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@1.Фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, баробарҳукуқии 

шаклҳои гуногуни моликият дар моддаичанди Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини гардидааст? 

$A) Дар моддаи 12-и Конститутсия; 

$B) Дар моддаи 85-и Конститутсия; 

$C) Дар моддаи 25-и Конститутсия; 

$D) Дар моддаи 22-и Конститутсия; 

$E) Дар моддаи 11-и Конститутсия; 

 

@2.Ҳуқуқи моликият ва мерос, дар кадом моддаи Конститутсия 

нишон дода шудааст? 

$A) Дар моддаи 32; 

$B) Дар моддаи 35; 

$C) Дар моддаи 40; 

$D) Дар моддаи 30; 

$E) Дар моддаи 33; 

 

@3.Соҳибкорӣ аз рўи шакл ба кадом хелҳо ҷудо мешавад? 

$A) Соҳибкории инфиродӣ бе таъсиси шахси ҳукуқӣ ва соҳибкорӣ бо 

таъсиси шахси ҳукуқӣ; 

$B) Соҳибкорӣдар мақомоти андоз ва Вазорати адлия бақайдгиранда; 



$C) Соҳибкорӣбо таъсиси шахси ҳукуқӣ ва дар мақомоти андоз 

бакайдгиранда; 

$D) Соҳибкории инфиродӣ бе таъсиси шахси ҳукуқӣ ва тавасути 

бақайдгирии давлатӣ; 

$E) Соҳибкории инфиродӣ бо таъсиси шахси ҳукуқӣ ва тавасути 

бақайдгирии давлатӣ; 

 

@4.Шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти дахлдор дар давоми чанд 

рўзи пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо ба қайди давлатӣ гирифта 

мешавад? 

$A) Дар давоми 5 рўз; 

$B) Дар давоми20 рўз; 

$C) Дар давоми 10 рўз; 

$D) Дар давоми3 рўз; 

$E) Дар давоми 6 рўз; 

 

@5.Соҳибкории инфиродӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар кадом 

макомот ба қайд гирифта мешавад? 

$A) Дар мақомоти андози ноҳия ва шаҳр; 

$B) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи мақомоти андози 

ноҳия ва шаҳр; 

$C) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи Раёсати адлия; 

$D) Дар асоси қарори шаҳрвандон ва соҳибмулкон; 

$E) Дар асоси қарори шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ; 

 

@6.Соҳибкорӣ дар асоси қарори ки таъсис дода мешавад? 

$A) Дар асоси қарори шаҳрвандон ва соҳибмулкон; 

$B) Дар асоси қарори соҳибмулкон; 

$C) Дар асоси қарори соҳибкорон; 

$D) Дар асоси қарори Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тҷикистон; 

$E) Дар асоси қарори шаҳрванд ва соҳибмулкон; 

 

@7.Ташкилотҳои соҳибкорӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ дар кадом 

макомот ба қайди давлати гирифта мешаванд? 

$A) Дар макомоти андоз; 

$B) Дар Вазорати адлия ва Раёсатҳои адлияи вилоятҳо; 

$C) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти андоз; 



$E) Дар Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@8.Асоси иқтисодии давлатро чи ташкил медихад? 

$A) Моликияти ҷаъмиятӣ; 

$B) Моликияти давлатӣ; 

$C) Моликияти хусусӣ; 

 $D) Шаклҳои гуногуни моликият; 

$E) Моликияти хусусӣ ва оммавӣ; 

 

@9.Мувофиқи қисми 1 моддаи 259 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои соҳибкории ғайриқонунӣ чигуна ҷазо тадбиқ 

шудааст? 

$A) Бо ҷарима ба андозаи аз сесаду шасту панҷ то панҷсаду чилу ҳафт 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то 

се сол ҷазо дода мешавад; 

$B) Бо ҷарима ба андозаи аз дусад то ҳашсад нишондиҳанда ё маҳдуд 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

$C) Бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда ё маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

$D) Бо ҷарима ба андозаи аз панҷсад то як ҳазор нишондиҳанда ё 

маҳрум кардан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

$E) Бо ҷарима ба андозаи аз сесад то панҷсад нишондиҳанда ё маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

 

@10.Тарафҳои шартномаи соҳибкорӣ: 

$A) Соҳибкорон, шаҳрвандон ва мансабдорон; 

$B) Мансабдорон; 

$C) Шаҳрвандон; 

$D) Соҳибкорон; 

$E) Соҳибкорони инфиродӣ; 

 

@11.Ҳуқуқи андоз чи гуна муносибатҳоро меомўзад? 

$A) Муносибатҳоро байни адозбандон ва андозсупорандагон; 

$B) Муносибатҳоро дар соҳаи андозбандӣ; 

$C) Муносибатҳои молумулкӣ; 

$D) Муносибатҳои молиявӣ-ҳуқуқӣ; 



$E) Муносибатҳои ҳуқуқӣ; 

 

@12.Ҳуқуқи гражданӣ кадом муносибатҳоро танзим менамоянд? 

$A) Молумулкӣ вашахсии ғайри молумулкӣ; 

$B) Муносибатхои оилавӣ ва маъмурӣ; 

$C) Молумулкӣ ва сиёсӣ; 

$D) Шахсии ғайримолумулкӣ, сиёсӣ ва чамъиятӣ; 

$E) Молумулкӣ; 

 

@13.Дар натиҷаи рақобат чиҳо ба вуҷуд меояд? 

