Кодекси меҳнат кай қабул шудааст? 

$A) 15 майи соли 1997; 

$B) 23 июли соли 2016; 

$C) 16 июли соли 1997; 



$D) 6 ноябри соли 1994; 

$E) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Кодекси меҳнат ҳоло қабул 

нагардидааст; 

@160.Таркиби Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян 

намоед: 

$A) Кодекси меҳнат аз 18 боб ва 228 модда иборат аст; 

$B)  Кодекси меҳнат 6 фасл 41 боб ва 366 моддаро дар бар мегирад; 

$C) Кодекси меҳнат ҳоло қабул нагардидааст; 

$D) Кодекси меҳнат аз 10 боб ва 100 модда иборат мебошад; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд; 

 

@161.Ҳимоя аз бекорӣ: 

$A) Озодии шаҳрванд маҳсуб мегардад; 

$B) Ҳуқуқи корманд мебошад; 

$C) Ӯҳдадории корманд мебошад; 

$D) Вазифаи шаҳрванд мебошад; 

$E) Варианти «D» дуруст аст; 

 

@162.Ба сифати тарафҳои шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, кӣ 

баромад менамояд: 

$A) Шаҳрванд ва роҳбари корхона; 

$B) Корманд ва маъмурияти муассиса; 

$C) Соҳибкори инфиродӣ ва мақомоти андоз; 

$D) Ҷамъияти саҳомӣ ва сармоягузори хориҷӣ; 

$E) Корманд ва корфармо; 

 



@163.Бо дарназардошти мафҳуми шартномаи (қарордоди) 

меҳнатӣ вазифаҳои кормандро муайян намоед: 

$A) Фармон ва супоришҳои корфарморо иҷро намуда, қоидаҳои 

тартиботи дохилии меҳнатиро риоя намояд; 

$B) Корманд корҳоро аз рӯи як касб, якчанд касби муайян, ихтисос, ё 

вазифа бо дараҷаҳои дахлдор, бо риояи тартиби дохилии 

меҳнатӣфунксияи меҳнатии худро иҷро намояд; 

$C) Тартиботи дохилиро риоя намуда, меъёрҳои муқаррарнамудаи 

корро иҷро намояд; 

$D) Дар маҷлисҳои корхона мунтазаи ширкат варзида, қарорҳои 

қабулнамудаи онро бемайлон иҷро намояд; 

$E) Тартиботи дохилии меҳнатиро риоя намуда, функсияи меҳнатии 

худро иҷро  

намояд; 

 

@164.Ба сифати корфармо баромад карда метавонад: 

$A) Мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ, ё ташкилот; 

$B) Роҳбари корхона, муассиса ва ташкилот; 

$C) Муассиси ташкилот; 

$D) Мақомоти иттифоқи касаба; 

$E) Мақомоти дахлдори ҳокимияти давлатӣ, ташкилот, ки тибқи 

тартиби муқаррарнамудаи қонун ба сифати шахси ҳуқуқӣ ба қайд 

гирифта шудаанд, инчунин намояндагӣ ва филиалҳои он, шахси 

воқеӣ, ки тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қонун ба сифати 

соҳибкори фардӣ ва ё ба сифати истифодабарандаи меҳнати ашхоси 



дигар барои эҳтиёҷи хоҷагии истеъмолии худ ба қайд гирифта 

шудааст; 

 

@165.Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар кадом шакл баста 

мешавад? 

$A) Хаттӣ; 

$B) Даҳонӣ; 

$C) Даҳонӣ, расмӣ; 

$D) Хаттӣ ва ё шифоҳӣ; 

$E) Шакли онро ҷонибҳо муқаррар менамоянд; 

 

@166.Мазмуни шартномаи мехатӣ аз кадом шартҳо иборат аст? 

$A) Муҳим, ғайримуҳим; 

$B) Факултативӣ, омехта; 

$C) Зарурӣ ва иловагӣ; 

$D) Муҳим, иловагӣ; 

$E) Алтернативӣ, омехта; 

 

@167.Баста шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар асоси 

кадом санад ба расмият дароварда мешавад? 

$A) Дар аоси фармони роҳбари корхона ва раиси кумитаи иттифоқи 

касабаи он; 

$B) Бо фармони (амри) роҳбари ташкилот ё шахси ваколатдори ӯ; 

$C) Тибқи оинномаи корхона; 

$D) Бо қарори маҷлиси коллективи меҳнатӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд; 



 

@168.Ҳангоми ба кор қабул намудан кадом ҳуҷҷатҳо пешниҳод 

мешаванд? 

