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Кафедраи Дипломатия ва муносибатхои 

байналхалки  

ФАН хадамоти дипломати ва Консули (барои курси 2-юм 

груҳҳои “Б” “В” “Г”.Факултети Муносибатҳои байналмилалӣ ва равобити сиёсӣ.) 

Варианти дуруст “А” 
 

 

Омўзгор 

н.и.т.Нурализода Б.Н.тел 919-03-09-19 
 

@1.Истилоҳи дипломатия аз кадом сол оғоз гардидааст? 

$A) 1645; 

$B) 1643; 

$C) 1845; 

$D) 1841; 

$E) 1891; 

  

@2.Дипломатони Ҳиндустон (мутобиқ ба қонунҳои Ману ҳаз 3 

п.а.м.) дар бораи усулҳои пешгирии ҷанг (дипломатияи 

(пешгирикунанда-превентивӣ) андеша намуда, аз ин рў ба 

хадамоти хориҷӣ талаби дарёфти нақшаи кишварҳои дигар, 

ҳифзи кишвар аз хатари таҳдидкунанда вогузор мегардид, ки он 

ин арзишҳо моҳияти таҳқиқоти дипломатияи Ҳиндустони 

қадимро таҷассум менамояд, ҷудо намоед. 

$A) «Ҷанг ва сулҳ аз сафирон вобаста аст, зеро танҳо онҳо метавонанд 

ҷонибҳоро ба ваҳдат ё муноқиша оранд.Шахсе ки ба сафир даст 

мебардорад худро ба нестӣ ва марг мебарад»; 

$B) «ҷанг ва сулҳ аз сафирон вобаста аст, зеро танҳо онҳо метавонанд 

ҷонибҳоро ба ҷанг оранд.Шахсе ки ба сафир даст мебардорад худро ба 

абадият мерасад»; 

$C) «ҷанг ва сулҳ аз сафирон вобаста нест, зеро танҳо онҳо метавонанд 

ҷонибҳоро ба ваҳдат ё муноқиша оранд.Шахсе ки ба сафир даст 

мебардорад худро ба ҳастӣ мебарад»; 

$D) «ҷанг ва сулҳ аз сафирон ва консулон вобаста аст, зеро танҳо онҳо 

метавонанд ҷонибҳоро ба ваҳдат ё муноқиша оранд.Шахсе ки ба сафир 

даст мебардорад худро ба нестӣ мебарад»; 
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$E) «ҷанг ва сулҳ аз ҳоким вобаста аст»; 

 

@3.Эрнест Саттоу (1843-1929) мафҳуми «дипломатия»-ро чи тавр 

шарҳ медиҳад? 

$A) «дипломатия ин истифодаи ақл ва маҳорат дар пешбурди 

муносибатҳои расмӣ байни кишварҳои мустақил ва ҳукумати 

кишварҳои тобеъ мебошад»; 

$B) «дипломатия ин истифодаи ақл ва маҳорат дар пешбурди 

муносибатҳои расмӣ байни кишварҳои мустақил ниммустақил 

мебошад»; 

$C) «дипломатия ин истифодаи ақл дар пешбурди муносибатҳои 

расмӣ байни кишварҳои мустақил ва ниммустақил ва ҳамчунин 

ҳукумати кишварҳои тобеъ мебошад»; 

$D) «дипломатия ин истифодаи ақл ва маҳорат дар пешбурди 

муносибатҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ байни кишварҳои мустақил ва 

ҳукумати тобеъ мебошад»; 

$E) «дипломатия ин маҳорат дар пешбурди муносибатҳои ғаурирасмӣ 

ва байни кишварҳои мустақил ва ниммустақил тобеъ мебошад»; 

 

@4.Дар луғати Ожегов мафҳуми диплоатия ба чанд маъни зикр 

мегардад? 

$A) дар луғати Ожегов мафҳуми диплоатия ба 2 маънӣ: 1) Фаъолияти 

ҳукумат ва мақомотҳои махсуси он баҳри пешбурди сиёсати хориҷии 

кишвар ва ҳимояи манфиатҳои давлату шаҳрвандони он дар хориҷа. 2) 

найранг ва номуайянӣ дар амале, ки барои ноил шудан ба ҳадафи 

муайян равона гардидааст; 

$B) дар луғати Ожегов мафҳуми диплоатия ба 1 маънӣ: Фаъолияти 

ҳукумат ва мақомотҳои махсуси он баҳри пешбурди сиёсати хориҷии 

кишвар ва ҳимояи манфиатҳои давлату шаҳрвандони он дар хориҷа; 

$C) ба чаҳор маъни, аммо номаълум; 

$D) дар луғати Ожегов мафҳуми диплоатия ба 3 маънӣ: 1) Фаъолияти 

ғайри ҳукумат ва мақомотҳои он баҳри пешбурди сиёсати хориҷии 

кишвар ва ҳимояи манфиатҳои давлату шаҳрвандони он дар хориҷа. 2) 

маҳорат, хислат ва номуайянӣ дар амале, ки барои ноил шудан ба 

ҳадафи муайян. 3) Маккорӣ; 

$E) Дар луғати Ожегов дар хусуси дипломатия ягон маълумот дода 

нашудааст; 
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@5.Дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба чанд маъни зикр 

мегардад? 

$A) дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба 3 маънӣ: 1) санъати 

пешбурди гуфтушунид. 2) кордонӣ. 3) зиракӣ ва маккорӣ омадааст; 

$B) дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба 2 маънӣ: 1) санъати 

пешбурди гуфтушунид. 2) кордонӣ; 

$C) дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба 1 маънӣ: 1) санъати 

пешбурди гуфтушунид; 

$D) дар луғати тафсирии Даль дипломатия ба 4 маънӣ: 1) санъати 

пешбурди гуфтушунид. 2) кордонӣ. 3) зиракӣ ва маккорӣ омадааст. 4) 

маҳорат, хислат ва номуайянӣ дар амале, ки барои ноил шудан ба 

ҳадафи муайян; 

$E) ба 6 маънӣ; 

 

@6.Таърифи пурраи дипломатия, дар луғати дипломатӣ, ки аз 

ҷониби вазорати корҳои хориҷии Иттиҳоди Шуравӣ таҳия 

гардида, кадом сол ба табъ ба табъ расидааст. 

$A) 1985; 

$B) 1978; 

$C) 1990; 

$D) 1986; 

$E) 1900; 

 

@7.Конфронсии кишварҳои иттиҳоди Пелопоннес бо иштироки 

Афина кадом сол аст? 

$A) 423 п.а.м; 

$B) 465 п.а.м; 

$C) 498.па.м; 

$D) 780.п.а.м; 

$E) 210 п.а.м; 

 

@8.Конгресси Коринф кадом сол аст? 

$A) 338 п.а.м; 

$B) 336 п.а.м; 

$C) 328.п.а.м; 

$D) 268 п.а.м; 

$E) 894 п.а.м; 
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@9.Истилоҳи дипломатия аз кадом вожа гирифта шудааст? 

$A) решаи калимаи дипломат аз вожаи юнонии диплома 

(қаткардашуда) гирифта шудааст.Диплома ин плпстинкаҳои металлие 

буданд, ки ба сафир дода мешуданд.Дар он ному насаб, унвон ва 

мансаби фиристодагон сабт мегардиданд.Дорандагони чунин ҳуҷҷатро 

дипломат ва соҳаи фаъолияти онҳоро дипломатия меномиданд; 

$B) решаи калимаи дипломат аз вожаи русии диплома (қаткардашуда) 

гирифта шудааст.Диплома ин плпстинкаҳои металлие буданд, ки ба 

сафир дода мешуданд.Дар он ному насаб, унвон ва мансаби 

фиристодагон сабт мегардиданд.Дорандагони чунин ҳуҷҷатро 

дипломат ва соҳаи фаъолияти онҳоро дипломатия меномиданд; 

$C) решаи калимаи дипломат аз вожаи ҳиндии диплома 

(қаткардашуда) гирифта шудааст.Диплома ин плпстинкаҳои металлие 

буданд, ки ба сафир дода мешуданд.Дар он ному насаб, унвон ва 

мансаби фиристодагон сабт мегардиданд.Дорандагони чунин ҳуҷҷатро 

дипломат ва соҳаи фаъолияти онҳоро дипломатия меномиданд; 

$D) решаи калимаи дипломат аз вожаи арабии диплома 

(қаткардашуда) гирифта шудааст.Диплома ин плпстинкаҳои металлие 

буданд, ки ба сафир дода мешуданд.Дар он ному насаб, унвон ва 

мансаби фиристодагон сабт мегардиданд.Дорандагони чунин ҳуҷҷатро 

дипломат ва соҳаи фаъолияти онҳоро дипломатия меномиданд; 

$E) аз забони ҳиндӣ, маънои музокиротро ифода менамояд; 

 

@10.Манфиатҳои Британияи Кабирро дар Эрон соли 1989 

намояндагии дипломатии кадом давлат ҳимоя менамуд? 

$A) Шветсия; 

$B) Аргентина; 

$C) Ҷопон; 

$D) Исландия; 

$E) Тоҷикистон; 

 

@11.Чанд намуди саммитҳо мавҷуданд? 

$A) се намуди саммитҳо мавҷуданд: 1) муназзам, (серийные) 2) ad hock 

summits – чун қоида як ду мулоқот (баъзан якчанд) 3) мулоқот дар сатҳи 

олӣ баҳри табодули афкор.Ин навъи мулоқот ба мақсади выяснение 

намерения сторон, гирифтани маълумот ва баъзан густариши 

музокирот дар сатҳи паст баргузор мегарданд.Аксаран чунин 

мулоқотҳо ба гуфтушуниди ду ҷониба (баъзан махфӣ) табдил меёбанд; 
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$B) як намуди саммитҳо мавҷуданд: 1) муназзам, (серийные); 

$C) ду намуди саммитҳо мавҷуданд: 1) муназзам, (серийные) 2) ad hock 

summits – чун қоида як ду мулоқот (баъзан якчанд); 

$D) ягон намуди саммити мавҷуд нест; 

$E) намуди саммитҳо маълум нашуда аст; 

 

@12.«Ҳар касе, ки ба сафир даст мебардорад худро ба нобудӣ ва 

марг мебарад»., марбути кадом қонун аст. 

$A) қонунҳои Ману; 

$B) қонунҳои Хамураппӣ; 

$C) қонуни Вениягии соли 1961; 

$D) қонунҳои Бобулӣ; 

$E) қонуни Дориюши Кабир; 

 

@13.Намояндаи доимии дипломатӣ аз кадом сол сарчашма 

мегирад? 

$A) аз асри ХV, замоне, ки гертсоги Милан Сфортса соли 1644 чунин 

намояндагиро ба Флоренсия фиристода буд, сарчашма мегирад; 

$B) аз асри ХV, вақте ки гертсоги Милан Сфортса соли 1642 чунин 

намояндагиро ба Русия фиристода буд, сарчашма мегирад; 

$C) аз асри ХV, вақте ки гертсоги Милан Сфортса соли 1641 чунин 

намояндагиро ба Англия фиристода буд, сарчашма мегирад; 

$D) аз асри ХV, вақте ки гертсоги Милан Сфортса соли 1640 чунин 

намояндагиро ба Ҷопон фиристода буд, сарчашма мегирад; 

$E) умуман аз замонҳо қадим, аммо номаълум; 

 

@14.Китоби Балтазар Айяла «Оиди ҳуқуқи ҷанг ва муассисоти 

ҳарбӣ», кадом сол интишор гардид? 

$A) 1582; 

$B) 1588; 

$C) 1589; 

$D) 1568; 

$E) 1789; 

 

@15.Маҷмўаи Алберто Ҷентили «Оиди сафорат», ки ҳуқуқ ва 

ўҳдадориҳои сафирро муайян менамуд, кадом сол таълиф гардид? 

$A) 1585; 

$B) 1586; 
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$C) 1567; 

$D) 1589; 

$E) 1567; 

 

@16.Китоби Гуго Гроций «Оиди ҳуқуқи ҷанг ва сулҳ» кадом сол 

нашр шуд? 

$A) 1625; 

$B) 1621; 

$C) 1624; 

$D) 1620; 

$E) 1789; 

 

@17.Соли 1504 котиби (масъули маросимҳо) папаи Рим (Юлий II) 

баҳри танзими фаъолияти сафирон ва мақоми онҳо ҷадвали 

дараҷавиро тартиб дод, кадо мувофиқаҳорро ифода мекард? 

$A) мувофиқи он аз рўи рутба аввал императори Рим баъдан шоҳони 

Фаронса, Испания, Арагона, Португалия қарор гирифтанд.Вале 

тартиботи мазкур натиҷаи самаранок надод.Зеро ҷаҳон на танҳо аз 

кишварҳо католикӣ иборат буд; 

$B) мувофиқи он аз рўи рутба аввал императори Рим баъдан шоҳони 

Фаронса, Испания, қарор гирифтанд.Вале тартиботи мазкур натиҷаи 

самаранок дод.Зеро ҷаҳон танҳо аз кишварҳо католикӣ иборат буд; 

$C) мувофиқи он аз рўи рутба аввал императори Чин баъдан шоҳони 

Фаронса, Испания, Арагона, Португалия қарор гирифтанд.Вале 

тартиботи мазкур натиҷаи самаранок надод.Зеро ҷаҳон танҳо аз 

кишварҳо католикӣ иборат буд; 

$D) мувофиқи он аз рўи рутба аввал императори Ҷопон баъдан шоҳони 

Фаронса, Испания қарор гирифтанд.Тартиботи мазкур натиҷаи 

самаранок надод.Зеро ҷаҳон танҳо аз кишварҳо католикӣ иборат буд; 

$E) дар ин сол воқеъае дар таърихи римиён, сабт нагардидааст; 

 

@18.Соли 1661, воқеъаи муноқишавии сафирон дар Англия, ҷавоби 

дурустро ҷудо созед? 