$A) Маҳсулот (мол) арзон мегардад, сифати мол беҳтар мешавад, 

соҳибкор дар ҷои дилхоҳ ба тиҷорат машғул мешавад ва ғ.; 

$B) Маҳсулот (мол) арзон мегардад, сифати мол беҳтар мешавад, 

фаъолияти соҳибкор маҳдуд мегардад ва ғ.; 

$C) Маҳсулот (мол) қимат мегардад, сифати мол беҳтар мешавад, 

соҳибкор дар ҷои дилхоҳ ба тиҷорат машғул мешавад ва ғ.; 

$D) Маҳсулот (мол) қимат мегардад, сифати молбадмешавад, 

соҳибкор дар ҷои дилхоҳ батиҷорат машғул мешавад ва ғ.; 

$E) Маҳсулот (мол) қимат намегардад, сифати мол беҳтар мешавад, 

соҳибкор дар ҷои дилхоҳ ба тиҷорат машғул мешавад ва ғ.; 

 

@14.Мазмуни муносибатҳои гражданӣ чиро дар бар мегирад? 

$A) Ҳукуқу ўхдадориҳои тарафҳоро; 

$B) Мачмўи шартхоро; 

$C) Ҳукуки инсонро; 

$D) Ҳукуку ўхдадориҳои корхонаро; 

$E) Ҳукуки инсон; 

 

@15.Объектҳои ҳукуки гражданӣ чиро дар бармегиранд? 

$A) Неъматҳои моддӣ ва ғайримоддӣ; 

$B) Неъматҳои моддӣ, замин, чангал; 

$C) Биноҳо, иншоот, таҷҳизот; 

$D) Ҷиноят, кор, амал; 

$E) Неъматҳои моддӣ, замин; 

 

@16.Шакли ситонидани андоз: 

$A) Пулӣ; 

$B) Молӣ; 



$C) Шакли ғайринақдӣ; 

$D) Шакли нақдӣ; 

$E) Молӣ ва пулӣ; 

 

@17.Қисмҳои таркибии меъёрҳоро дар таъминоти ҳуқуқии 

иқтисодиёт кадомҳоянд? 

$A) Гипотеза диспазитсия ва санксия;  

$B) Инперативӣ ва гипотеза; 

$C) Инперативӣ ва диспазитивӣ; 

$D) Гипотеза ва диспазитсия; 

$E) Инперативӣ, гипотеза, диспазитивӣ; 

 

@18.Аҳд чист? 

$A) Амалиёти шартномавӣ аст; 

$B) Амалиёти ҳуқуқӣ аст; 

$C) Амалиёти давлат аст; 

$D) Амалиёти ғайриқонунӣ аст; 

$E) Амалиёти қонунӣ аст; 

 

@19.Аз рўи шакли моликият кадом намудҳои соҳибкорӣ ҷой 

доранд? 

$A) Соҳибкории хусуси ва гурўҳӣ; 

$B) Соҳибкории давлатӣ ва гурўҳӣ; 

$C) Соҳибкории давлатӣ ва хусусӣ; 

$D) Соҳибкории хориҷӣ ва давлатию хусусӣ; 

$E) Соҳибкории инфиродӣ, давлатӣ ва гурўҳӣ; 

 

@20.Соҳибкорӣ бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар кадом макомот ба 

қайд гирифта мешавад? 

$A) Дар мақомоти андоз; 

$B) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи мақомоти андози 

ноҳия ва шаҳр; 

$C) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи Раёсати адлия; 

$D) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои 

хориҷӣ; 

 



@21.Номи фирмавии ташкилоти соҳибкорӣ дар кадом ҳуҷҷатҳо 

нишон дода мешаванд? 

$A) Дар ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$B) Дар ҳуҷҷатҳои мақомоти андози дахлдор; 

$C) Дар ҳуҷҷатҳои Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар ҳуҷҷатҳои мақомоти нотариалӣ; 

$E) Дар мақомоти андози; 

 

@22.Кадом аҳдҳо дар шаклихаттӣ анҷом дода мешаванд? 

$A) Аҳдҳои байни ташкилотҳо; 

$B) Аҳдҳои байни шаҳрвандон; 

$C) Аҳдҳои байни фурўшанда ва харидор; 

$D) Аҳдҳои байни кироягир ва кироядеҳ; 

$E) Аҳдҳои байни харидор фурўшанда ва соҳибкор; 

 

@23.Шаҳрвандон субъекти ҳуқуқи гражданӣ шуда метавонанд, 

агар. 

$A) Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амал дошта бошанд; 

$B) Қобилияти ҳуқуқдорӣ дошта бошанд; 

$C) Қобилияти ҳимоякунӣ дошта бошанд; 

$D) Қобилияти харидорӣ дошта бошанд; 

$E) Қобилияти харидорӣ ва ҳимоякунӣ дошта бошанд; 

 

@24.Тартиби бастани шартномаҳои соҳибкориро кадом 

қонунгузорӣ ба танзим медарорад? 

$A) Қонунгузории гражданӣ; 

$B) Қонунгузории мурофияи гражданӣ; 

$C) Қонунгузории ҷиноӣ ва мурофияи ҷиноӣ; 

$D) Қонунгузории бонкӣ ва гражданӣ; 

$E) Қонунгузории ҷиноӣ ва мурофияи гражданӣ; 

 

@25.Мазмуни қобилияти хуқуқдории шахрвандонкадом хуқуқро 

дар бар мегирад? 