$A) Дафтарчаи меҳнатӣ, шиноснома, ҳуҷҷат дар бораи маълумот, 

билети ҳарбӣ; 

$B) Билети ҳарбӣ, билети ҳизбӣ, ҳуҷҷат дар бораи вазъи саломатӣ, 

шиноснома; 

$C) Мактуби тавсиявӣ, эъломия дар бораи даромад, шаҳодатномаи 

суғурта; 

$D) Шаҳодатномаи ақди никоҳ, дафтарчаи меҳнатӣ, шиноснома; 

$E) Хислатнома, дафтарчаи меҳнатӣ, диплом, билети ҳарбӣ; 

 

@169.Ҳангоми қабул ба кор ҳуҷҷат дар бораи маълумот пешниҳод 

карда мешавад; 

$A) Дар ҳама маврид пешниҳод карда мешавад; 

$B) Ба шарте, ки онро корфармо талаб намояд; 

$C) Агар пешниҳоди он дар шартномаи коллективӣ муқаррар гардида 

бошад; 

$D) Дар ҳолатҳои пешбининамудаи санадҳои дахлдори меъёрӣ; 

$E) Пешниҳоди ҳуҷчат дар бораи маълумот бо ризоияти тарафҳо 

пешбинӣ мешавад; 

 

@170.Санҷиш ҳангоми қабул ба кор чигуна муқаррар мегардад? 

$A) Бо қарори мақомоти намояндагии кормандон; 

$B) Дар асоси фармони корфармо; 



$C) Санҷиш бо созишномаи тарафайн муқаррар мегардад; 

$D) Тибқи созишномаи коллективӣ; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст ҳастанд; 

 

@171.Давомияти санҷиш ҳангоми қабул ба кор, чанд моҳро дар 

бар мегирад? 

$A) То 6 моҳ; 

$B) То 1 моҳ; 

$C) То 9 моҳ; 

$D) Онро тарафҳо муқаррар менамоянд; 

$E) Ғайр аз ҳолатҳои муқаррарнамудани қонун, наметавонад аз се моҳ 

бештар бошад; 

 

@172.Нисбати кадом гурӯҳи шаҳрвандон санҷиш муқаррар карда 

намешавад? 

$A) Нисбати кормандоне, ки аз як кор ба кори дигар гузаронида 

мешаванд; 

$B) Нисбати шахсони синашон ба 18 нарасида, мутахассисони ҷавон, 

ҳангоми қабул ба кор тариқи озмун ва ҳангоми ба кор қабул намудан 

ба тариқи табдили кор; 

$C) Нисбати занон, кормандони ноболиғ; 

$D) Нисбати занон ва маъюбон; 

$E) Нисбати кормандоне, ки вазифаҳои оилавиро иҷро менамоянд ва 

занони ҳомила; 

 



@173.Санадҳои локалиро, ки ба сифати манбаъҳои 

танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба 

онҳо марбут мебошанд, муайян намоед; 

$A) Кодекси меҳнат; санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон эътироф кардааст; 

$B) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Санадҳои ҳуқуқии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ; 

$E) Санадҳо – созишномаҳо: созишномаҳои генералӣ, соҳавӣ (тарифӣ) 

, минтақавӣ (вилоятӣ, ноҳиявӣ шаҳрӣ); шартномаҳои коллективӣ ва 

дигар санадҳои меъёрии дохилӣ (локалӣ) оид ба меҳнат (қоидаҳои 

дохилии меҳнат, ҷадвали рухсатиҳо, инчунин фармонҳо, амрияҳо, 

нишондодҳо ва дигар санадҳое, ки роҳбари ташкилот дар доираи 

салоҳияти худ мебарорад); 

 

@174.Вазифаҳои асосии кормандро муайян намоед; 

$A) ташкилотро идора кунад ва дар доираи салоҳияти худ қарор 

қабул намояд; 

$B) мутобиқи шартномаи (қарордди) меҳнатӣ вазифаи хешро 

софдилона иҷро намояд;интизоми меҳнатӣ ва технологияро риоя 

кунад; бо амволи корфармо эҳтиёткорона муносибат намояд; 



$C) шартномаҳои (қарододҳои) меҳнатӣ бандад ва онҳоро бекор 

кунад; шумораи зарурии кормандонро барои иҷрои кор муайян 

кунад; 