$A) соли 1661 дар Лондон ҳангоми вохўрии сафири Шветсия байни 

ходимони намояндагиҳои франсузу испанӣ баҳри дар сафи аввал ҷой 

гирифтан низоъ бархост, ки дар натиҷа франсузҳо, испаниҳо ва худи 

англисҳо талаф ёфтанд; 
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$B) соли 1661 дар Бирменген ҳангоми вохўрии сафири Шветсия байни 

ходимони намояндагиҳои франсузу испанӣ баҳри дар сафи аввал ҷой 

гирифтан низоъ бархост, ки дар натиҷа франсузҳо, испаниҳо ва худи 

англисҳо талаф ёфтанд; 

$C) соли 1661 дар Саутгемптон ҳангоми вохўрии сафири Шветсия 

байни ходимони намояндагиҳои франсузу испанӣ баҳри дар сафи 

аввал ҷой гирифтан низоъ бархост, ки дар натиҷа франсузҳо, испаниҳо 

ва худи англисҳо талаф ёфтанд; 

$D) соли 1661 дар Эдинбург ҳангоми вохўрии сафири Шветсия байни 

ходимони намояндагиҳои франсузу испанӣ баҳри дар сафи аввал ҷой 

гирифтан низоъ бархост, ки дар натиҷа франсузҳо, испаниҳо ва худи 

англисҳо талаф ёфтанд; 

$E) дар ин сол вохурии роҳбарони Аврупои шимолӣ ба амал омад; 

 

@19.Табақоти роҳбарони намояндагӣ (агентон), мутобиқ ба 

«Муқаррарот оиди агентони дипломатӣ» - и Конгресси Вена (1814-

1815), кадомҳонд? 

 $A) мутобиқи он 3 табақаи роҳбарони намояндагӣ (агентон) муқаррар 

мешуд: 1) табақаи сафирон ва нунтсийҳо. 2) фиристодагон, вазирон ё 

кордорони масъул. 3) кордори мухтор, ки дар назди вазири корҳои 

хориҷӣ таин мешавад; 

$B) мутобиқи он 1 табақаи роҳбарони намояндагӣ (агентон) муқаррар 

мешуд: 1) табақаи сафирон ва нунтсийҳо; 

$C) мутобиқи он 3 табақаи роҳбарони намояндагӣ (агентон) муқаррар 

мешуд: 1) табақаи сафирон ва нунтсийҳо. 2) фиристодагон, вазирон ё 

кордорони масъул; 

$D) мутобиқи он 4 табақаи роҳбарони намояндагӣ (агентон) муқаррар 

мешуд: 1) табақаи сафирон 2.) нунтсийҳо. 3) фиристодагон, вазирон ё 

кордорони масъул. 4) кордори мухтор, ки дар назди вазири корҳои 

хориҷӣ таин мешавад; 

$E) табақа ҷудо нашуда буд; 

 

@20.Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ кадом сол аст? 

$A) 18 апрели соли 1961; 

$B) 18 май соли1969; 

$C) 18 ноябр соли1968; 

$D) 18 июнь соли1966; 

$E) 2020; 
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@21.Ҳуқуқи консулӣ аз кадом ниҳодҳо иборат аст? 

$A) ҳуқуқи консулӣ қисми таркибии ҳуқуқи байналхалқӣ буда аз 

маҷмўи принсипу меъёрҳое, ки фаъолияти муассисаҳои консулӣ ва 

ҳайати кормандони онро танзим менамояд, иборат мебошад; 

$B) ҳуқуқи консулӣ қисми таркибии ҳуқуқи байналхалқӣ набуда аз 

маҷмўи принсипу меъёрҳое, ки фаъолияти муассисаҳои консулӣ ва 

ҳайати кормандони онро танзим менамояд, иборат мебошад; 

$C) ҳуқуқи консулӣ қисми таркибии ҳуқуқи байналхалқӣ буда ҳайати 

кормандони онро танзим менамояд, иборат мебошад; 

$D) ҳуқуқи консулӣ қисми таркибии ҳуқуқи байналхалқӣ набуда аз 

маҷмўи принсипу меъёрҳое, ки фаъолияти муассисаҳои консулӣ ва 

ҳайати кормандони онро танзим менамояд, иборат мебошад; 

$E) аз ягон ниҳод вобаста нест; 

 

@22.Сарчашмахои ҳуқуқи консулиро кадом унсурҳо ташкил 

медиҳад? 

$A) сарчашмаҳои ҳуқуқи консулиро аҳдномаҳои байналхалқӣ, анъана 

ва қонунгузории кишварҳо ташкил медиҳанд; 

$B) сарчашмаҳои ҳуқуқи консулиро аҳдномаҳои байналхалқӣ ташкил 

медиҳанд; 

$C) сарчашмаҳои ҳуқуқи консулиро қонунгузории кишварҳо ташкил 

медиҳанд; 

$D) сарчашмаҳои ҳуқуқи консулиро анъана ташкил медиҳанд; 

$E) аз ягон унсур вобаста нест; 

 

 

@23.Вазифаи Проксен аз кадо ниҳодҳо иборат аст? 

$A) проксен ўҳдадории ихтиёрии ҷобаҷокунии меҳмононро ба зимма 

гирифта дар ҳолатҳои зарурӣ баҳри дастрасии онҳо ба маҷлисҳои 

халқӣ мусоидат менамуд; 

$B) проксен ўҳдадории ихтиёрии ҷобаҷокунии ашрофзодагони 

Афинаро ба зимма гирифта дар ҳолатҳои зарурӣ баҳри дастрасии онҳо 

ба маҷлисҳои халқӣ мусоидат менамуд; 

$C) проксен ўҳдадории ихтиёрии ҷобаҷокунии ғуломонро ба зимма 

гирифта дар ҳолатҳои зарурӣ баҳри дастрасии онҳо ба маҷлисҳои 

халқӣ мусоидат менамуд; 
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$D) проксен ўҳдадории ихтиёрии ҷобаҷокунии ҷанговаронроба зимма 

гирифта дар ҳолатҳои зарурӣ баҳри дастрасии онҳо ба маҷлисҳои 

халқӣ мусоидат менамуд; 

$E) проксен ягон вазифаро ба ўҳда надорад; 

 

@24.Сабаб дар кадом масъала аст, ки хориҷиён дар Рими Қадим 

нигаҳбон (патрон) ба худ мегирифтанд? 

$A) дар ин ҷо мисли Юнон хориҷиёнро аз тамоми ҳуқуқҳояшон маҳрум 

менамуданд.Аз ин рў хориҷиён барои ҳимояи ҳуқук ва озодиҳои 

шахсии худ нигаҳбон (патрон) интихоб менамуданд; 

$B) дар ин ҷо мисли Юнон хориҷиёнро аз тамоми ҳуқуқҳояшон маҳрум 

менамуданд.Аз ин рў хориҷиён барои куштани импертаори Рим, бу 

худ нигаҳбон (патрон) интихоб менамуданд; 

$C) дар ин ҷо мисли Юнон хориҷиёнро аз тамоми ҳуқуқҳояшон маҳрум 

менамуданд.Аз ин рў хориҷиён барои ҷосусӣ ва фиристодани ахбор 

бар кишвари худ нигаҳбон (патрон) интихоб менамуданд; 

$D) дар ин ҷо мисли Юнон хориҷиёнро аз тамоми ҳуқуқҳояшон маҳрум 

менамуданд.Аз ин рў хориҷиён барои набард ва ҳуҷум ба сарбозони 

Рими қадим, ба худ нигаҳбон (патрон) интихоб менамуданд; 

$E) хориҷиён бе мамоният зиндагӣ мекарданд; 

 

@25.Рушди ҳуқуқи консулӣ дар асрҳои X-XI ба кадом ниҳод вобаста 

аст? 

$A) алоқаҳои тиҷоратӣ ва баҳрнавардӣ; 

$B) ҷосусӣ; 

$C) иғвогароӣ; 

$D) ба ҷангҳои салибӣ ва ҷосусӣ; 

$E) ба ғоратгарӣ; 

 

@26.Ниҳоди намояндагии консулӣ дар асрҳои миёна, кай зуҳур 

намудааст? 

$A) дар асрҳои XII – XIII; 

$B) дар асрҳои XII – XII; 

$C) дар асрҳои X- XI; 

$D) дар асрҳои XI – XII; 

$E) дар ин вақт зуҳур накардааст; 

 

@27.Лашкаркашиҳои салибӣ ба кадом низом мусоидат намуд? 
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$A) ба бунёди низоми муассисаҳои консулӣ; 

$B) ба бунёди низом маҳфилҳои дипломатӣ; 

$C) ба бунёди низоми коргузории матбуоти; 

$D) ба бунёди низоми тоҷгузории миллатҳо; 

$E) ба низоми дипломатӣ; 

 

@28.Рутбаҳои муассисахои консули, кадомхоянд? 

$A) консули генералӣ, консул, ноиби консул; 

$B) консули генералӣ; 

$C) консул; 

$D) ноиби консул; 

$E) рутба надоштанд; 

 

@29.Дар Россия конулгариҳои доимӣ дар кадом аср бунёд ёфтааст? 

$A) XVIII; 

$B) XVI; 

$C) XVII; 

$D) XV; 

$E) умуман бунёд наёфтааст; 

 

@30.Коллегияи тиҷоратӣ дар Россия дар кадом сол таъсис ёфтааст? 

$A) 1719; 

$B) 1720; 

$C) 1721; 

$D) 1725; 

$E) дар Россия Коллегияи тиҷоратӣ вуҷуд надошт; 

 

@31.Консулон дар Россия дар асри XVIII зери тобеъияти кадом ниҳодҳо 

қарор доштанд? 

$A) Коллегияи тиҷоратӣ (бо корҳои тиҷорат ва баҳрнавардӣ) ва 

Коллегияи корҳои хориҷӣ – қарор доштанд.Фаъолияти амалии 

консулон аз ҷониби Коллегияи тиҷоратӣ идора мешуд; 

$B) Фаъолияти амалии консулон аз ҷониби Сохтори тиҷоратӣ идора 

мешуд; 

$C) коллегияи корҳои дохилӣ (бо корҳои тиҷорат ва баҳрнавардӣ) ва 

Коллегияи корҳои хориҷӣ – қарор доштанд.Фаъолияти амалии 

консулон аз ҷониби Коллегияи тиҷоратӣ идора мешуд; 
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$D) коллегияи Махсуси давлатӣ (бо корҳои тиҷорат ва баҳрнавардӣ) ва 

Коллегияи корҳои хориҷӣ – қарор доштанд.Фаъолияти амалии 

консулон аз ҷониби Коллегияи тиҷоратӣ идора мешуд; 

$E) тобеъи ҳарбиён; 

 

@32.Аввалин оиномаи консулии Русия кадом сол интишор гардид? 

$A) соли 1820 интишор гардида соли 1858 таҷдиди назар шуд; 

$B) соли 1822 интишор гардида соли 1860 таҷдиди назар шуд; 

$C) соли 1827 интишор гардида соли 1895 таҷдиди назар шуд; 

$D) соли 1867 интишор гардида соли 1888 таҷдиди назар шуд; 

$E) номаълум; 

 

@33.Ба ойиномаи консулии Россия кадом солхо тағйирот илова карда 

шуд? 

$A) солҳои 1887 ва 1903 ба оиннома тағйирот ворид гардид; 

$B) солҳои 1889 ва 1909; 

$C) солҳои 1881 ва 1901; 

$D) солҳои 1886 ва 1905; 

$E) номаълум; 

 

@34.Ойиномаи консулии Россия аз чанд модда иборат буда, то кадом 

замон амал мекард? 

$A) 190 моддаро дар бар гирифта то Инқилоби Октябр амал намуд; 

$B) 199 моддаро; 

$C) 145 моддаро; 

$D) 178 моддаро; 

$E) 590 модда то замонҳои нав; 

 

@35.Соли 1900 манфиати Россия дар хориҷа чанд консулгарӣ ҳимоя 

мекард? 