$A) Ҳуқуқи молумулкӣ доштан, мерос гирифтан ва ғайра; 

$B) Ҳуқуқхои интихоб шудан, интихоб кардан ва ғайра; 

$C) Ҳуқуқи мехнат кардан, истироҳат кардан ва ғ.; 

$D) Ҳуқуқи озодона сухан кардан, баромад кардан ва ғ.; 

$E) Ҳуқуқи мехнат кардан, истироҳат кардан хондан ва ғ.; 



 

@26.Шартномаҳои оммавӣ кадомҳоянд? 

$A) Шартномаи хариду фурўш, чакана, таъмини қувваи барқ ва ғ; 

$B) Шартномаи хариду фурўши хона ва ғ; 

$C) Шартномаи хариду фурўш ва ғ; 

$D) Шартномаи хариду фурўш, чакана, таъмини қувваи барқ, хариду 

фурўши хона ва ғ; 

$E) Шартномаи хариду фурўши яклухт, таъмини қувваи барқ, хариду 

фурўши хона ва ғ; 

 

@27.Кадом моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андоз 

ва пардохтҳо бахшида шудааст? 

$A) Моддаи 45; 

$B) Моддаи 50; 

$C) Моддаи 35; 

$D) Моддаи 47; 

$E) Моддаи 4; 

 

@28.Фаъолияти иқтисодӣ аз тарафи киҳо амалӣ карда мешавад? 

$A) Аз тарафи соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳои соҳибкорӣ; 

$B) Аз тарафи давлат ва шаҳрвандон; 

$C) Аз тарафи мақомотҳои дахлдор ва соҳибкорон; 

$D) Аз тарафи Вазорати адлия ва мақомоти андоз; 

$E) Аз тарафи соҳибкорон; 

 

@29.Барои фаъолияти инҳисорӣ чигуна ҷавобгарӣ пешбинӣ 

шудааст? 

$A) Ҷавобгари маъмурӣ ҷиноӣ ва гражданӣ; 

$B) Ҷавобгари интизомӣ ва гражданӣ; 

$C) Ҷавобгари ҷиноятӣ; 

$D) Ҷавобгари гражданӣ ва маъмурӣ; 

$E) Ҷавобгари ҷиноятӣ ва интизомӣ; 

 

@30.Зери мафхуми «Ном» дар хуқуқи гражданӣ чӣ фаҳмида 

мешавад? 

$A) Фақат номи худи шахс; 

$B) Фақат номи хонаводагӣ; 

$C) Номи шахс ва номи падар; 



$D) Номи худи шахс, номи падар, номи хонаводагӣ; 

$E) Ном ва насаби шахс; 

 

@31.Кадом ҳуқуқхои зерин аз тарафи хурдсолон амалӣ карда 

мешаванд? 

$A) Бастани аҳдҳои хурди маишӣ; 

$B) Бастани шартномаи кироя; 

$C) Бастани шартнома то 20 сомонӣ; 

$D) Бастани шартнома то 30 сомонӣ; 

$E) Бастани шартнома то 2 сомонӣ; 

 

@32.Ба сифати сарчашмаҳои таъминоти ҳуқуқии иқтисодиёт 

кадом санадҳои меъёри ҳуқуқи баромад мекунанд? 

$A) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси гражданиӣ, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» ва дигар санадҳои 

дахлдор; 

$B) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси мурофияи 

гражданӣ; 

$C) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси чиноятӣ ва 

Кодекси мурофияи чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва танҳо Кодекси 

гражданиии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@33.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) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти судї амалӣ гардонида 

намешавад; 

 

@34.Ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ кадомҳоянд? 



$A) Ҷамъияти саҳҳомӣ, ҷамъияти масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти 

дорои масъулиятииловагӣ; 

$B) Ҷамъияти масъулияташ маҳдуд; 

$C) Ҷамъияти саҳҳомӣ; 

$D) Муассиса ва корхонаи воҳид; 

$E) Ҷамъияти саҳҳомӣ ва ғ.; 

 

@35.Фаъолияти соҳибкорӣ аз рўи режми ҳуқуки ба кадом 

намудҳо ҷудо мешаванд? 

$A) Соҳибкории умуми ва литсензионӣ; 

$B) Соҳибкории умуми ва махсус; 

$C) Соҳибкории литсензионӣ ва шартномавӣ; 

$D) Соҳибкории қонуни ва ғайриқонунӣ; 

$E) Соҳибкории шартномавӣ; 

 

@36.Ҷамъияти саҳҳомӣ чанд хел мешавад? 

$A) Кушода ва пўшида; 

$B) Озод; 

$C) Кушода, пўшида ва махсус; 

$D) Махсус ва давлатӣ; 

$E) Махсус; 

 

@37.Кадом ташкилоти дар поён овардашуда, тиҷоратӣ мебошад? 

$A) Кооперативи истехсолӣ; 

$B) Кооперативи матлубот; 

$C) Муассисаи таълимӣ; 

$D) Фондҳо; 

$E) Фондҳои муассисаҳо; 

 

@38.Филиали ташкилоти соҳибкорӣ дар куҷо қарор (ҷой) 

мегирад? 