$D) дар доираи салоҳияти худ санадҳои ҷузъии ҳуқуқӣ қабул намояд, 

ки барои кормандони ташкилот ҳатмист;кормандонро барои меҳнатӣ 

сермаҳсули намунавӣ ҳавасманд гардонад; 

$E) аз кормандон иҷрои қоидаҳои таритиботи дохилии меҳнатӣ, 

дигар қоидаҳо ва муқаррарот, инчунин шартномаҳои меҳнатиро талаб 

намояд. Дар сурати вайрон кардани (аз ҷониби корманд роҳ додан ба 

амали ғайриинтизомӣ) интизоми меҳнатӣ кормандро ба ҷавобгарии 

интизомӣ кашад; 

 

@175.Ба ин мафхум равшани андозед: коре, ки онро шаҳрванд 

иҷро карда метавонад, ба ҷинс, маълумот, ихтисос, тайёрии 

касбӣ, собиқаи меҳнатӣ ва таҷрибаи корӣ шароитҳои ҷои кори 

охирин (ба истиснои корҳои ҷамъиятии музднок) , вазъи 

саломатии ӯ мувофиқ буда, аз маҳали зисташ начандон дур 

ҷойгир (на зиёда аз як соат дар роҳ) бошад ва музди меҳнаташро 

дар сатҳи на пасттар аз ҳадди ақали музди меҳнати расман 

муқарраршуда кафолат диҳад; 

$A) Ба мафхуми шартномаи меҳнатӣ; 

$B) Ба мафхуми шуғлмандӣ; 

$C) Ба мафхуми кори мувофиқ; 

$D) Ба мафхуми табдили кор; 



$E) Ба мафхуми квота; 

 

@176.Ба мафҳуми мазкур равшанӣ андозед: 

Шаклҳои фаъолияти меҳнатии дастраси умум, ки чун қоида, 

тарбияи пешакии касбии кормандонро, ки самти иҷтимоии 

фоиданок дошта, ҳамчун дастгирии иловагии иҷтимоӣ ва шуғли 

муваққатии шахсони корҷӯянда ташкил карда мешаванд, талаб 

намекунанд; 

$A) Ба мафхуми кори муносиб; 

$B) Ба мафхуми корхои ҷаъмиятӣ; 

$C) Ба мафхуми табдили кор; 

$D) Ба мафхуми шуғли мувақатӣ; 

$E) Ба мафхуми музди мехнат; 

 

@177.Кадоме аз ин ҳуҷҷатҳо ба хадамоти давлатии шуғл барои 

бақайдгирии шаҳрвандони бекор пешниҳод мегардад? 

$A) шиноснома, маълумотномаи тиббӣ дафтарчаи меҳнатӣ; 

$B) шиноснома, диплом, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро 

иваз мекунанд, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи тахассуси касбӣ, маълумот 

дар бораи музди меҳнати миёна дар ду моҳи охир аз ҷои кори охирин, 

пешниҳод мегардад; 

$C) шиноснома, диплом, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро 

иваз мекунанд, уҷҷатҳоитасдиқкунандаи тахассуси касбӣ, маълумот 

дар бораи музди меҳнати миёна дар се моҳи охир аз ҷои кори 

аввалин, пешниход мегардад; 



$D) шиноснома, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро иваз 

мекунанд, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи тахассуси касбӣ; 

$E) шиноснома, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро иваз 

мекунанд; 

 

@178.Барои бақайдгирии шаҳрвандони бекор кадом ҳуҷҷатҳо 

пешниҳод мегардад? 

$A) шиноснома, маълумотномаи тиббӣ дафтарчаи меҳнатӣ; 

$B) шиноснома, диплом, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро 

иваз мекунанд, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи тахассуси касбӣ, маълумот 

дар бораи музди меҳнати миёна дар ду моҳи охир аз ҷои кори охирин, 

пешниҳод мегардад; 

$C) шиноснома, диплом, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро 

иваз мекунанд, уҷҷатҳоитасдиқкунандаи тахассуси касбӣ, маълумот 

дар бораи музди меҳнати миёна дар се моҳи охир аз ҷои кори 

аввалин, пешниход мегардад; 

$D) шиноснома, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро иваз 

мекунанд, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи тахассуси касбӣ; 

$E) шиноснома, дафтарчаи меҳнатӣ ё ҳуҷҷатҳое, ки онҳоро иваз 

мекунанд; 

 

@179.Кадом мақомоти давлатӣ тартиби бақайдгирии 

шаҳрвандони бекорро муайян менамояд? 