$A) соли 1900 манфиати Россияро дар хориҷа 117 консулгарӣ ҳимоя 

менамуданд, ки 29 адади онҳо мақоми генералӣ доштанд.Ба ғайр аз ин 

300 консули ифтихорӣ ва агентони консулӣ дар ин самт фаъолият 

менамуданд; 

$B) соли 1902 манфиати Россияро дар хориҷа 131 консулгарӣ ҳимоя 

менамуданд, ки 29 адади онҳо мақоми генералӣ доштанд.Ба ғайр аз ин 

700 консули ифтихорӣ ва агентони консулӣ дар ин самт фаъолият 

менамуданд; 
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$C) соли 1903 манфиати Россияро дар хориҷа 109 консулгарӣ ҳимоя 

менамуданд, ки 29 адади онҳо мақоми генералӣ доштанд.Ба ғайр аз ин 

298 консули ифтихорӣ ва агентони консулӣ дар ин самт фаъолият 

менамуданд; 

$D) соли 1901 манфиати Россияро дар хориҷа 2678 консулгарӣ ҳимоя 

менамуданд, ки 29 адади онҳо мақоми генералӣ доштанд.Ба ғайр аз ин 

900 консули ифтихорӣ ва агентони консулӣ дар ин самт фаъолият 

менамуданд; 

$E) номаълум; 

 

@36.Эъломияи Вена оиди равобити консулӣ ба кадом сол марбут аст. 

$A) 24 апрели 1963; 

$B) 15 майи 1983; 

$C) 19 июли 1899; 

$D) 31 майи соли 1976; 

$E) 24 апрели 1936; 

 

@37.Оиномаи консулӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сол қабул 

гардидааст? 

$A) 30 июли соли 1998; 

$B) 30 июни соли 1978; 

$C) 29 июли соли 1968; 

$D) 29 июни соли 1046; 

$E) 2008; 

 

@38.Эъломияи Вена дар бораи муносибатҳои консулӣ аз 24 апрели 

соли 1963 қабул шуда, кадом сол эътибори қонунӣ пайдо кардааст? 

$A) 19 марти соли 1967; 

$B) 19 июли соли 1999; 

$C) 19 августи соли 2000; 

$D) 19 майи 2019; 

$E) 2020; 

 

@39.Табақоти муосир муассисаҳои консулӣ, кадомҳоянд? 

$A) консулгарии генералӣ, Консулгарӣ, Витсе (ноиби)-консулгарӣ, 

Агентии Консулӣ; 

$B) консулгарии генералӣ, Консулгарӣ; 

$C) витсе (ноиби)-консулгарӣ, Агентии Консулӣ; 
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$D) Консулгарии генералӣ, Консулгарӣ, Витсе (ноиби)-консулгарӣ; 

$E) дар замони муосир табақот надорад; 

 

@40.Мутобиқи Эъломияи Вена ҳайати кормандони муассисаҳои 

консулиро, ҷудо намоед! 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;  

$B)  

1.  роҳбари муассисаи консулӣ. 

2. шахси мансабдори консулӣ. 

3. ходими консулӣ (маъмур ва ё корманди техникӣ). 

4. корманди ҳайати хизматрасонӣ; 

$C)  

1. кормандони ҳайати консулӣ (ҳамаи кормандони муассисаҳои 

консулӣ ба ғайр аз роҳбари муассиса). 

2. корманди шахсии манзилӣ; 

$D)  

1. роҳбари муассисаи консулӣ. 

2. шахси мансабдори консулӣ. 

3. ходими консулӣ (маъмур ва ё корманди техникӣ). 

4. корманди ҳайати хизматрасонӣ. 

5. кормандони муассисаи консулӣ (ҳамаи кормандони муассисаҳои 

консулӣ). 

6. кормандони ҳайати консулӣ (ҳамаи кормандони муассисаҳои 

консулӣ ба ғайр аз роҳбари муассиса); 

$E)  

1. роҳбари муассисаи консулӣ. 

2. шахси мансабдори консулӣ. 

3. ходими консулӣ (маъмур ва ё корманди техникӣ). 

4. корманди ҳайати хизматрасонӣ. 

5. кормандони муассисаи консулӣ (ҳамаи кормандони 

муассисаҳои консулӣ). 

6. кормандони ҳайати консулӣ (ҳамаи кормандони 

муассисаҳои консулӣ ба ғайр аз роҳбари муассиса). 

7. корманди шахсии манзилӣ; 

 

  

@41.Вазифаи муассисаи консулӣ.Мутобиқи муқаррароти Эъломияи 

Вена дар бораи равобити консулӣ аз 24 апрели соли 1963. 
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$A)  

1. ҳимояи манфиатҳои кишвар ва шаҳрвандони кишвари худ дар 

чаҳорчўбаи ҳуқуқи байналхалқӣ. 

2. мусоидат ба густариши ҳамкоиҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳанғи 

ва илмии кишварҳо. 

3. тавассути роҳҳои қонунӣ муайян кардани шароитҳои ҳаёти 

тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳанғи ва илмии кишвари мизбон ва пешниҳод 

ба кишвари хеш. 

4. додани шиноснома ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ (раводид). 

5. расонидани ёрӣ ба шаҳрвандони воқеӣ ва ҳуқуқии кишвари хеш. 

6. иҷрои вазифаҳои нотариус ва САҲШ дар ҳоле, ки қонунгузории 

кишвари мизбон мухолиф набошад. 

7. ҳифзи манфиати шаҳрвандон ҳангоми бурдани мерос (mortis 

causa). 

8. расонидани ёрӣ ба киштиҳо, таёраҳо ва ҳайати онҳо дар кишвари 

мизбон. 

9. иҷрои вазифаҳои дигаре, ки ба дўши муассисаи консулӣ вогузор 

шудааст; 

$B)  

1. ҳимояи манфиатҳои кишвар ва шаҳрвандони кишвари худ дар 

чаҳорчўбаи ҳуқуқи байналхалқӣ. 

2. мусоидат ба густариши ҳамкоиҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳанғи 

ва илмии кишварҳо. 

3. тавассути роҳҳои қонунӣ муайян кардани шароитҳои ҳаёти 

тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳанғи ва илмии кишвари мизбон ва пешниҳод 

ба кишвари хеш. 

4. додани шиноснома ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ (раводид); 

$C)  

1. ҳимояи манфиатҳои кишвар ва шаҳрвандони кишвари 

худ дар чаҳорчўбаи ҳуқуқи байналхалқӣ. 

2. мусоидат ба густариши ҳамкоиҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, 

фарҳанғи ва илмии кишварҳо. 

3. тавассути роҳҳои қонунӣ муайян кардани шароитҳои 

ҳаёти тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳанғи ва илмии кишвари мизбон ва 

пешниҳод ба кишвари хеш. 

4. додани шиноснома ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ (раводид). 

5. Расонидани ёрӣ ба шаҳрвандони воқеӣ ва ҳуқуқии 

кишвари хеш. 
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6. иҷрои вазифаҳои нотариус ва САҲШ дар ҳоле, ки 

қонунгузории кишвари мизбон мухолиф набошад. 

7. ҳифзи манфиати шаҳрвандон ҳангоми бурдани мерос (mortis 

causa); 

$D)  

1. ҳимояи манфиатҳои кишвар ва шаҳрвандони кишвари худ дар 

чаҳорчўбаи ҳуқуқи байналхалқӣ. 

2. мусоидат ба густариши ҳамкоиҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳанғи 

ва илмии кишварҳо. 

3. тавассути роҳҳои қонунӣ муайян кардани шароитҳои ҳаёти 

тиҷоратӣ, иқтисодӣ, фарҳанғи ва илмии кишвари мизбон ва пешниҳод 

ба кишвари хеш. 

4. додани шиноснома ва ҳуҷҷатҳои зарурӣ (раводид). 

5. расонидани ёрӣ ба шаҳрвандони воқеӣ ва ҳуқуқии кишвари хеш. 

6. иҷрои вазифаҳои нотариус ва САҲШ дар ҳоле, ки қонунгузории 

кишвари мизбон мухолиф набошад; 

 $E) дорои ягон вазифа набуд; 

  

@42.Имтиёз ва масуниятҳои консулӣ ба категориҳои муассисаи консулӣ 

(бино) ва ҳайати кормандони он ҷудо мешавад, ҷавоби дурустро ҷудо 

намоед? 

 $A) 1) Дахлнопазирии бинои муассисаи консулӣ (Дар ҳолати сўхтор, 

офатҳои табии ва зарурати ёрии таҷилии тиббӣ бо ризоияти роҳбари 

муассиса ворид шудан ба бино имконразир мегардад).  

2) Истифодаи парчам ва нишони давлатӣ дар бинои муассисаи 

консулӣ, қароргоҳи роҳбари муассиса ва васоити ҳамлу нақл. 

3) Дахлнопазирии мукотибаи расмӣ ва бойгонии муассисаи 

консулӣ.Вализаи консулӣ мутобиқи Эъломияи Вена боздошт ва ё 

кушода намешавад.Дар ҳолати рад намудани ифтитоҳи он вализа ба 

ҷои аввалааш баргардонида мешавад. 

4) Озод будани муассисаи консулӣ аз андоз, боҷ ва пардохтҳо ба 

истиснои хизматрасониҳои мушаххас. 

5) Дахлнопазирии шахсии кормандони консулӣ (Озод будан аз 

ўҳдадориҳои давлатӣ, тафтиш ва пардохти гумрукӣ, ҳуқуқи ҳозир 

нашудан ба маҳкама, номумкин будани боздошт ва ё ҳабси пешакӣ); 

$B) 1) Дахлнопазирии бинои муассисаи консулӣ (Дар ҳолати сўхтор, 

офатҳои табии ва зарурати ёрии таҷилии тиббӣ бо ризоияти роҳбари 

муассиса ворид шудан ба бино имконразир мегардад). 
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2) Истифодаи парчам ва нишони давлатӣ дар бинои муассисаи 

консулӣ, қароргоҳи роҳбари муассиса ва васоити ҳамлу нақл; 

$C) 1) Дахлнопазирии бинои муассисаи консулӣ (Дар ҳолати сўхтор, 

офатҳои табии ва зарурати ёрии таҷилии тиббӣ бо ризоияти роҳбари 

муассиса ворид шудан ба бино имконразир мегардад). 

2) Истифодаи парчам ва нишони давлатӣ дар бинои муассисаи 

консулӣ, қароргоҳи роҳбари муассиса ва васоити ҳамлу нақл. 

3) Дахлнопазирии мукотибаи расмӣ ва бойгонии муассисаи 

консулӣ.Вализаи консулӣ мутобиқи Эъломияи Вена боздошт ва ё 

кушода намешавад.Дар ҳолати рад намудани ифтитоҳи он вализа ба 

ҷои аввалааш баргардонида мешавад; 

$D) 1) Дахлнопазирии бинои муассисаи консулӣ (Дар ҳолати сўхтор, 

офатҳои табии ва зарурати ёрии таҷилии тиббӣ бо ризоияти роҳбари 

муассиса ворид шудан ба бино имконразир мегардад). 

2) Истифодаи парчам ва нишони давлатӣ дар бинои муассисаи 

консулӣ, қароргоҳи роҳбари муассиса ва васоити ҳамлу нақл. 

3) Дахлнопазирии мукотибаи расмӣ ва бойгонии муассисаи 

консулӣ.Вализаи консулӣ мутобиқи Эъломияи Вена боздошт ва ё 

кушода намешавад.Дар ҳолати рад намудани ифтитоҳи он вализа ба 

ҷои аввалааш баргардонида мешавад. 

4) Озод будани муассисаи консулӣ аз андоз, боҷ ва пардохтҳо ба 

истиснои хизматрасониҳои мушаххас; 

$E) ба категорияҳо ҷудо намешавад; 

  

@43.Консули ифтихорӣ кадом вазифаҳои иҷро менамояд. 

$A) 1) расонидани ёрӣ ба шаҳрвандони кишвари фиристода дар ҳалли 

масоили ба миёномада.2) ёрӣ баҳри хизматрасонии таёра, киштӣ ва 

ҳайати онҳо; 

$B) расонидани ёрӣ ба шаҳрвандони кишвари фиристода дар ҳалли 

масоили ба миёномада; 

$C) ёрӣ баҳри хизматрасонии таёра, киштӣ ва ҳайати онҳо; 

$D) 1) расонидани ёрӣ ба ғуломони кишвари фиристода дар ҳалли 

масоили ба миёномада. 2) ёрӣ баҳри хизматрасонии ба киштиҳои 

роҳзанҳо баҳрӣ ва ҳайати онҳо; 

$E) ягон вазифаро иҷро намекунад; 

 

@44.Тайид (легализатсия) – и консулӣ ва қатъи равобити консулӣ дар 

модда чандуми эъломия шарҳ дода шудааст? 