$A) Берун аз маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$B) Дар маҳали ҷойгиршавии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$C) Дар назди мақомотҳои андоз; 

$D) Дар ҳудуди ташкилоти соҳибкорӣ; 

$E) Дар назди мақомотҳои андоз ва гумрук; 

 



@39.Шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби мақомоти дахлдор дар давоми чанд 

рўзи пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо бақайди давлатӣ гирифта 

мешавад? 

$A) Дар давоми 5 рўз; 

$B) Дар давоми 20 рўз; 

$C) Дар давоми 10 рўз; 

$D) Дар давоми 3 рўз; 

$E) Дар давоми 13 рўз; 

 

@40.Унсурҳои моликиятро нишон диҳед: 

$A) Соҳибият, истифода, ихтиёрдорӣ; 

$B) Соҳибият, тўҳфа кардан, шартнома бастан; 

$C) Соҳибият, тўҳфа кардан, мерос гирифтан, шартнома бастан; 

$D) Соҳибият, тўҳфа кардан, мерос гирифтан; 

$E) Соҳибият, мерос гирифтан; 

 

@41.Таъсиси шахси ҳуқуқӣ (ҶДДМ, ҶСК, ҶСП ва ғ.) дар кадом 

макомот ба қайд гирифта мешавад? 

$A) Дар мақомоти андоз; 

$B) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи мақомоти андози 

ноҳия ва шаҳр; 

$C) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи Раёсати адлия; 

$D) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дар Вазорати андози Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@42.Баҳсҳое, ки дар натиҷаи бастан, иҷро кардан ва бекор 

кардани шартномаҳои соҳибкорӣ бавуҷуд меоянд кадом судҳо 

брраси мекунанд? 

$A) Судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Судҳои иқтисодии вилоятӣ; 

$E) Судҳои иқтисодии шаҳрӣ; 

 

@43.Низоми судҳои иқтисодиро номбар намоед? 

$A) Суди Олиииқтисодӣ, суди иқтисодии ВМКБ, суди иқтисодии 

вилоятҳо, суди иқтисодии ш.Душанбе; 

$B) Судҳои иқтисодии вилоятҳо; 



$C) Судҳои иқтисодии ш.Душанбе ВМКБ судҳои Олиииқтисоди, суди 

Контитутсионӣ; 

$D) Судҳои иқтисодии шаҳру ноҳия; 

$E) Судҳои иқтисодии шаҳрӣ; 

 

@44.Фаъолияти аудиториро дар ҶумҳурииТоҷикистон кадом 

қонун батанзим медарорад? 

$A) Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии 

давлатии соҳибкори дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи 

фаъолияти аудиторӣ»; 

$B) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ»; 

$C) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сертификатсияи 

маҳсулот ва хизматрасонӣ; 

$D) Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ, «Дар 

бораи фаъолияти аудиторӣ»; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти аудиторӣ»; 

 

@45.Дар кадом ҳолат ташкилоту корхонаҳо штати 

сарбухгалтерирро ташкил медиҳанд? 

$A) Агар зиёда аз шаш бухгалтерҳо фаъолият намоянд; 

$B) Агар корхонаҳо истеҳсоли бошанд; 

$C) Агар ду ва ё зиёда мутахассион фаъолият намоянд; 

$D) Агар ду ва ё зиёда бухгалтерҳо фаъолият намоянд; 

$E) Агар корхонаҳо ғайриистеҳсоли бошанд; 

 

@46.Мафҳуми инҳисор чист? 

$A) Маънояш монополия мебошад; 

$B) Маънои якҷоя карданро дорад; 

$C) Маънои якдигарфаҳмиро дорад; 

$D) Маънои нодурустфаҳмиро дорад; 

$E) Маънояш монополия намебошад; 

 

@47.Даъвои негаторӣ чӣ хел талаб мебошад? 

$A) Талаб оид ба бартараф кардани монеаҳо бо мақсади амалӣ 

кардани ҳуқуқи моликият; 

$B) Талаб оид ба баргардонда гирифтани молу мулк; 

$C) Талаб оид ба бартараф кардани монеа дар хариди маҳсулот; 

$D) Талаб оид ба иҷрои ўҳдадориҳои шартнома; 



$E) Талаб оид ба барнагардонда гирифтани молу мулк; 

 

@48.Шаклҳои асосии моликиятро нишон диҳед: 

$A) Давлатӣ, хусусӣ; 

$B) Давлатӣ, шахсӣ; 

$C) Давлатӣ; 

$D) Давлатӣ, ҷамъиятӣ; 

$E) Давлатӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ; 

 

@49.Аксепт чист? 

$A) Ризоияти тараф барои бастани шартнома; 

$B) Пешниходи як тараф барои бастани шартнома; 

$C) Супориши давлат; 

$D) Қарори суд; 

$E) Қарори суди ш.Душанбе; 

 

@50.Асосҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи моликият дар кадом санади 

ҳуқуқӣ баён гардидааст? 

$A) Дар Кодекси гражданӣ; 

$B) Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Дар Кодекси ҷиноятӣ ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар Кодекси меҳнатӣ; 

$E) Дар Кодекси меҳнатӣ ва гражданӣ; 

 

@51.Субъектони таъминоти ҳуқуқии иқтисодиётро ба кадом 

намудҳо ҷудо намудан мумкин аст? 