$A) Хадамоти давлатии шуғл; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



$C) Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$D) Федератсияи иттифоқҳои касабаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Иттиҳодияи корфармоён; 

 

@180.Тартиби бақайдгирии шаҳрвандони бекор салохияти кадом 

макомот аст; 

$A) Хадамоти давлатии шуғл; 

$B) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

$D) Федератсияи иттифоқҳои касабаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Иттиҳодияи корфармоён; 

 

@181.Ба ин мафхум равшани андозед: коре, ки онро шаҳрванд 

иҷро карда метавонад, ба ҷинс, маълумот, ихтисос, тайёрии 

касбӣ, собиқаи меҳнатӣ ва таҷрибаи корӣ шароитҳои ҷои кори 

охирин (ба истиснои корҳои ҷамъиятии музднок) , вазъи 

саломатии ӯ мувофиқ буда, аз маҳали зисташ начандон дур 

ҷойгир (на зиёда аз як соат дар роҳ) бошад ва музди меҳнаташро 

дар сатҳи на пасттар аз ҳадди ақали музди меҳнати расман 

муқарраршуда кафолат диҳад; 

$A) Ба мафхуми шартномаи меҳнатӣ; 

$B) Ба мафхуми шуғлмандӣ; 

$C) Ба мафхуми кори мувофиқ; 



$D) Ба мафхуми табдили кор; 

$E) Ба мафхуми квота; 

 

@182.Санадҳои локалиро, ки ба сифати манбаъҳои 

танзимкунандаи муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба 

онҳо марбут мебошанд, муайян намоед; 

$A) Кодекси меҳнат; санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон эътироф кардааст; 

$B) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Санадҳои ҳуқуқии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ; 

$E) Санадҳо – созишномаҳо: созишномаҳои генералӣ, соҳавӣ (тарифӣ) 

, минтақавӣ (вилоятӣ, ноҳиявӣ шаҳрӣ); шартномаҳои коллективӣ ва 

дигар санадҳои меъёрии дохилӣ (локалӣ) оид ба меҳнат (қоидаҳои 

дохилии меҳнат, ҷадвали рухсатиҳо, инчунин фармонҳо, амрияҳо, 

нишондодҳо ва дигар санадҳое, ки роҳбари ташкилот дар доираи 

салоҳияти худ мебарорад); 

 

@183.Мӯҳлати боздошти пардохти кӯмакпулиро муайян намоед; 

$A) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то панҷ моҳ 

боздошта мешавад; 

$B) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то шаш моҳ 

боздошта мешавад; 



$C) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то ду моҳ 

боздошта мешавад; 

$D) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то се моҳ боздошта 

мешавад; 

$E) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то чор моҳ 

боздошта мешавад; 

 

@184.Пардохти кӯмакпули то кадом мухлат боздошта мешавад; 

$A) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то панҷ моҳ 

боздошта мешавад; 

$B) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то шаш моҳ 

боздошта мешавад; 

$C) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то ду моҳ 

боздошта мешавад; 

$D) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то се моҳ боздошта 

мешавад; 

$E) Пардохти кӯмакпулӣ барои бекорӣ ба мӯҳлати то чор моҳ 

боздошта мешавад; 

 

@185.Дар давоми чанд вақт пардохти кӯмакпулӣ барои бекориро 

таваққуф кунондан мумкин аст? 

$A) То 12 моҳ; 

$B) То 6 моҳ; 

$C)То 3 моҳ; 

$D)Бо қарори хадамоти шуғли аҳолӣ ба мӯҳлати то 1 сол; 

$E)Ҷунин мӯҳлат дар шартномаи коллективӣ пешбинӣ мешавад; 

 



@186.Мӯҳлати амали созишномаи коллективиро муайян намоед; 

$A) Давраи амали созишномаи коллективиро комиссияи сетарафа 

муайян мекунад; 

$B) Давраи амали созишномаи коллективиро тарафҳо муайян 

мекунанд; 

$C) Давраи амали созишномаи коллективиро комиссияи дутарафа 

муайян мекунад; 

$D) Давраи амали созишномаи коллективиро корманд ва корфармо 

муайян мекунанд; 

$E) Давраи амали созишномаи коллективиро тарафҳои шарикии 

иҷтимоӣ ва комиссияи сетарафа муайян мекунанд; 

 

@187.Замони эътибор пайдо намудани созишномаи коллективиро 

муайян намоед; 