17 

 

$A) мутобиқи Эъломия (моддаи 53) консул санад ва ҳуҷҷатҳоеро, ки бо 

иштироки ҳокимияти округи консулӣ тартиб дода шудааст, ё азин 

ҳокимиятҳо бармеояд тайид менамояд.Тайиди консулӣ ин муайян 

сохтан ба гувоҳии имзоҳои аслӣ дар ин санад ва ҳуҷҷатҳо буда, 

мутобиқати онҳоро тасдиқ менамояд; 

$B) мутобиқи Эъломия (моддаи 58) консул санад ва ҳуҷҷатҳоеро, ки бо 

иштироки ҳокимияти округи консулӣ тартиб дода шудааст, ё азин 

ҳокимиятҳо бармеояд тайид менамояд.Тайиди консулӣ ин муайян 

сохтан ба гувоҳии имзоҳои аслӣ дар ин санад ва ҳуҷҷатҳо буда, 

мутобиқати онҳоро тасдиқ менамояд; 

$C) мутобиқи Эъломия (моддаи 90) консул санад ва ҳуҷҷатҳоеро, ки бо 

иштироки ҳокимияти округи консулӣ тартиб дода шудааст, ё азин 

ҳокимиятҳо бармеояд тайид менамояд.Тайиди консулӣ ин муайян 

сохтан ба гувоҳии имзоҳои аслӣ дар ин санад ва ҳуҷҷатҳо буда, 

мутобиқати онҳоро тасдиқ менамояд; 

$D) мутобиқи Эъломия (моддаи 68) консул санад ва ҳуҷҷатҳоеро, ки бо 

иштироки ҳокимияти округи консулӣ тартиб дода шудааст, ё азин 

ҳокимиятҳо бармеояд тайид менамояд.Тайиди консулӣ ин муайян 

сохтан ба гувоҳии имзоҳои аслӣ дар ин санад ва ҳуҷҷатҳо буда, 

мутобиқати онҳоро тасдиқ менамояд; 

$E) шарҳ дода нашудааст; 

 

@45.Мутобиқи моддаи 35-и Оинномаи консулии ҶТ аз 30 июли соли 

1998 «оид ба нафарони дар маҳбас буда дар кишвари хориҷӣ» кадом 

вазифаро ба ўҳда дорад? 

$A) «консул вазифадор аст, ки бо хоҳиши ашхоси манфиатдор ва 

ташаббуси худ шаҳрвандони ҶТ-ро, ки дар ҳабсхонаҳои округи консулӣ 

дар кишвари мизбон қарор доранд, хабар гирад ва бо шароити 

нигаҳдории онҳо шинос шавад»; 

$B) «консул вазифадор нест, ки бо хоҳиши ашхоси манфиатдор ва 

ташаббуси худ шаҳрвандони ҶТ-ро, ки дар ҳабсхонаҳои округи консулӣ 

дар кишвари мизбон қарор доранд, хабар гирад ва бо шароити 

нигаҳдории онҳо шинос шавад»; 

$C) «консул вазифадор шояд аст, ки бо хоҳиши ашхоси манфиатдор ва 

ташаббуси худ шаҳрвандони ҶТ-ро, ки дар ҳабсхонаҳои округи консулӣ 

дар кишвари мизбон қарор доранд, хабар гирад ва бо шароити 

нигаҳдории онҳо шинос шавад»; 
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$D) «консул вазифадор нест, ки бо хоҳиши ашхоси манфиатдор ва 

ташаббуси худ шаҳрвандони ҶТ-ро, ки дар ҳабсхонаҳои округи консулӣ 

дар кишвари мизбон қарор доранд, хабар гирад ва бо шароити 

нигаҳдории онҳо шинос нашавад»; 

$E) ягон вазифаро дар ин равиш ба ўҳда надорад; 

 

@46.Истилоҳи консул аз кадом вожа гирифта шудааст? 

$A) лотиниасос буда, маънии вожагиаш шахсимақомдор, мансабдори 

мақоми болоӣ маҳсуб меёбад; 

$B) юнониасос буда, маънии вожагиаш шахсимақомдор, мансабдори 

мақоми поёнӣ маҳсуб меёбад; 

$C) арабисаос буда, маънии вожагиаш шахсимақомдор, мансабдори 

мақоми болоӣ маҳсуб меёбад; 

$D) туркиасос буда, маънии вожагиаш шахсимақомдор, мансабдори 

мақоми болоӣ маҳсуб меёбад; 

$E) қазоқӣ маънои «бетарафро» ифода менамояд; 

 

@47.Табаддулоти 18-уми брюмерӣ дар Фаронса кай ба амал омад? 

$A) 9 ноябри соли 1799; 

$B) 9 октябри соли 1780; 

$C) 9 майи соли 1765; 

$D) 9 июли соли 1700; 

$E) соли 2020; 

 

@48.Мафҳуми брюмерриро дуруст ҷудо намоед? 

$A) мафҳуми брюмер аз забони фарансовӣ буда, маънии вожагии 

тираро ифода мекунад.Унвони моҳи дувуми тақвими ҷумҳуриятии 

фарансовӣ , ки аз 22-24-уми октябр оғоз ёфта, 20-22-и ноябр ба охир 

мерасад.Тақвими мазкур аз соли 1793 то ба соли 1805 истифода 

мешуд.Дар таърихи 18-и брюмер, яъне 9 ноябри соли 1799 дар Фарансо 

табаддулоти давлатӣ ба амал меояд ва Наполеон Бонапарт ба сари 

қудрати сиёсӣ оварда мешавад; 

$B) мафҳуми брюмер аз забони лотинӣ буда, маънии вожагии тираро 

ифода мекунад.Унвони моҳи дувуми тақвими ҷумҳуриятии фарансовӣ 

, ки аз 22-24-уми октябр оғоз ёфта, 20-22-и ноябр ба охир 

мерасад.Тақвими мазкур аз соли 1793 то ба соли 1805 истифода 

мешуд.Дар таърихи 18-и брюмер, яъне 9 сентябри соли 1799 дар 
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Фарансо табаддулоти давлатӣ ба амал меояд ва Наполеон Бонапарт ба 

сари қудрати сиёсӣ оварда мешавад; 

$C) мафҳуми брюмер аз забони англисӣ буда, маънии вожагии тираро 

ифода мекунад.Унвони моҳи дувуми тақвими ҷумҳуриятии фарансовӣ 

, ки аз 22-24-уми октябр оғоз ёфта, 20-22-и ноябр ба охир 

мерасад.Тақвими мазкур аз соли 1793 то ба соли 1805 истифода 

мешуд.Дар таърихи 18-и брюмер, яъне 9 майи соли 1799 дар Фарансо 

табаддулоти давлатӣ ба амал меояд ва Наполеон Бонапарт ба сари 

қудрати сиёсӣ оварда мешавад; 

$D) мафҳуми брюмер аз забони олмонӣ буда, маънии вожагии тираро 

ифода мекунад.Унвони моҳи дувуми тақвими ҷумҳуриятии фарансовӣ 

, ки аз 22-24-уми октябр оғоз ёфта, 20-22-и ноябр ба охир 

мерасад.Тақвими мазкур аз соли 1793 то ба соли 1810 истифода 

мешуд.Дар таърихи 18-и брюмер, яъне 9 ноябри соли 1799 дар Фарансо 

табаддулоти давлатӣ ба амал меояд ва Наполеон Бонапарт ба сари 

қудрати сиёсӣ оварда мешавад; 

$E) ҷудо намудан ғайриимкон аст; 

  

@49.Хусусияти фарқкунандаи фаъолияти консулӣ аз фаъолияти 

дипломатии намояндагии дипломатӣ аз кадом ниҳод иборат аст? 

$A) консулгарӣ вазифаи намояндагии давлати худро ба ўҳда надорад, 

зеро чунин масъулият ба дўши танҳо намояндагии дипломатӣ 

алоқамандӣ дорад.Намояндагии дипломатӣ давлати таъйинкунандаи 

худро дар давлати иқомат ба пуррагӣ намояндагӣ мекунад, вазифаҳо ва 

салоҳиятҳои он дар ҳама ҷо якранг мебошанд.Аммо, консулгариҳо 

танҳо вазифаҳои маъмурӣ ва муроқибавиро дар ҳудуди муайяни 

фаъолияти худ иҷро мекунанд.Вазифа ва салоҳиятҳои консулгарӣ дар 

доираи ҳимояи манфиатҳои шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон, дар 

доираи ҳимояи манфиатҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмиву фаннӣ, 

назорати иҷрои аҳдномаҳои мавҷуда байни давлати фиристодаи 

консул ва минтақаи консулгарӣ маҳдуд карда мешавад; 

$B) консулгарӣ вазифаи намояндагии давлати худро ба ўҳда надорад, 

зеро чунин масъулият ба дўши танҳо намояндагии дипломатӣ 

алоқамандӣ дорад.Намояндагии дипломатӣ давлати таъйинкунандаи 

худро дар давлати иқомат ба пуррагӣ намояндагӣ мекунад, вазифаҳо ва 

салоҳиятҳои он дар ҳама ҷо якранг мебошанд; 

$C) консулгариҳо танҳо вазифаҳои маъмурӣ ва муроқибавиро дар 

ҳудуди муайяни фаъолияти худ иҷро мекунанд.Вазифа ва салоҳиятҳои 
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консулгарӣ дар доираи ҳимояи манфиатҳои шахсони ҳуқуқӣ ва 

шаҳрвандон, дар доираи ҳимояи манфиатҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ, 

илмиву фаннӣ, назорати иҷрои аҳдномаҳои мавҷуда байни давлати 

фиристодаи консул ва минтақаи консулгарӣ маҳдуд карда мешавад; 

$D) консулгарӣ вазифаи намояндагии давлати худро ба ўҳда надорад, 

зеро чунин масъулият ба дўши танҳо намояндагии дипломатӣ 

алоқамандӣ дорад; 

$E) хусусияти фарқкунанда надорад; 

 

@50.Истилоҳи нотариат аз кадом вожа гирифта шудааст? 

$A) нотариат аз нотариус буда, мафҳуми лотиниасос мебошад, маънии 

вожагиаш котиб мешавад.Аммо ҳамчун истилоҳи ҳуқуқшиносӣ 

муассисаи давлатиеро дар назар дорад, ки он ҳама гуна санадҳои 

ҳуқуқиро (аҳдномаҳо, васиятномаҳо, боварномаҳо ва ғайраро), 

ҳамчунин ҳаққонияти имзоҳородар санадҳо, нусхаи санадҳоро тасдиқ 

менамояд; 

$B) нотариат аз нотариус буда, мафҳуми арабиасос мебошад, маънии 

вожагиаш котиб мешавад.Аммо ҳамчун истилоҳи ҳуқуқшиносӣ 

муассисаи давлатиеро дар назар дорад, ки он ҳама гуна санадҳои 

ҳуқуқиро (аҳдномаҳо, васиятномаҳо, боварномаҳо ва ғайраро), 

ҳамчунин ҳаққонияти имзоҳородар санадҳо, нусхаи санадҳоро тасдиқ 

менамояд; 

$C) нотариат аз нотариус буда, мафҳуми русиасос мебошад, маънии 

вожагиаш котиб мешавад.Аммо ҳамчун истилоҳи ҳуқуқшиносӣ 

муассисаи давлатиеро дар назар дорад, ки он ҳама гуна санадҳои 

ҳуқуқиро (аҳдномаҳо, васиятномаҳо, боварномаҳо ва ғайраро), 

ҳамчунин ҳаққонияти имзоҳородар санадҳо, нусхаи санадҳоро тасдиқ 

менамояд; 

$D) нотариат аз нотариус буда, мафҳуми туркиасос мебошад, маънии 

вожагиаш котиб мешавад.Аммо ҳамчун истилоҳи ҳуқуқшиносӣ 

муассисаи давлатиеро дар назар дорад, ки он ҳама гуна санадҳои 

ҳуқуқиро (аҳдномаҳо, васиятномаҳо, боварномаҳо ва ғайраро), 

ҳамчунин ҳаққонияти имзоҳородар санадҳо, нусхаи санадҳоро тасдиқ 

менамояд; 

$E) ин калимаи байналхалқӣ аст, аз забоне гирифта нашудааст; 

 

@51.Истилоҳи Патент аз кадом вожа гирифта шудааст? 
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$A) патент мафҳуми лотиниасос буда, маънии вожагиаш кушода, 

рӯшан мебошад.Аммо вақте сухан дар бораи патенти консулӣ меравад, 

бояд санаде дар назар дошта шавад, ки он салоҳиятҳои консулро тасдиқ 

менамояд; 

$B) патент мафҳуми фаронсавӣ буда, маънии вожагиаш хира ва торик 

мебошад.Аммо вақте сухан дар бораи патенти консулӣ меравад, бояд 

санаде дар назар дошта шавад, ки он салоҳиятҳои консулро тасдиқ 

менамояд; 

$C) патент мафҳуми арабиасос буда, маънии вожагиаш коғаз, ранги 

сафед мебошад.Аммо вақте сухан дар бораи патенти консулӣ меравад, 

бояд санаде дар назар дошта шавад, ки он салоҳиятҳои консулро тасдиқ 

менамояд; 

$D) патент мафҳуми русиасос буда, маънии вожагиаш маҳдуд, ва ранги 

зард мебошад.Аммо вақте сухан дар бораи патенти консулӣ меравад, 

бояд санаде дар назар дошта шавад, ки он салоҳиятҳои консулро тасдиқ 

менамояд; 

$E) аз вожаи арабӣ аст, маънояш бузург ва мураккаб аст; 

 

@52.Истилоҳи Экзекватура аз кадом вожа гирифта шудааст? 