$A) Шаҳрвандон ё шахсони воқеи, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат; 

$B) Шахсони воқеи ва шахсони ҳуқуқӣ; 

$C) Давлат, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон; 

$D) Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ; 

$E) Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони бетабаа; 

 

@52.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ 

ба баъзе намудҳоифаъолият» кадом сол қабул какрда шудааст? 

$A) 17майи соли 2004; 

$B) 10ноябри соли 2003; 

$C) 15августи соли 2005; 

$D) 20 сентиябри соли 2000; 



$E) 26 сентиябри соли 2000; 

 

@53.Муносибатҳои иқтисодӣ дар асоси чи ба вуҷуд меоянд? 

$A) Дар асоси шартнома; 

$B) Дар асоси Коститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Дар асоси қарордод; 

$D) Дар асоси факти юридикӣ ва қарордод; 

$E) Дар асоси қарордод ва шартнома; 

 

@54.Роҳбари ташкилоти соҳибкорӣ аз тарафи ки таъин карда 

мешавад? 

$A) Аз тарафи соҳибмулк; 

$B) Аз тарафи шахсони воқеӣ; 

$C) Аз тарафи шаҳрвандон; 

$D) Аз тарафи давлат; 

$E) Аз тарафи давлат ва шаҳрвандон; 

 

@55.Асосҳои ба даст овардани ҳуқуқи моликиятро нишон диҳед. 

$A) Самара, маҳсулот, даромад, харидани амвол, шартнома бастан; 

$B) Самара, маҳсулот, соҳибият, истифода; 

$C) Самара, шартнома, истифода ва ғ.; 

$D) Самара, фурўш, ҳадя додан; 

$E) Самара, шартнома, истифода шартнома ва ғ.; 

 

@56.Асосҳои қатъи ҳуқуқи моликиятро муайян намоед. 

$A) Фурўхтан, шартнома бастан,харидан; 

$B) Ҳадя додан, фурўхтан; 

$C) Ҳадя гирифтан, фурўхтан, ёфтан; 

$D) Хусусигардонӣ, ёфтан, шартнома бастан; 

$E) Мерос гирифтан, фурўхтан, ёфтан; 

 

@57.Асосҳои махсуси ба даст овардани ҳуқуқи моликияти 

давлатро нишон диҳед: 

$A) Харидани амвол, иҷораи амвол; 

$B) Мусодираи амвол, ашёи бесоҳиб, додани амвол; 

$C) Хусусигардонӣ, мусодираи амвол ва ғ.; 

$D) Мусодираи амвол, милликунонӣ ва ғ.; 

$E) Хусусигардонӣ; 



 

@58.Фаъолияти зидди инҳисории муносибатҳои бозорӣ ва 

рақобатро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом қонун ба танзим 

медарорад? 

$A) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдуд 

кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол»; 

$B) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклама»; 

$C) ҚонуниҶумҳурииТоҷикистон «Дар бораи дастгирии давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

$D) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи реклама» ва «Дар 

бораи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои 

мол»; 

$E) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳдуд 

кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол» ва ғ.; 

 

@59.Мақомоте, ки назорати андозро амалӣ менамояд. 

$A) Мақомоти андоз; 

$B) Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; 

$C) Мақомоти прокуратура ва суд; 

$D) Мақомоти андоз ва мақомоти гумрук дар дораи салоҳияташ; 

$E) Мақомоти прокуратура; 

 

@60.Фаъолияти аудиторӣ чи гуна фаъолият аст? 

$A) Фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ; 

$B) Фаъолияти соҳибкорӣ; 

$C) Фаъолияти шаҳрвандон ё шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва 

давлат; 

$D) Фаъолияти давлат, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон; 

$E) Фаъолияти соҳибкорӣ ва меҳнатӣ; 

 

@61.Ваколатҳои соҳибмулкро муайян кунед: 

$A) Ҳуқуқи соҳибӣ, истифода, ихтиёрдорӣ; 

$B) Ҳуқуқи истифода кардани молумулк; 

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

самараю даромад; 

$D) Ҳуқуқи соҳибӣ; 

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

молумулк; 



 

@62.Мафҳуми монополия чист? 

$A) Мефурўшам, маънои яккафурўшӣ ва мавқеӣ ҳукумфармои дар 

бозорро дорад; 

$B) Фароҳам овардани шароити соҳибкорони ватанӣ; 

$C) Беҳтар кардани шароити зиндагии ахолӣ; 

$D) Ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандони хориҷӣ; 

$E) Ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандони воқеӣ; 

 

@63.Асосҳои ба вуҷуд омадани ўҳдадориро нишон диҳед. 

$A) Шартнома, аҳдҳои яктарафа, расонидани зарар ва ғ.; 

$B) Аҳдҳои яктарафа, шартнома, харидани маҳсулот ва ғ.; 

$C) Ҳодиса, расонидани зарар, фтрўши хонаи шахсӣ ва ғ.; 

$D) Шартнома, ба кор қабул кардан аа ғ.; 

$E) Шартнома, аҳдҳои дутарафа, расонидани зарар ва ғ.; 

 

@64.Аломатҳои соҳибкориро муайян кунед: 

$A) Гирифтани фоида, мустакилият, мунтазамии фаъолият, таваккали 

будани он; 

$B) Мунтазамии фаъолият; 

$C) Мустакилият; 

$D) Гирифтани фоида; 

$E) Гирифтани фоида ва даромад; 

 

@65.Шахс барои ҳуқуқвайронкунии андоз дар синни чандсолагӣ 

ба ҷавобгарӣкашида мешавад? 