$A) Созишнома аз рӯзи ба он мухр гузоштан эътибор пайдо мекунад; 

$B) Созишнома аз рӯзи қабул и он ва ё аз рӯзи дар созишнома 

муқарраршуда эътибор пайдо мекунад; 

$C) Созишнома аз лаҳзаи ба он имзо гузоштани Тарафҳо эътибор 

пайдо мекунад; 

$D) Созишнома аз рӯзи ба он имзо гузоштани Тарафҳо ва ё аз рӯзи 

дар созишнома муқарраршуда эътибор пайдо мекунад; 

$E) Созишнома аз лаҳзаи қабули он эътибор пайдо мекунад; 

 

@188.Замони эътибор пайдо намудани шартномаи коллективиро 

муайян намоед; 



$A) шартномаи коллективи аз рӯзи ба он мухр гузоштан эътибор 

пайдо мекунад; 

$B) шартномаи коллективи аз рӯзи қабул эътибор пайдо мекунад; 

$C) шартномаи коллективи аз лаҳзаи ба он имзо гузоштани Тарафҳо 

эътибор пайдо мекунад; 

-$D) шартномаи коллективи аз рӯзи ба мувофика омадани Тарафҳо 

эътибор пайдо мекунад; 

$E) шартномаи коллективи аз лаҳзаи қабули он эътибор пайдо 

мекунад; 

 

@189.Бо кадом шахсон шартномаи шогирдӣ баста мешавад? 

$A) Корфармо ӯҳдадор аст ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои мӯҳлати 

дар шартнома муқарраргардида барои таълими касбӣ шартномаи 

шогирдӣ бандад; 

$B) Корфармо ҳуқуқ дорад ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои 

мӯҳлати дар шартнома муқарраргардида барои таълими касбӣ 

шартномаи шогирдӣ бандад; 

$C) Корфармо ҳуқуқ дорад ба ашхосе, ки кор мекобанд, бо мӯҳлати 

якмоҳа, ки дар шартнома муқарраргардидааст барои таълими касбӣ 

шартномаи шогирдӣ бандад; 

$D) Корфармо ҳуқуқ дорад ба ашхосе, ки соҳиби кор мебошанд, барои 

мӯҳлати дар шартнома муқарраргардида барои таълими касбӣ 

шартномаи шогирдӣ бандад; 



$E) Корфармо вазифадор аст ба ашхосе, ки кор мекобанд, барои 

мӯҳлати дар шартнома муқарраргардида барои таълими касбӣ 

шартномаи шогирдӣ бандад; 

 

@190.Кадом муносибатҳои ҷамъиятиро ҳуқуқи меҳнатӣ танзим 

менамояд? 

$A) Муносибатҳои ҷамъиятиро, ки бо меҳнат алоқаманд ҳастанд, 

танзим менамояд; 

$B) Муносибатҳои меҳнатиро танзим менамояд; 

$C) Муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба онҳо вобастаи ашхоси 

хукуки, ки тибқи шартномаи (қарордоди) мехнатӣ дар ташкилотҳо, 

ташкилоту муассисаҳои ҳама гуна шакли моликият кор мекунанд, 

кори шаҳрвандони алоҳидаро иҷро менамоянд, инчунин ашхосе, ки 

узв ва иштирокчии ташкилот мебошанд, танзим менамояд; 

$D) Ҳуқуқи меҳнатӣ муносибатҳои молу мулкӣ ва ғайримолумулкии 

кормандонро танзим менамояд; 

$E) Муносибатҳои меҳнатӣ ва муносибатҳои ба онҳо вобастаи ашхоси 

воқеӣ, ки тибқи шартномаи (қарордоди) мехнатӣ дар ташкилотҳо, 

ташкилоту муассисаҳои ҳама гуна шакли моликият кор мекунанд, 

кори шаҳрвандони алоҳидаро иҷро менамоянд, инчунин ашхосе, ки 

узв ва иштирокчии ташкилот мебошанд, танзим менамояд; 

 

@191.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон меҳнати иҷборӣ мумкин аст? 

$A) Меҳнати иҷборӣ мумкин аст; 

$B) Меҳнати иҷборӣ манъ аст; 



$C) Меҳнати иҷборӣ дар ҳолатҳои истисноӣ мумкин аст; 

$D) Бо амри корфармо ба меҳнати иҷборӣ иҷозат дода мешавад; 

$E) Бо қарори суд меҳнати иҷборӣ мумкин аст; 

 

@192.Қобилияти меҳнатии шаҳрванд аз синни чандсолагӣ ба 

вуҷуд меояд? 