$A) экзекватура мафҳуми лотиниасос мебошад, ки маънии вожагиаш 

рӯшан кардан, барқарор кардан ва иҷро кардан ба шумор меравад, вале 

ҳамчун истилоҳи соҳаи дипломатия санади расмиеро дар назар дорад, 

ки мувофиқи он мақоми консул аз тарафи ҳукумати давлати пазиранда 

эътироф карда мешавад; 

$B) Экзекватура мафҳуми арабиасос мебошад, ки маънии вожагиаш 

рӯшан кардан, барқарор кардан ва иҷро кардан ба шумор меравад, вале 

ҳамчун истилоҳи соҳаи дипломатия санади расмиеро дар назар дорад, 

ки мувофиқи он мақоми консул аз тарафи ҳукумати давлати пазиранда 

эътироф карда мешавад; 

$C) экзекватура низ мафҳуми қазоқиасос мебошад, ки маънии 

вожагиаш хира кардан, барқарор кардан ва иҷро кардан ба шумор 

меравад, вале ҳамчун истилоҳи соҳаи дипломатия санади расмиеро дар 

назар дорад, ки мувофиқи он мақоми консул аз тарафи ҳукумати 

давлати пазиранда эътироф карда намешавад; 

$D) экзекватура низ мафҳуми муғулиасос мебошад, ки маънии 

вожагиаш маҳдуд кардан, барқарор кардан ва иҷро кардан ба шумор 

меравад, вале ҳамчун истилоҳи соҳаи дипломатия санади расмиеро дар 
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назар дорад, ки мувофиқи он мақоми консул аз тарафи ҳукумати 

давлати пазиранда эътироф карда намешавад; 

$E) номаълум ва нофаҳмо; 

 

@53.Тоҷикстон дар кадом кишварҳо консулгариҳорро таъсис додааст? 

$A) дар ш.Дубай (АМА), ш.Истамбул (Ҷумҳурии Туркия) 

консулгариҳои кулл, дар шаҳрҳои Қундуз, Мазори Шариф ва 

Файзободи (ҶИА) консулгариҳо таъсис додааст; 

$B) дар Дубай; 

$C) дар Тошканд; 

$D) дар Бишкек; 

$E) дар Вашингтон; 

  

@54.Кормандони консулӣ вобаста ба таъйиноташон ба чанд навъ 

тақсим мешаванд, кадомҳоянд? 

$A) кормандони консулӣ вобаста ба таъйиноташон ба ду навъи зерин 

тақсим мешаванд: 1) кормандони консулии вазифавӣ (штатӣ), ки ба 

пуррагӣ дар хидмати консулии ҳукумати худ буда, аз ҷониби сардори 

давлат ва вазири корҳои хориҷӣ таъйин карда мешаванд. 2) 

кормандони ифтихории консулӣ, ки барои онҳо иҷрои вазифаҳои 

консулӣ, одатан, қисме аз машҒулияти асосии онҳо маҳсуб меёбанд; 

$B) кормандони консулӣ вобаста ба таъйиноташон ба як навъи зерин 

тақсим мешаванд: 1) кормандони консулии вазифавӣ (штатӣ), ки ба 

пуррагӣ дар хидмати консулии ҳукумати худ буда, аз ҷониби сардори 

давлат ва вазири корҳои хориҷӣ таъйин карда мешаванд; 

$C) кормандони консулӣ вобаста ба таъйиноташон ба се навъи зерин 

тақсим мешаванд: 1) кормандони консулии вазифавӣ (штатӣ), ки ба 

пуррагӣ дар хидмати консулии ҳукумати худ буда, аз ҷониби сардори 

давлат ва вазири корҳои хориҷӣ таъйин карда мешаванд. 2) 

кормандони ифтихории консулӣ, ки барои онҳо иҷрои вазифаҳои 

консулӣ, одатан, қисме аз машҒулияти асосии онҳо маҳсуб 

меёбанд.3)кормандони ғайриштатӣ; 

$D) кормандони консулӣ вобаста ба таъйиноташон ба як навъи зерин 

тақсим мешаванд: 1) кормандони ифтихории консулӣ, ки барои онҳо 

иҷрои вазифаҳои консулӣ, одатан, қисме аз машҒулияти асосии онҳо 

маҳсуб меёбанд; 

$E) ба ягон навъ ҷудо намешаванд; 
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@55.Роҳбари муассисаи консулӣ оиди парчами милли кишвари худ 

кадом ҳуқуқро дорад? 

$A) роҳбари муассисаи консулӣ ҳуқуқ дорад, ки парчами миллӣ ва 

нишони миллии кишварашро ба бинои консулгарӣ ва қароргоҳи 

консул овезон намояд, ҳамчунин ҳуқуқ дорад, ки байрақчаи миллии 

кишварашро ба мошини роҳбари муассисаи консулӣ насб 

кунад.Байрақи миллиро ба киштӣ ва ҳавопаймо низ дар вақти 

сафарҳои расмӣ насб кардан мумкин аст; 

$B) роҳбари муассисаи консулӣ ҳуқуқ надорад, ки парчами миллӣ ва 

нишони миллии кишварашро ба бинои консулгарӣ ва қароргоҳи 

консул овезон намояд, ҳамчунин ҳуқуқ дорад, ки байрақчаи миллии 

кишварашро ба мошини роҳбари муассисаи консулӣ насб кунад. 

Байрақи миллиро ба киштӣ ва ҳавопаймо низ дар вақти сафарҳои 

расмӣ насб кардан мумкин намояд, зеро, ки ба муносибатҳои дуҷониба 

кишварҳо хатар ба амл меоварад; 

$C) роҳбари муассисаи консулӣ ҳуқуқ надорад, ки парчами миллӣ ва 

нишони миллии кишварашро ба бинои консулгарӣ ва қароргоҳи 

консул овезон намояд, ҳамчунин ҳуқуқ дорад, ки байрақчаи миллии 

кишварашро ба мошини роҳбари муассисаи консулӣ насб кунад.Аммо 

дар асоси иҷозати кишвари худ ва кишвари иқоматдошта.Бе иҷозати 

дутарафа мумкин нест; 

$D) роҳбари муассисаи консулӣ ҳуқуқ надорад, ки парчами миллӣ ва 

нишони миллии кишварашро ба бинои консулгарӣ ва қароргоҳи 

консул овезон намояд, ҳамчунин ҳуқуқ дорад, ки байрақчаи миллии 

кишварашро ба мошини роҳбари муассисаи консулӣ насб 

кунад.Байрақи миллиро ба киштӣ ва ҳавопаймо низ дар вақти 

сафарҳои расмӣ насб кардан мумкин аст, аммо дар асоси иҷозати 

кишвари худ ва кишвари иқоматдошта.Бе иҷозати дутарафа мумкин 

нест; 

$E) ҳуқуқ надорад; 

 

@56.Ҳуқуки корманди консул бо шаҳрванди дар маҳбас қарор 

дошта! 

$A) ҳуқуқи ба шаҳрвандони дар маҳбас буда мулоқот кардан, ки ба 

корманди консулгарӣ бе мамониат ба назди шаҳрванди дар маҳбас 

буда иҷозати даромадан ва мулоқоткарданро медиҳад чунин 

шаҳрвандон барои озодона расидан ва мулоқот кардан бо корманди 

муассисаи консулии худ низ ҳуқуқ доранд.Илова бар ин, агар 
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ҳокимиятҳои маҳаллӣ шаҳрванди хориҷиро ба ҳабс гиранд, онҳоро 

лозим аст ба ў дар бораи бо консулгарии кишвари худ ҳуқуқи тамос 

гирифтан доштанашро иттилоъ диҳанд.Агар корманди консулгарӣ дар 

бораи ба ҳабс гирифтани шаҳрваде, ки вай масъули он мебошад 

хабардор шавад, ўро лозим мешавад, то фавран барои гирифтани 

тафсилот дар бораи масъулияти чунин шаҳрванд дар назди қонун, агар 

онро худ лозим донад ва бо ризоияти шаҳрванди ба ҳабс афтида, 

муроҷиат намояд; 

$B) Номаълум, яъне, ки оиди ин “равиш” ягон ҳуқуқ надорад; 

$C) шояд чунин “ҳуқуқ набошад”.Ҳокимиятҳои маҳаллӣ шаҳрванди 

хориҷиро ба ҳабс гирифтан ҳақ надорад, онҳоро лозим аст ба ў дар 

бораи бо консулгарии кишвари худ ҳуқуқи тамос гирифтан 

доштанашро иттилоъ диҳанд.Агар корманди консулгарӣ дар бораи ба 

ҳабс гирифтани шаҳрваде, ки вай масъули он мебошад хабардор шавад, 

ўро лозим мешавад, то фавран барои гирифтани тафсилот дар бораи 

масъулияти чунин шаҳрванд дар назди қонун, агар онро худ лозим 

донад ва бо ризоияти шаҳрванди ба ҳабс афтида, муроҷиат намояд; 

$D) кормандони муассисаҳои консулӣ ҳақи ба маҳбус вохурданро 

надоранд, мутобиқи Эъломияи Вена; 

$E) дорои ягон навъи ҳуқуқи нест, дар ин равиш; 

 

@57.Давлати пазиранда барои ҳимоя аз ҳуқуқҳои шахсияти корманди 

муассисаи консулӣ дорои кадом вазифаҳо аст, ҷавоби саҳеҳро ҷудо 

намоед? 

$A) ҳимоя аз шахсияти корманди муассисаи консулӣ ҳаминро дар 

назар дорад, ки давлати пазиранда вазифадор аст, то бо кормандони 

муассисаи консулӣ дар асоси эҳтиромоти мувофиқ ба чунин 

муассисаҳо муносибат намояд ва тамоми тадбирҳои лозимаро барои 

пешгирӣ ва бартараф кардани ҳама гуна таҷовуз ба шахсият, барои 

озодӣ ва шаъну шарафи онҳо биандешад.Нагузорад, ки шахсияти 

кормандони муассисаи консулӣ мавриди таҳқир қарор дода шаванд; 

$B) аслан вазифадор нест.Ҳимоя аз шахсияти корманди муассисаи 

консулӣ ҳаминро дар назар дорад, ки давлати пазиранда вазифадор 

нест, то бо кормандони муассисаи консулӣ дар асоси эҳтиромоти 

мувофиқ ба чунин муассисаҳо муносибат намояд ва тамоми тадбирҳои 

лозимаро барои пешгирӣ ва бартараф кардани ҳама гуна таҷовуз ба 

шахсият, барои озодӣ ва шаъну шарафи онҳо биандешад; 
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$C) шояд вазифадор набошад.Ҳимоя аз шахсияти корманди муассисаи 

консулӣ ҳаминро дар назар дорад, ки давлати пазиранда вазифадор 

аст, ки шахсияти кормандони муассисаи консулӣ мавриди таҳқир 

қарор дода нашаванд; 

$D) давлати пазиранда масъули ҳимоя, таҳқир ва ё ягон ниҳоди дигари 

намояндаи консулиро ба ўҳда надорад; 

$E) дорои ягон намуди масъулиятро надорад; 

 

@58.Маънои ибораи “Масуният” чиро ифода менамояд? 

$A) маънии ин масуният аз он иборат аст, ки кормандони муассисаҳои 

консулӣ барои иҷрои фаъолиятҳои дар вақти иҷрои вазифаҳои расмии 

консулӣ содиркардаашон аз масъулияти судӣ ва маъмурӣ озод 

мебошанд.Аммо, бояд ҳамин чиз дар назар дошта шавад, ки чунин 

масуният фаъолиятҳои шаҳрвандии нисбати тарафи севум 

содиркардашуда, ки ба он тараф зарар ворид намудааст ва он дар 

натиҷаи истифодаи автомобил, киштӣ ё ҳавопаймо ба вуқуъ 

пайвастааст ва ё дар натиҷаи ин ва ё он созишномае, ки аз тарафи вай 

ба имзо расонида шудааст ва муқаррароти он татбиқ нагардидааст, 

истисно карда мешавад.Дар ҳолатҳои аз ҷониби корманди муассисаи 

консулӣ вайрон кардани қоидаҳои маъмули фаъолият дар кишвари 

пазиранда ва ё содир кардани ҷиноят давлати корманд метавонад, агар 

онро зарур шуморад, масуниятҳои ўро қатъ намояд; 

$B) маънии ин масуният аз он иборат аст, ки кормандони муассисаҳои 

консулӣ барои иҷрои фаъолиятҳои дар вақти иҷрои вазифаҳои расмии 

консулӣ содиркардаашон аз масъулияти судӣ ва маъмурӣ озод 

мебошанд; 

$C) дар ҳолатҳои аз ҷониби корманди муассисаи консулӣ вайрон 

кардани қоидаҳои маъмули фаъолият дар кишвари пазиранда ва ё 

содир кардани ҷиноят давлати корманд метавонад, агар онро зарур 

шуморад, масуниятҳои ўро қатъ намояд, ин равиро маснуият 

меноманд; 

$D) маънии ин масуният аз он иборат аст, ки кормандони муассисаҳои 

консулӣ барои иҷрои фаъолиятҳои дар вақти иҷрои вазифаҳои расмии 

консулӣ содиркардаашон аз масъулияти судӣ ва маъмурӣ озод 

намебошанд; 

$E) маънои ҳақи мероси консулиро ифода менамояд; 
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@59.Вазифадор набудани корманди консулӣ ба шоҳидӣ, кадом 

масоилро дар назар дорад? 