$A) Аз синни 16 солагӣ; 

$B) Аз синни 15 солагӣ; 

$C) Аз синни 14 солагӣ; 

$D) Аз синни 18 солагӣ; 

$E) Аз синни 17 солагӣ; 

 

@66.Тарафҳои ўҳдадориро нишон диҳед. 

$A) Қарздор ва кредитор; 

$B) Субъект ва объект; 

$C) Ўҳдадор ва вазифадор; 

$D) Харидор ва фурушанда; 

$E) Харидор; 



 

@67.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкори дар ҶумҳурииТоҷикистон» кадом 

сол қабул карда шудааст? 

$A) 10майи соли 2002; 

$B) 10майи соли 2003; 

$C) 15августи соли 2005; 

$D) 20сентиябри соли 2000; 

$E) 21сентиябри соли 2000; 

 

@68.Шартномаҳои соҳибкорӣ бештар дар кадом шаклҳобаста 

мешаванд? 

$A) Хаттӣ; 

$B) Хаттӣ ва даҳонӣ; 

$C) Хаттии нотариалӣ; 

$D) Шакли дахонӣ; 

$E) Шакли дахонӣ ва шифоҳӣ; 

 

@69.Шаклҳои фаъолияти соҳибкориро муайян намоед. 

$A) Бе таъсиси шахси ҳуқукӣ ва бо таъсиси шахси ҳуқукӣ; 

$B) Бо таъсиси шахси ҳуқукӣ; 

$C) Бе таъсис ва бо таъсиси шахси ҳуқукӣ; 

$D) Одди ва хусусӣ; 

$E) Одди, хусусӣ, ҳуқуқӣ; 

 

@70.Рақобат чист? 

$A) Мусобиқаи соҳибкорон; 

$B) Маслиҳати соҳибкорон; 

$C) Созиши соҳибкорон; 

$D) Амалиёти соҳибкорон; 

$E) Маслиҳати соҳибкорон ва мақомотҳои марбута; 

 

@71.Идоракунии ташкилоти соҳибкорӣ чигуна ба роҳ монда 

мешавад? 

$A) Аз ҷониби муассисон ба роҳ монда мешавад; 

$B) Ба тариқи якасардориба роҳ монда мешавад; 

$C) Аз ҷониби давлат ба роҳ монда мешавад; 



$D) Аз ҷониби кормандони ташкилоти соҳибкорӣ ба роҳ монда 

мешавад; 

$E) Ба тариқи якасардориба роҳ монда намешавад; 

 

@72.Мувофиқи қисми 1 моддаи 258 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии 

соҳибкорӣ чи гуна ҷазо тадбиқ шудааст? 

$A) Бо ҷарима ба андозаи аз дусаду панҷоҳ то сесаду шасту панҷ 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати 

се сол ҷазо дода мешавад; 

$B) Бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда ё маҳрум 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; 

$C) Бо ҷарима ба андозаи аз дусад то ҳашсад нишондиҳанда ё маҳдуд 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

$D) Бо ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад нишондиҳанда ё маҳрум 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то шаш сол ҷазо дода мешавад; 

$E) Бо ҷарима ба андозаи аз сесад то ҳашсад нишондиҳанда ё маҳдуд 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

 

@73.Чораҳои таъмини иҷрои ўҳдадорӣ кадомҳоянд? 

$A) Ноустуворона, гарав, замонат ва ғ; 

$B) Носстуворона, гарав, шартпома ва ғ; 

$C) Ноустуворона, гарав, аҳд ва ғ; 

$D) Ноустуворона, гарав, ўҳдадорӣ ва ғ; 

$E) Ноустуворона, аҳд, гарав, ва ғ; 

 

@74.Мазмуни шартномаи соҳибкорӣ? 

$A) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои тарафҳои шартнома; 

$B) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои шахсони мансабдор; 

$C) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои шаҳрвандон; 

$D) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои тарафҳои шартнома, шаҳрвандон ва шахсони 

мансабдор; 

$E) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои шахсони мансабдор ва шахсони воқеӣ; 

 

@75.Барои фаъолияти инҳисорӣ чи гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ 

шудааст? 

$A) Ҷавобгари ҷиноятӣ; 



$B) Ҷавобгариинтизомӣ ва гражданӣ; 

$C) Ҷавобгари гражданӣ ва маъмурӣ; 

$D) Ҷавобгари маъмурӣ, ҷиноӣ ва гражданӣ; 

$E) Ҷавобгари гражданӣ ва ҷиноятӣ; 

 

@76.Ба сифати субъекти ҷиноят барои монеъ шудан ба 

фаъолияти қонунии соҳибкорӣ, ки баромад мекунад? 

$A) Шахсони мансабдор; 

$B) Шахсони ҳуқуқи ва воқеӣ; 

$C) Шаҳрвандони хориҷӣ; 

$D) Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳрвандони дохилӣ; 

 

@77.Асосҳои тағйир додани шартномаро муайян намоед. 

$A) Ризоияти тарафхо; 

$B) Супориши вазорати адлия; 

$C) Қарори суд; 

$D) Ташабуси як тараф; 

$E) Қарори суд ва ризоияти тарафҳо; 

 

@78.Методҳои ҳуқуқи андоз кадомҳоянд? 