$A) Аз 21 солагӣ; 

$B) Аз синни 15 солагӣ; 

$C) Аз 16 солагӣ; 

$D) Аз лаҳзаи ба қобилияти амалкунии пурра расидани шахс; 

$E) Аз лаҳзаи издивоҷ намудан; 

 

@193.Асосҳои ба вуҷуд омадани муносибатҳои меҳнатиро муайян 

намоед; 

$A) Созишномаи меҳнатӣ, ки корманд бо корфармо бастааст; 

$B) Фармони корфармо; 

$C) Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ, озмун, таъин ва интихобот; 

$D) Қарори иттифоқи касабаи ташкилот; 

$E) Қарордод ва созишномаи коллективӣ; 

 

@194.Оё созишномаи коллективӣ ба сифати сарчашмаи ҳуқуқи 

меҳнат баромад карда метавонанд? 

$A) Созишномаи коллективӣ наметавонанд сарчашамаи ҳуқуқи 

меҳнатӣ бошад; 

$B) Метавонанд; 

$C) Агар онро корфармо имзо намуда бошад; 



$D) Бо қарори якҷояи иттифоқҳои касаба ва маҷлиси умумии 

кормандон созишномаҳои коллективӣ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи 

меҳнатӣ эътироф мегарданд; 

$E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст мебошанд; 

@195 Шартњои шартномаро кї муайян мекунад? 

$A) Тарафњо; 

$B) Агар мазмуни шарти дахлдор дар санадњои њуќуќї зикр нашуда бошад, 

бо салоњдиди тарафњо. 
$C) Кредитор; 

$D) Суд; 

$E) Ќонун;  

 

@196 Шартномаи музднок чист? 

$A)Шартномаест, ки мутобиќ он як тараф бояд музд гирад; 

$B) Шартномаест, ки мутобиќ он як тараф бояд музд ё барои иљрои 

ўњдадорињояш пасбаргардонии дигари мутаќобиларо гирад. 
$C) Шартномаест, ки мутобиќ он як тараф бояд пул гирад; 

$D)Тамоми шартномањое, ки мутобиќи онњояк тараф ба тарафи дигар музд 

медињад; 

$E) Ин шартномањое мебошанд, ки ройгон нестанд; 
 

@197 Дар њолати бекор кардани шартнома аз рўи созиши тарафњо 

шартнома дар кадом рўз бекоршуда ба њисоб меравад? 

$A) Дар рўзи имзои шартнома; 

$B) Дар рўзи бастани созишномаи тарафњо, агар аз шартнома ва ё моњияти 

таѓйир додани шартнома тартиби дигар барнаояд. 
$C) Дар рўзи дигар баъд аз бастани шартнома; 

$D) Дар рўзи корї; 

$E) Дар рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани ќарори суд; 

 

@198 Дар њолати таѓйир додани шартнома аз рўи созиши тарафњо 

шартнома дар кадом рўз таѓйирёфта ба њисоб меравад? 

$A) Дар рўзи имзои шартнома; 

$B) Дар рўзи бастани созишномаи тарафњо, агар аз шартнома ва ё моњияти 

таѓйир додани шартнома тартиби дигар барнаояд.  

$C) Дар рўзи дигар баъд аз бастани шартнома; 

$D) Дар рўзи корї; 

$E) Дар рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани ќарори суд; 

 



@199Дар њолати таѓйир додани шартнома тибќи тартиби судї шартнома 

дар кадом рўз таѓйирёфта ба њисоб меравад? 

$A)Дар рўзи имзои шартнома; 

$B) Дар рўзи эътибори ќонунї пайдо кардани ќарори суд.  
$C) Дар рўзи дигар баъд аз бастани шартнома; 

$D) Дар рўзи корї; 

$E) Дар рўзи бастани созишномаи тарафњо, агар аз шартнома ва ё моњияти 

таѓйир додани шартнома тартиби дигар барнаояд; 

 

@200Љавобгарии њуќуќии гражданї дар кадом шакл сурат мегирад? 

$A) Дар шакли мањрум сохтан аз озодї, њабси молумулк ва љарима; 

$B) Љуброни зарар, пардохти ноустуворона ва ѓайра. 
$C) Љарима, мусодира ва огоњї; 

$D)  Њабси гражданї, љарима ва корњои њатмї; 

$E) Љуброни зарар, пардохти ноустуворона, гарав, байъона ва замонат; 
 