$A) вазифадор набудани корманди консулӣ ба шоҳидӣ ҳаминро дар 

назар дорад, ки ҳеҷ як корманди муассисаи консулӣ вазифадори 

шаҳодат додан дар бораи корҳои хидматӣ ё пешкаш кардани 

мукотибаи хидматӣ ё санадҳои хидматӣ, ки ба иҷрои вазифаҳои 

хидматии вай алоқамандӣ доранд, вазифадор нест.Ҳамчунин вай, 

мувофиқи қонунгузории кишвараш, вазифадор нест, ки ба ҳайси 

шоҳиди асосӣ ба гувоҳӣ гузарад.Ӯ ба ҳайси гуфтаҳои боло дар сурате 

иштирок карда метавонад, ки ҳукуматаш амали масунияти ўро қатъ 

намояд; 

$B) ягон масоилро дар назар надорад.Ҳамчунин вай, мувофиқи 

қонунгузории кишвараш, вазифадор аст, ки ба ҳайси шоҳиди асосӣ ба 

гувоҳӣ гузарад.Ӯ ба ҳайси гуфтаҳои боло дар сурате иштирок карда 

метавонад, ки ҳукуматаш амали масунияти ўро қатъ намояд; 

$C) вазифадор набудани корманди консулӣ ба шоҳидӣ ҳаминро дар 

назар дорад, ки ҳеҷ як корманди муассисаи консулӣ вазифадори 

шаҳодат додан дар бораи корҳои хидматӣ ё пешкаш кардани 

мукотибаи хидматӣ ё санадҳои хидматӣ, ки ба иҷрои вазифаҳои 

хидматии вай алоқамандӣ доранд, вазифадор мебошад; 

$D) вазифадор набудани корманди консулӣ ба шоҳидӣ ҳаминро дар 

назар дорад, ки мувофиқи қонунгузории кишвараш, вазифадор нест, 

ки ба ҳайси шоҳиди асосӣ ба гувоҳӣ гузарад; 

$E) масоилеро дар назар надорад; 

 

@60.Андозбандӣ ба кормандони доимии муассисаҳои консулӣ, ҷавоби 

саҳеҳро ҷудо намоед? 

$A) масъалаи андозбандӣ чунин татбиқ карда мешавад, ки агар 

кормандони доимии муассисаи консулӣ, хидматчиёни кироя ва аъзои 

оилаи онҳо, ки ҳамроҳ зиндагӣ мекунанд, ба фаъолияти хусусӣ ба 

мақсади ба даст овардани даромад дар қаламрави кишвари пазиранда 

машғул набошанд, аз ҳама гуна андозбандиҳои давлатӣ ва маҳаллӣ 

озод карда мешаванд; 

$B) масъалаи андозбандӣ чунин татбиқ карда намешавад; 

$C) масъалаи андозбандӣ чунин татбиқ карда мешавад, дар баъзе 

ҳолаттхои зарурӣ; 

$D) масъалаи андозбандӣ умуман ба кормандони доимии муассисаҳои 

консулӣ вуҷуд надорад; 
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$E) аз андозҳои давлатӣ озоданд; 

 

@61.Дахлнопазирии бойгонии муассисаи консулӣ, ҷавоби саҳеҳро ҷудо 

намоед?. 

$A) бойгонӣ ва санадҳои консулгарӣ ҳамеша ва дар куҷое ҷойгир 

нашуда бошанд, ба шарте, ки онҳо дар алоҳидагӣ аз коғазҳои дигар ва 

санадҳо ва махсусан дар алоҳидагӣ аз мукотибаи шахсии роҳбари 

консулгарӣ ва кадом як шахсияти дигари бо ў коркунанда, дар 

алоҳидагӣ аз мавод, китобҳо, санадҳое, ки ба фаъолияти касбии онҳо 

тааллуқ доранд нигоҳ дошта шаванд, ба онҳо дахолатнопазирӣ таъмин 

карда мешавад; 

$B) аслан “дахлнопазири” вуҷуд надорад бойгонӣ ва санадҳои 

консулгарӣ ҳамеша ва дар куҷое ҷойгир нашуда бошанд, ба шарте, ки 

онҳо дар алоҳидагӣ аз коғазҳои дигар ва санадҳо ва махсусан дар 

алоҳидагӣ аз мукотибаи шахсии роҳбари консулгарӣ ва кадом як 

шахсияти дигари бо ў коркунанда, дар алоҳидагӣ аз мавод, китобҳо, 

санадҳое, ки ба фаъолияти касбии онҳо тааллуқ доранд нигоҳ дошта 

шаванд, ба онҳо дахолатнопазирӣ таъмин карда намешавад; 

$C) умуман маркази консул набояд бойгонии худро дошта бошад; 

$D) муассисаҳои консулӣ ҳуҷҷатҳои электронӣ доранд, на бойгонӣ; 

$E) дахлнопазирии муассисаҳои консулӣ аслан таъмин намешаванд; 

 

@62.Консулҳои ифтихорӣ вазифаҳои маҳдудро иҷро мекунанд, ки ба 

онҳо, аз ҷумла, вазифаҳои зерин дохил мешаванд,ҷавобро саҳеҳ намоед. 

$A) ҳуқуқи дастрасӣ ба шаҳрвандони зери тафтиш қарор гирифта. 

ҳуқуқи дастрасӣ ба маълумоти мавриди тақозо дар сурати фавтидан, 

зарурати парасторӣ ва васоятӣ, садамот ва ҳодисоти ҳавопаймоӣ. 

ҳуқуқи дастрасӣ ба ҳокимиятҳои мақомоти лозимаи кишвари 

пазиранда; 

$B) ҳуқуқи дастрасӣ ба шаҳрвандони зери тафтиш қарор гирифта; 

$C) ҳуқуқи дастрасӣ ба шаҳрвандони зери тафтиш қарор гирифта. 

ҳуқуқи дастрасӣ ба маълумоти мавриди тақозо дар сурати фавтидан, 

зарурати парасторӣ ва васоятӣ, садамот ва ҳодисоти ҳавопаймоӣ.; 

$D) ҳуқуқи дастрасӣ ба маълумоти мавриди тақозо дар сурати 

фавтидан, зарурати парасторӣ ва васоятӣ, садамот ва ҳодисоти 

ҳавопаймоӣ. ҳуқуқи дастрасӣ ба ҳокимиятҳои мақомоти лозимаи 

кишвари пазиранда; 

$E) консули ифтихорӣ вуҷуд надорад; 
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@63.Ҳалли масъалаи муайян кардани саромадӣ дар кадом конгресси 

байналмиллалӣ қарори махсус қабул карда буд? 

$A) Ҳалли масъалаи муайян кардани саромадӣ дар байни сарварони 

намояндагиҳои дипломатӣ дар конгресси Вена аз 19 марти соли 1815 

қарори махсус қабул гардида буд; 

$B) ҳалли масъалаи муайян кардани саромадӣ дар байни сарварони 

намояндагиҳои дипломатӣ дар конгресси Вена аз 21 марти соли 1878 

қарори махсус қабул гардида буд; 

$C) ҳалли масъалаи муайян кардани саромадӣ дар байни сарварони 

намояндагиҳои дипломатӣ дар конгресси Париж аз 19 марти соли 1868 

қарори махсус қабул гардида буд; 

$D) ҳалли масъалаи муайян кардани саромадӣ дар байни сарварони 

намояндагиҳои дипломатӣ дар конгресси Кипр аз 18 марти соли 1810 

қарори махсус қабул гардида буд; 

$E) дар ҳеҷ яке аз конгресси байналмиллалӣ оиди ин масоил қароре 

қабул нашудааст; 

 

@64.Як қатор масъалаҳои ташрифотӣ дар конгресси Аҳении мавриди 

муҳокима қарор гирифта буданд, кадом сол аст ва меъёрҳои он то 

кадом Эъломия амал мекард? 

 $A) як қатор масъалаҳои ташрифотӣ минбаъд дар конгресси Аҳении 

21 ноябри соли 1818 барқароргардида, низ мавриди муҳокима қарор 

гирифта буданд, ки меъёрҳои дар он қабулшуда то замони қабули 

Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели соли 1961 

ҳамчун қоидаҳои меъёрии пазируфташудаи байни кишварҳои 

“Иттиҳоди муқаддас” амал мекарданд; 

$B) як қатор масъалаҳои ташрифотӣ минбаъд дар конгресси Аҳении 21 

ноябри соли 1898 барқароргардида, низ мавриди муҳокима қарор 

гирифта буданд, ки меъёрҳои дар он қабулшуда то замони қабули 

Эъломияи Москва дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели соли 

1894 ҳамчун қоидаҳои меъёрии пазируфташудаи байни кишварҳои 

“Иттиҳоди муқаддас” амал мекарданд; 

$C) як қатор масъалаҳои ташрифотӣ минбаъд дар конгресси Аҳении 29 

ноябри соли 1877 барқароргардида, низ мавриди муҳокима қарор 

гирифта буданд, ки меъёрҳои дар он қабулшуда то замони қабули 

Эъломияи Париж дар бораи равобити дипломатӣ аз 18 апрели соли 
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1974 ҳамчун қоидаҳои меъёрии пазируфташудаи байни кишварҳои 

“Иттиҳоди муқаддас” амал мекарданд; 

$D) як қатор масъалаҳои ташрифотӣ минбаъд дар конгресси Аҳении 1 

ноябри соли 1899 барқароргардида, низ мавриди муҳокима қарор 

гирифта буданд, ки меъёрҳои дар он қабулшуда то замони қабули 

Эъломияи Вена дар бораи равобити дипломатӣ аз 8 апрели соли 1960 

ҳамчун қоидаҳои меъёрии пазируфташудаи байни кишварҳои 

“Иттиҳоди муқаддас” амал мекарданд; 

$E) дар ин конгресс оиди масоили ташрифоти дипломатӣ 

«масъалагузориҳои» нобаробариҳо ва идораи ҳукматҳои Аврупоӣ бар 

Шарқӣ муҳокима шуда буд; 

 

@65.Аҳен ё Ааҳен марбути кадом кишвар аст? 

$A) Аҳен ё Ааҳен номи шаҳр дар Австрия, ки дар он дар доираи 

“Иттиҳоди муқаддас”-и аз ҷониби Россия, Австрия ва Пруссия дар 

Париж баъди шикаст хӯрдани Наполеони 1 дар асоси ба имзо 

расонидани “Аҳдномаи Иттиҳоди муқаддас” дар таърихи 14 (26) 

сентябри соли 1815 таъсис дода шуда буд ва ин Иттиҳод то соли 1833 

мавҷудияташро нигоҳ дошт ва 4 конгрес доир карда буд, ки яке аз онҳо 

дар ш.Аҳен ё Ааҳен баргузор гардида, дар таърих ҳамчун аввалин 

конгресси дипломатӣ маъруфият дорад.Ба Иттиҳод 19 ноябри соли 

1815 подшоҳи Фаронса Людовики XVIII дохил шуд ва минбаъд бисёрии 

подшоҳони Аврупо низ ба он пайваста буданд; 

$B) Аҳен ё Ааҳен номи шаҳр дар Индонезия, ки дар он дар доираи 

“Иттиҳоди муқаддас”-и аз ҷониби Россия, Австрия ва Пруссия дар 

Париж баъди шикаст хӯрдани Наполеони 1 дар асоси ба имзо 

расонидани “Аҳдномаи Иттиҳоди муқаддас” дар таърихи 14 (26) 

сентябри соли 1815 таъсис дода шуда буд ва ин Иттиҳод то соли 1868 

мавҷудияташро нигоҳ дошт ва 4 конгрес доир карда буд, ки яке аз онҳо 

дар ш.Аҳен ё Ааҳен баргузор гардида, дар таърих ҳамчун аввалин 

конгресси дипломатӣ маъруфият дорад.Ба Иттиҳод 19 ноябри соли 

1869 подшоҳи Фаронса Людовики XV дохил шуд ва минбаъд бисёрии 

подшоҳони Аврупо низ ба он пайваста буданд; 

$C) Аҳен ё Ааҳен номи шаҳр дар Амрико, ки дар он дар доираи 

“Иттиҳоди муқаддас”-и аз ҷониби Россия, Австрия ва Пруссия дар 

Париж баъди шикаст хӯрдани Наполеони 1 дар асоси ба имзо 

расонидани “Аҳдномаи Иттиҳоди муқаддас” дар таърихи 14 (26) 

сентябри соли 1819 таъсис дода шуда буд ва ин Иттиҳод то соли 1821 
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мавҷудияташро нигоҳ дошт ва 4 конгрес доир карда буд, ки яке аз онҳо 

дар ш.Аҳен ё Ааҳен баргузор гардида, дар таърих ҳамчун аввалин 

конгресси дипломатӣ маъруфият дорад.Ба Иттиҳод 19 ноябри соли 

1868 подшоҳи Фаронса Людовики XVIII дохил шуд ва минбаъд бисёрии 

подшоҳони Аврупо низ ба он пайваста буданд; 

$D) Аҳен ё Ааҳен номи шаҳр дар Қазоқистон, ки дар он дар доираи 

“Иттиҳоди муқаддас”-и аз ҷониби Россия, Австрия ва Пруссия дар 

Париж баъди шикаст хӯрдани Наполеони 1 дар асоси ба имзо 

расонидани “Аҳдномаи Иттиҳоди муқаддас” дар таърихи 14 (26) 

сентябри соли 1815 таъсис дода шуда буд ва ин Иттиҳод то соли 1844 

мавҷудияташро нигоҳ дошт ва 4 конгрес доир карда буд, ки яке аз онҳо 

дар ш.Аҳен ё Ааҳен баргузор гардида, дар таърих ҳамчун аввалин 

конгресси дипломатӣ маъруфият дорад.Ба Иттиҳод 19 ноябри соли 

18167 подшоҳи Фаронса Людовики VIII дохил шуд ва минбаъд бисёрии 

подшоҳони Аврупо низ ба он пайваста буданд; 

$E) Марбути кишваре нест; 

 

@66.Иттиҳоди муқаддас кадом сол таъсис меёбад? 