$A) Методи тавсиядиҳӣ, мувофиқакунонӣ, фармонфармои ва тобеият 

ва ғ; 

$B) Методи императивӣ, диспозитивӣ ва ғ; 

$C) Методи фармонфармои ва тобеият, мувофиқакунонӣ ва ғ; 

$D) Методи фармонфармои ва тобеият, тавсиядиҳӣ ва 

мувофиқакунонӣ; 

$E) Методи императивӣ; 

 

@79.Кадом шаклҳои моликиятро медонед? 

$A) Хусусӣ ва оммавӣ; 

$B) Шахсӣ ва оммавӣ; 

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

намешавад; 

$D) Моликияти шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат; 

$E) Хусусӣ, оммавӣ ва ҷамъиятӣ; 

 

@80.Барои қочоқ чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст? 



$A) Ҷавобгари маъмурӣ ҷиноӣ ва гражданӣ; 

$B) Ҷавобгариинтизомӣ ва гражданӣ; 

$C) Ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ; 

$D) Ҷавобгари гражданӣ ва маъмурӣ; 

$E) Ҷавобгарии ҷиноятӣ; 

 

@81.Филиали ташкилоти соҳибкорӣ дар куҷо ҷой мегирад? 

$A) Берун аз маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$B) Дар маҳали ҷойгиршавии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$C) Дар назди мақомотҳои андоз; 

$D) Дар ҳудуди ташкилоти соҳибкорӣ; 

$E) Дар мақомотҳои андоз; 

 

@82.Ноустуворона чист? 

$A) Маблағи пулие мебошад, ки ҳангоми вайрон кардани ўҳдадорӣ 

дода мешавад; 

$B) Моле мебошад, ки ҳангоми вайрон кардани шартнома дода 

мешавад; 

$C) Хизмате мебошад, ки ҳангоми вайрон кардани шартнома дода 

мешавад; 

$D) Маблағи карз аст; 

$E) Маблағи карз нест; 

 

@83.Асосҳои бекор кардани шартномаро муайян намоед? 

$A) Ризоияти тарафҳо; 

$B) Супориши вазорати адлия; 

$C) Қарори суд; 

$D) Супориши прокуратура; 

$E) Супориши вазорати адлия ва мақомоти андоз; 

 

@84.Фаъолияти соҳибкорӣ аз тарафи киҳо амали карда мешавад? 

$A) Аз тарафи соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳои соҳибкорӣ; 

$B) Аз тарафи давлат ва шаҳрвандон; 

$C) Аз тарафи мақомотҳои дахлдор ва соҳибкорон; 

$D) Аз тарафи Вазорати адлия ва мақомоти андоз; 

$E) Аз тарафи мақомотҳои дахлдор; 

 

 



@85.Гарав чанд хел мешавад? 

$A) Гарави молу мулки ғайриманқул, хона ва иншоот; 

$B) Гарави молу мулки ғайриманқул, аҳд ва шартнома; 

$C) Гарави молу мулки ғайриманқул, манқул ва ҳуқуқҳои молумулкӣ; 

$D) Гарави молу мулки ғайриманқул, манқул ва шартнома; 

$E) Гарави молу мулки ғайриманқул, ҳуқуқҳои молумулкӣ; 

 

@86.Тартиби таъсиси ташкилоти соҳибкорӣ мувофиқи кадом 

қонунгузорӣ ба роҳ монда мешавад? 

$A) Мувофиқи қонунгузории гражданӣ; 

$B) Мувофиқи қонунгузории ҷиноӣ ва мурофияи ҷиноӣ; 

$C) Мувофиқи қонунгузории граждани ва оилавӣ; 

$D) Мувофиқи қонунгузории граждани ва мурофияи гражданӣ; 

$E) Мувофиқи қонунгузории оилавӣ; 

 

@87.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» кадом сол 

қабулкарда шудааст? 

$A) 19майи соли 2009; 

$B) 2октиябри соли 1998; 

$C) 10майи соли 2000; 

$D) 25декабри соли 2008; 

$E) 19майи соли 2019; 

 

@88.Шартҳои асосии шартномаҳои меҳнатиро номбар кунед? 

$A) Зарурӣ, иловагӣ; 

$B) Зарурӣ, муҳим; 

$C) Алтернативӣ, зарурӣ; 

$D) Зарурӣ, омехта; 

$E) Зарурӣ,ва иловагӣ; 

 

@89.Катъшавии фаъолияти соҳибкорӣ чанд хел мешавад? 

$A) Ихтиёрӣ ва маҷбурӣ; 

$B) Озод, пушида, ихтиёрӣ; 

$C) Давлатӣ ва гайридавлатӣ; 

$D) Хусуси ва шахсӣ; 

$E) Ихтиёрӣ, маҷбурӣ; 

 



@90.Кадом шакли махсуси моликияти хусусиро медонед? 

$A) Моликияти ҷамъиятӣ; 

$B) Моликияти шахсони ҳуқуқии давлатӣ; 

$C) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Моликияти истисноии давлатӣ; 

$E) Моликияти шахсони ҳуқуқӣ; 

 

@91.Арзиши молумулке, ки шаҳрвандон тибқи ҳуқуқи моликияти 

хусусӣ дошта метавонанд, чӣ қадар аст? 

$A) Бемаҳдудият; 

$B) Бемаҳдудият, ба ғайр аз хонаи истиқоматӣ; 

$C) Андозаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад; 

$D) Андозаи онро мақомоти андоз муайян мекунад; 

$E) То як миллион сомонӣ; 

 

@92.Аз рўи додани музд шартномаҳо ба кадом хелҳо ҷудо 

мешаванд? 

$A) Музднок ва бемузд; 

$B) Хусуси ва давлатӣ; 

$C) Музднок ва давлатӣ; 

$D) Шахси ва хусусӣ; 

$E) Бемузд, музднок; 

 

@93.Мӯҳлати ҳукуқи моликият чӣ қадар аст? 

$A) Бемӯҳлат 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) Се сол аст; 

 

@94.Намудҳои вақти истироҳат? 

$A) Танафус дар давоми рўзи корӣ, танафуси байни бастҳои корӣ, 

рўзҳои истироҳати ҳарҳафтаина, рўзҳои ид, рухсатии ҳарсола; 

$B) Танафус дар вақти кор, рўзҳои истироҳат, 1 – май, Наврўз, иди 

Қурбон; 



$C) Рўзҳои истироҳат, ид, рухсатиҳои бемузд, 6ноябр; 

$D) Рухсатии ҳарсола, Наврўз, рухсатии бемузд, иди Рамазон, 1январ; 

$E) Танаффус дар давоми рўзҳои корӣ, танафуси байни бастҳои корӣ, 

рўзҳои истироҳати ҳарҳафтаина, рўзҳои ид, рухсатии ҳарсола; 

 

@95.Мувофиқи қисми 1 моддаи 289 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои қочоқ чи гуна ҷазотатбиқ шудааст? 

$A) Бо ҷарима ба андозаи аз дусаду панҷоҳ то нӯҳсаду дувоздаҳ 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 

панҷсол ҷазо дода мешавад; 

$B) Бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда ё маҳрум 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то ду сол ҷазо дода мешавад; 

$C) Бо ҷарима ба андозаи аз дусад то ҳашсад нишондиҳанда ё маҳдуд 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

$D) Бо маҳрум кардан аз озодӣ ба мўҳлати то 5 сол ҷазо дода мешавад; 

$E) Бо ҷарима ба андозаи аз яксаду панҷоҳ то нӯҳсаду дувоздаҳ 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 

панҷсол ҷазо дода мешавад; 

 

@96.Шакли пардохти музди меҳнатро муайян намоед? 

$A) Шакли воҳиди пули Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Шакли омехтаи пардохт; 

$C) Шакли молу ашёгӣ; 

$D) Шакли воҳиди пули Ҷумҳурии Тоҷикистон, шакли омехта, (қисми 

пардохти аслӣ); 

$E) Шакли воҳиди пули Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақдӣ; 

 

@97.Мувофиқи қисми 2 моддаи 258 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии 

соҳибкорӣ чи гуна ҷазо тадбиқ шудааст? 

$A) Бо ҷарима ба андозаи аз сесаду шасту панҷ то панҷсаду чилу ҳафт 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлти 

то панҷ сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ бо мўҳлати то се сол ҷазо 

додамешавад; 

$B) Бо ҷарима ба андозаи аз дусад то панҷсад нишондиҳанда ё маҳрум 

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба мўҳлати то се солҷазо дода мешавад; 



$C) Бо ҷарима ба андозаи аз дусад то ҳашсад нишондиҳанда ё маҳдуд 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

$D) Бо ҷарима ба андозаи аз сад то панҷсад нишондиҳанда ё маҳрум 

кардан аз озодӣ ба мўҳлати то шаш сол ҷазо дода мешавад; 

$E) Бо ҷарима ба андозаи аз сесаду шасту панҷ то панҷсаду чилу ҳафт 

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлти 

то панҷ чаҳор ё маҳрум сохтан аз озодӣ бо мўҳлати то се сол ҷазо 

додамешавад; 

 

@98.Фактҳои юридикиро аз ҷиҳати натиҷаашон ба кадом 

намудҳо ҷудо намудан мумкин аст? 

$A) Фактҳои юридикии ҳуқуқбавуҷудоранда, ҳуқуқтағирдиҳанда ва 

ҳуқуқбарҳамдиҳанда; 

$B) Фактҳои юридикии ҳуқуқтағирдиҳанда ва амалиётҳои юридикӣ; 

$C) Фактҳои юридикии ҳуқуқбавуҷудоранда ва ҳуқуқтағирдиҳанда; 

$D) Фактҳои юридикии ҳуқуқбарҳамдиҳанда ва воқеаҳои юридикӣ; 

$E) Фактҳои юридикии ҳуқуқбавуҷуднаоранда, ҳуқуқтағйирнадиҳанда 

ва ҳуқуқбарҳамнадиҳанда; 

 

@99.Ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ машғул шудани кадом 

субъект аз нигоҳи қонунгузорӣ, ҷиноят эътирофшудааст? 

$A) Шахсони мансабдор; 

$B) Шахсони ҳуқуқи ва воқеӣ; 

$C) Шаҳрвандони хориҷӣ; 

$D) Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Шахси мансабдор; 

 

@100.Шартномаи замонат дар байни ки баста мешавад? 

$A) Дар байни зомин ва қарздор; 

$B) Дар байни зомин ва кредитор; 

$C) Дар байни зомин кредитор ва қарздор; 

$D) Дар байни харидор ва фурeшанда; 

$E) Дар байни зомину қарздор ва ғ.; 