$A) Иттиҳоди муқаддас моҳи сентябри соли 1815 аз тарафи подшоҳи 

Россия Александри I, подшоҳи Австрия Франси I ва подшоҳи Пруссия 

Фридрих Вилгелми III барои ҳамкориҳои мутақобилаи подшоҳони 

масеҳӣ таъсис дода мешавад, ки минбаъд ҳамаи давлатҳои Аврупо, 

ғайр аз Папаи Рим ва султони Туркия, ба он дохил мешаванд; 

$B) Иттиҳоди муқаддас моҳи сентябри соли 1849 аз тарафи подшоҳи 

Россия Александри I, подшоҳи Австрия Франси I ва подшоҳи Пруссия 

Фридрих Вилгелми III барои ҳамкориҳои мутақобилаи подшоҳони 

масеҳӣ таъсис дода мешавад, ки минбаъд ҳамаи давлатҳои Аврупо, 

ғайр аз Папаи Рим ва султони Туркия, ба он дохил мешаванд; 

$C) Иттиҳоди муқаддас моҳи сентябри соли 1866 аз тарафи подшоҳи 

Россия Александри I, подшоҳи Австрия Франси I ва подшоҳи Пруссия 

Фридрих Вилгелми I барои ҳамкориҳои мутақобилаи подшоҳони 

масеҳӣ таъсис дода мешавад, ки минбаъд ҳамаи давлатҳои Аврупо, 

ғайр аз Папаи Рим ва султони Туркия, ба он дохил мешаванд; 

$D) Иттиҳоди муқаддас моҳи сентябри соли 1837 аз тарафи подшоҳи 

Россия Александри I, подшоҳи Австрия Франси I ва подшоҳи Пруссия 

Фридрих Вилгелми III барои ҳамкориҳои мутақобилаи подшоҳони 

масеҳӣ таъсис дода мешавад, ки минбаъд ҳамаи давлатҳои Аврупо, 

ғайр аз Папаи Рим ва султони Туркия, ба он дохил мешаванд; 
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$E) чунин иттиҳоде ташкил нашуда буд; 

 

@67.Аҳамияти таърихии Эъломияи Вена дар бораи равобити 

дипломатӣ:  

$A) аҳамияти таърихии Эъломияи Вена дар бораи равобити 

дипломатӣ пеш аз ҳама дар он аст, ки вай ба ҳама гуна манбаъҳои тазод 

ва ба вуҷудомадани ихтилофи байни сарварони намояндагиҳо ва 

ихтилофи назар дар масъалаҳои гуногуни муносибати 

байниҳамдигарии кишварҳо хотима гузошт, мабдаъҳои меъёрии 

баробарӣ ва соҳибихтиёрии ҳама кишварҳоро дар худ таҷассум кард;   

$B) аҳамияти консулӣ дошт;  

$C) аслани вобаста ба мақомотҳо ва ниҳодҳо аҳамияти дуҷонибаро 

ифода менамуд; 

$D) аҳамият иқтисодӣ надошт; 

$E) аҳамияте надошт; 

  

@68.Истилоҳи маросим аз кадо вожа гирифта шудааст? 

 $A) мафҳумҳои мазкур арабиасос буда, дар шакли ҷамъ истифода 

мешаванд, зеро ҳар як аз онҳо ифодакунандагони маҷмуи қоидаҳо ва 

урфҳо ба шумор мераванд; 

$B) мафҳумҳои мазкур тоҷикиасос буда, дар шакли ҷамъ истифода 

мешаванд, зеро ҳар як аз онҳо ифодакунандагони маҷмуи қоидаҳо ва 

урфҳо ба шумор мераванд; 

$C) мафҳумҳои мазкур форсиасос буда, дар шакли ҷамъ истифода 

мешаванд, зеро ҳар як аз онҳо ифодакунандагони маҷмуи қоидаҳо ва 

урфҳо ба шумор мераванд; 

$D) мафҳумҳои мазкур олмониасос буда, дар шакли ҷамъ истифода 

мешаванд, зеро ҳар як аз онҳо ифодакунандагони маҷмуи қоидаҳо ва 

урфҳо ба шумор мераванд; 

$E) аз забони муғулӣ маънои эҳтиромро ифода мекунад; 

 

@69.Истилоҳи ташрифот аз кадо вожа гирифта шудааст? 

$A) арабиасос мебошад ва аз решаи “шарифа”-и арабӣ гирифта 

шудааст, ки маънии аслиаш иззат, эъзоз, эҳтиром ба шумор 

меравад.Дар шакли “ташрифот” ба маънии иззату икром ва 

эҳтиромгузорӣ истифода мешавад, вале ҳамчун мафҳуми соҳаи 

дипломатия бадили ё муродифи мафҳуми аврупоии “протокол” 

маҳсуб меёбад; 
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$B) арабиасос мебошад ва аз решаи “қабила”-и арабӣ гирифта шудааст, 

ки маънии аслиаш иззат, эъзоз, эҳтиром ба шумор меравад.Дар шакли 

“ташрифот” ба маънии иззату икром ва эҳтиромгузорӣ истифода 

мешавад, вале ҳамчун мафҳуми соҳаи дипломатия бадили ё муродифи 

мафҳуми аврупоии “протокол” маҳсуб меёбад; 

$C) арабиасос мебошад ва аз решаи “таълим”-и арабӣ гирифта 

шудааст, ки маънии аслиаш иззат, эъзоз, эҳтиром ба шумор 

меравад.Дар шакли “ташрифот” ба маънии иззату икром ва 

эҳтиромгузорӣ истифода мешавад, вале ҳамчун мафҳуми соҳаи 

дипломатия бадили ё муродифи мафҳуми аврупоии “протокол” 

маҳсуб меёбад; 

$D) арабиасос мебошад ва аз решаи “муддариси”-и арабӣ гирифта 

шудааст, ки маънии аслиаш иззат, эъзоз, эҳтиром ба шумор 

меравад.Дар шакли “ташрифот” ба маънии иззату икром ва 

эҳтиромгузорӣ истифода мешавад, вале ҳамчун мафҳуми соҳаи 

дипломатия бадили ё муродифи мафҳуми аврупоии “протокол” 

маҳсуб меёбад; 

$E) лотиниасос буда маънои қудрат ва ҳокимиятро дорад; 

 

@70.Маросим ва ташрифот дар забонҳои русиву аврупоӣ дар кадом 

шакл истифода мешаванд? 

$A) “церемониал ва протокол”; 

 $B) “сотрудничетва и Интегрция”;  

$C) “взаимоотношений”; 

$D) “ foring I country»; 

$E) “страна”; 

 

@71.Мафҳуми протокол”-и аврупоӣ аз кадом забон гирифта шудааст? 

 $A) мафҳуми “протокол”-и аврупоӣ аз забони юнонӣ “protokollon” 

гирифта шудааст, ки он аз ду калима – potos – аввалин ва kolla – 

часпонидан таркиб ёфтааст; 

$B) мафҳуми “протокол”-и аврупоӣ аз забони англисӣ “protokollon” 

гирифта шудааст, ки он аз ду калима – potos – аввалин ва kolla – 

часпонидан таркиб ёфтааст; 

$C) мафҳуми “протокол”-и аврупоӣ аз забони испониёгӣ “protokollon” 

гирифта шудааст, ки он аз ду калима – potos – аввалин ва kolla – 

часпонидан таркиб ёфтааст; 
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$D) мафҳуми “протокол”-и аврупоӣ аз забони олмонӣ “protokollon” 

гирифта шудааст, ки он аз ду калима – potos – аввалин ва kolla – 

часпонидан таркиб ёфтааст; 

$E) аз забони лотинии қадим, маънои ҳокимиятро дорад; 

 

@72.Дар зери мафҳуми протокол дар асрҳои миёна ва минбаъда кадом 

равишҳо фаҳмида мешуд? 

$A) дар зери мафҳуми протокол дар асрҳои миёна қоидаҳои таҳияи 

санадҳо ва дар асрҳои минбаъда қоидаҳои ба танзим овардани корҳои 

бойгонӣ фаҳмида мешуд.Минбаъд тавассути мафҳуми мазкур тартиби 

анҷоми умури дипломатӣ ифода мегардидагӣ шуд, ки пайдоиши 

мафҳуми муосири протоколи дипломатӣ ба он алоқамандӣ дорад; 

$B) дар зери мафҳуми протокол дар асрҳои миёна қоидаҳои санадҳо ва 

дар асрҳои минбаъда қоидаҳои ба танзим овардани корҳои вазорати 

корҳои хориҷиро фаҳмида мешуд.Минбаъд ҳуҷҷатгузорриро ифода 

менамуд; 

$C) дар зери мафҳуми протокол дар асрҳои миёна қоидаҳои таҳияи 

санадҳо ва дар асрҳои минбаъда қоидаҳои ба танзим овардани корҳои 

бойгонӣ фаҳмида мешуд.Минбаъд чизро ифода намекард; 

$D) дар зери мафҳуми протокол дар асрҳои миёна қоидаҳои таҳияи 

санадҳо ва дар асрҳои минбаъда қоидаҳои ба танзим овардани корҳои 

консулӣ фаҳмида мешуд; 

$E) ягон равише фаҳмида намешуд; 

 

@73.Соли 1768 дар Лондон базми подшоҳӣ баргузор 

мегардад.Кадом низоъи маросимӣ ба вуҷуд меояд? 

$A) соли 1768 дар Лондон базми подшоҳӣ баргузор мегардад.Сафири 

Фаронса ба он ба таъхир меояд ва мебинад, ки дар ҷойи вай дар паҳлўи 

сафири Австрия дипломати рус нишастааст.Сафири Фаронса гирди 

онҳо давр мезанад ва сипас худро байни онҳо ҷойгир мекунад.Ин амал 

онҳоро ба ҷанги тан ба тан (дуэл) меоварад, ки дар ҷараёни он сафири 

рус захмӣ мешавад; 

$B) соли 1764 дар Лондон базми подшоҳӣ баргузор мегардад.Сафири 

Финландия ба он ба таъхир меояд ва мебинад, ки дар ҷойи вай дар 

паҳлўи сафири Австрия дипломати рус нишастааст.Сафири 

Финландия гирди онҳо давр мезанад ва сипас худро байни онҳо ҷойгир 

мекунад.Ин амал онҳоро ба ҷанги тан ба тан меоварад, ки дар ҷараёни 

он сафири рус захмӣ мешавад; 
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$C) соли 1769 дар Лондон базми подшоҳӣ баргузор мегардад.Сафири 

Туркияи Усмонӣ ба он ба таъхир меояд ва мебинад, ки дар ҷойи вай дар 

паҳлўи сафири Австрия дипломати рус нишастааст.Сафири Туркияи 

Усмонӣ гирди онҳо давр мезанад ва сипас худро байни онҳо ҷойгир 

мекунад.Ин амал онҳоро ба ҷанги тан ба тан меоварад, ки дар ҷараёни 

он сафири рус захмӣ мешавад; 

$D) соли 1788 дар Лондон базми подшоҳӣ баргузор мегардад.Сафири 

Канада ба он ба таъхир меояд ва мебинад, ки дар ҷойи вай дар паҳлўи 

сафири Австрия дипломати рус нишастааст.Сафири Канада гирди 

онҳо давр мезанад ва сипас худро байни онҳо ҷойгир мекунад.Ин амал 

онҳоро ба ҷанги тан ба тан меоварад, ки дар ҷараёни он сафири рус 

захмӣ мешавад; 

$E) муборизаи фаронсавиҳо бо олмониҳо таҳрезӣ мегардад; 

 

@74.Унвони “царь” Ивани IV Грозний, ки соли 1547 тоҷгузорӣ 

гардида буд, давлатҳои гуногун дарҳол эътироф накарданд ва 

эътирофи он ба кадом марҳилаҳо марбут аст? 

 $A) подшоҳзани Англия Елизаветаи I, ки барои тиҷорат бо Россия ва 

барои тоҷирони англис дар бекор кардани андозҳои гумрукӣ 

манфиатдор буд, дар мактубҳои худ аз соли 1555 сар карда Ивани IV 

Грознийро тсар ном мегирифт.Полша ин унвонро танҳо соли 1634 

эътироф намуд; 

$B)  аз соли 1559 оғоз карда то соли 1639 эътироф намуд; 

$C) подшоҳзани Англия Елизаветаи I, ки барои тиҷорат бо Россия ва 

барои тоҷирони англис дар бекор кардани андозҳои гумрукӣ 

манфиатдор буд; 

$D) Полша ин унвонро танҳо соли 1630 эътироф намуд; 

$E) ба марҳилае марбут нест, кишварҳо аврупои унвони русирро 

эътироф накарданд; 

 

@75.Пётри I 22 октябри соли 1721 ҳамчун император эълон гардида 

буд.Вақти дар ҳаёт буданаш ин унвонро танҳо Голландия ва 

Шведсия эътироф карда буданд.Фаронса ва Полша кадом сол 

эътироф карданд.? 

 $A) баъди вафоташ соли 1762 Фаронса ва соли 1764 Полша; 

$B) баъди вафоташ соли 1769 Фаронса ва соли 1769 Полша; 

$C) баъди вафоташ соли 1768 Фаронса ва соли 1768 Полша; 

$D) баъди вафоташ соли 1766 Фаронса ва соли 1766 Полша; 
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$E) Фаронса ва Полша умуман эътироф накарданд; 

 

@76.Маънои ибораи “эътирофнамои”-ро муайян созед! 

$A) Эътирофнамои санади байналхалқӣ-ҳуқуқие мебошад, ки заминаи 

юридикии танзими равобитро байни субъектони мавҷўдбудаи ҳуқуқи 

байналхалқӣ ва ба наздики пайдошударо ба вуҷуд меорад. сухан оиди 

эътирофнамоии кишваре меравад, ки дар натиҷаи инқилоби иҷтимоӣ, 

муборизаи миллӣ-озодихоҳӣ, муттаҳидшавии кишварҳо ва ё баръакс 

мустақилияти қисми ҷудогонаи кишвари воҳид пайдо шудааст; 

$B) Эътирофнамои санади байналхалқӣ, маънои эҳтиромро дорад; 

$C) маънои эътирофнамоии кишваре меравад, ки дар натиҷаи 

инқилоби иҷтимоӣ, муборизаи миллӣ-озодихоҳӣ, муттаҳидшавии 

кишварҳо ва ё баръакс мустақилияти қисми ҷудогонаи кишвари воҳид 

пайдо шудааст; 

$D) Дар раванди густариши муносибатҳои байналхалқӣ ва афзоиши 

шумораи кишварҳо баҳри танзим намудани эътирофи онҳо 

назарияҳои конститутивӣ ва эъломиявӣ таҳия шудаанд, эътирфнома 

меноманд; 

$E) Мафҳуми дақиқ надорад; 

 

@77.“Дар бораи ҳуқуқи ҷанг ва сулҳ”, ки соли 1628 нашр шудааст, 

асари кадом олим маҳсуб меёбад? 

$A) олими ҳолландӣ Гуго Гротсӣ; 

$B) олими рус А.А.Громыко; 

$C) олими ва муҳақиқи ИМА, М.Каплан; 

$D) олим ва дипломати британӣ Эрнест Сатау; 

$E) А.А.Громыко, Эрнест Сатау ва Гуго Гротсӣ; 

 

@78.Конвенсияи Гавана кадом сол ва ҷониби чанд кишвар ба имзо 

расидааст? 

$A) 20-уми феврали соли 1918 аз ҷониби 20 кишвари Америкаи Лотинӣ 

ва ИМА –оиди масъалаҳои ҳуқуқи дипломатӣ; 

$B) 20-уми феврали соли 1938 аз ҷониби 20 кишвари Америкаи 

Шимолӣ ва ИМА –оиди масъалаҳои ҳуқуқи дипломатӣ; 

$C) 20-уми феврали соли 1948 аз ҷониби 20 кишвари Аврупо ва ИМА –

оиди масъалаҳои ҳуқуқи дипломатӣ; 

$D) 20-уми феврали соли 1958 аз ҷониби 20 кишвари Осиё ва Англия –

оиди масъалаҳои ҳуқуқи дипломатӣ; 
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$E) 2019; 

 

@79.Нахусти қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи “хизмати 

дипломатӣ” кадом сол қабул гардид. 

$A) 2-юми декабри соли 2002; 

$B) 2 марти соли 1991; 

$C) 1-уми июли соли 1999; 

$D) 1 январи соли 2020; 

$E) 30 марти 2019; 

 

@80.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи “хизмати 

дипломатӣ” аз чанд боб ва аз чанд модда иборат аст? 

 $A) аз 7 боб ва 31 модда; 

$B) аз 100 боб ва 278 модда; 

$C) аз 110 боб 219 модда; 

$D) аз 11 боб 80 модда; 

$E) аз 378 боб 98 модда; 

  

@81.Аввалин ниҳоди сиёсати хориҷии Тоҷикистон, ки 

Комисаритаи халқии корҳои хориҷии Ҷумҳурии Шуравии 

Сотсиалистии Тоҷикистон ном дошт, кадом сол таъсис ёфтааст? 

$A) 12-уми майи соли 1944; 

$B) 17 августи соли 1987; 

$C) 18 июли соли 1978; 

$D) 12 майи соли 1989; 

$E) 10 августи соли 1945; 

 

@82.Нахустин масъули Комиссиарати халқии корҳои хориҷии 

Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон. 

$A)Аҳмедов Алӣ Алиевич; 

$B) Талбак Назаров; 

$C) Хамрохон Зарифи; 

$D) Муҳаммад Сулаймон Аҳмадович; 

$E) Аслов Сироҷиддин Муҳриддинович; 

 

 

@83.Дар Ҷумҳурии Тоҷикитон тибқи Конститутсия таъин 

намудани сарони намояндагони дипломатӣ дар давлати хориҷа 
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мансуб ба салоҳияти кадом ниҳод (аз ҷониби кадом мақомот ё 

шахс) вобаста шудааст? 

$A)Президент; 

$B) Маҷлиси Миллӣ; 

$C) Маҷлиси Олӣ; 

$D) Ҳукумат; 

$E) Роҳбари Прократураи Генералӣ; 

 

@84.Назари Г.Николсон оиди мафҳуми Дипломатия. 

$A)“Дипломатия – ҳунари ба мувофиқа овардани манфиатҳои халқҳо 

буда, мақсади дипломатия ба ризоияти мусолиматомез расонидани 

халқҳо ба шумор меравад”;  

$B) “Дипломатия – найранг буда, мақсади дипломатия ба ризоияти 

мусолиматомез расонидани халқҳо ба шумор меравад”; 

$C) “Дипломатия – фиреб ва ғафлат буда, мақсади дипломатия ба 

ризоияти мусолиматомез расонидани халқҳо ба шумор меравад”; 

$D) “Дипломатия – ҷосусӣ намуда тавонистан буда, мақсади 

дипломатия ба ризоияти мусолиматомез расонидани халқҳо ба шумор 

меравад”; 

$E) “Дипломатия – сиёсат буда, мақсади дипломатия ба ризоияти 

мусолиматомез расонидани халқҳо ба шумор меравад”; 

 

@85.Нахустин мулоқоти канслери Олмон К.Аденауэр бо Шарл де 

Голл, кадом сол аст? 

$A) Соли 1958 12 шартномаро ба имзо расониданд; 

$B) соли 1960; 

$C) соли 1970; 

$D) соли 1966; 

$E) соли 1987; 

 

@86.Мусоҳибаҳоро аз ҷиҳати чигунагиашон шартан ба кадом 

навъҳо тақсимбандӣ кардан мумкин аст? 

$A) мусоҳибаҳо бо супориши роҳбарияти кишвари шумо бо 

намояндагони кишвари иқомат. мусоҳибаҳо бо супориши вазорати 

корҳои хориҷии шумо (мусоҳибаҳои зуд зуд баамалоянда). мусоҳибаҳо 

бо даъвати расмии роҳбарият ва ВКХ кишвари пазиранда. мусоҳибаҳо 

бо намояндагони кишвари иқомат бо ибтикори шумо ё бо таклифи 

онҳо. 
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мусоҳибаҳо дар пазироиҳои умумӣ, чораҷўйиҳои расмӣ, намоишгоҳҳо 

ва Ғайра. мусоҳибаҳо дар вақти танаффус (берун аз нишастҳои расмӣ) 

дар музокирот (одатан, Ғайрирасмӣ ё нимрасмӣ). мусоҳибаҳои 

тасодуфӣ вақти ба театр рафтан, тамошои кинофилмҳо, дар 

меҳмонхонаҳо, вақти сафар аз пойтахт ва дигар фурсатҳои ҷомеавӣ. 

мусоҳибаҳои Ғайриинтизор, Ғайричашмдошт, ки мавзуи мусоҳиба 

пешакӣ муайян набуд ва Ғайра; 

$B) мусоҳибаҳо бо супориши роҳбарияти кишвари шумо бо 

намояндагони кишвари иқомат мусоҳибаҳо бо супориши вазорати 

корҳои хориҷии шумо (мусоҳибаҳои зуд зуд баамалоянда); 

$C) мусоҳибаҳо бо даъвати расмии роҳбарият ва ВКХ кишвари 

пазиранда. мусоҳибаҳо бо намояндагони кишвари иқомат бо ибтикори 

шумо ё бо таклифи онҳо; 

$D) мусоҳибаҳо дар пазироиҳои умумӣ, чораҷўйиҳои расмӣ, 

намоишгоҳҳо ва Ғайра. мусоҳибаҳо дар вақти танаффус (берун аз 

нишастҳои расмӣ) дар музокирот (одатан, Ғайрирасмӣ ё нимрасмӣ); 

$E) мусоҳибаҳои тасодуфӣ вақти ба театр рафтан, тамошои 

кинофилмҳо, дар меҳмонхонаҳо, вақти сафар аз пойтахт ва дигар 

фурсатҳои ҷомеавӣ. мусоҳибаҳои Ғайриинтизор, Ғайричашмдошт, ки 

мавзуи мусоҳиба пешакӣ муайян набуд ва ғайра; 

 

@87.Мувофиқи Сарқонун Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дорои кадом салоҳиятҳо мебошад: 

$A) самтҳои асосии сиёсати хориҷии кишварро муайян менамояд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муносибатҳои байналхалқи намояндагӣ 

мекунад. роҳбарии сиёсати хориҷии кишварро ба амал мебарорад. 

гуфтушунидҳо бурда, ба шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имзо мегузорад. эътимодномаи сарварони намояндагии 

дипломатии кишварҳои хориҷиро қабул мекунад. ҳангоми таҳдиди 

хатари воқеӣ ба амнияти давлат ҳолати ҷангро эълон мекунад ва 

фармонро ба Маҷлиси Олӣ пешниҳод менамояд. ба унвонҳои 

дипломатӣ сарфароз мегардонад. 

$B) самтҳои асосии сиёсати хориҷии кишварро муайян менамояд; 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар муносибатҳои байналхалқи намояндагӣ 

мекунад; 

$C) роҳбарии сиёсати хориҷии кишварро ба амал мебарорад. 

гуфтушунидҳо бурда, ба шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имзо мегузорад; 
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$D) эътимодномаи сарварони намояндагии дипломатии кишварҳои 

хориҷиро қабул мекунад. ҳангоми таҳдиди хатари воқеӣ ба амнияти 

давлат ҳолати ҷангро эълон мекунад ва фармонро ба Маҷлиси Олӣ 

пешниҳод менамояд; 

$E) эътимодномаи сарварони намояндагии дипломатии кишварҳои 

хориҷиро қабул мекунад; 

  

@88.Мутобиқи Эъломияи Вена дар бораи муносибати дипломатӣ 

раисони намояндагии дипломатӣ ба кадом категорияҳо ҷудо 

мешаванд: 

$A)1) Сафирон ва нунтсийҳо. 2) вакилон ва интернунтсийҳо. 3) 

кордорони муваққатӣ; 

$B) 1) Сафирон ва нунтсийҳо. 2) вакилон ва интернунтсийҳо; 

$C) 1) вакилон ва интернунтсийҳо. 2) кордорони муваққатӣ; 

 $D) 1) Сафирон ва нунтсийҳо.2) вакилон ва интернунтсийҳо.3) 

кордорони муваққатӣ. 4) консул; 

$E) 1) Сафирон ва нунтсийҳо. 2) вакилон ва интернунтсийҳо. 3) 

кордорони муваққатӣ. 4) консул. 5) ноиб. 6) роҳбари намояднаи 

дипломатӣ; 

 

@89.Вазифаҳои корпуси дипломатиро муайян намоед: 

$A) маросимӣ,ташрифотӣ, иттилоотӣ, ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои 

дипломатҳо, ҳалли баҳсҳо байни дипломатҳо; 

$B) ба роҳ мондаи равишҳои маросим ва ташрифот; 

$C) нигоҳ доштани маъхазҳо ва фиристодани он ба кишвари худ; 

$D) нигоҳ доштани шартномаҳои махсус; 

$E) иттилот додан ба кишвари худ, оиди вазъи кишваре, ки иқомат 

доранд намояндагони дипломатӣ; 

 

@90.Сабабҳои асосии бозхонди сафирро муайян намоед: ( 

мутобиқи моддаи 49 Эъломия Вена). 

$A) Анҷоми мўҳлати фаъолияти дипломатӣ. гузаштан ба вазифаи 

дигар, ба нафақа баромадан, беморӣ, ғайриқаноатмандона будани 

фаъолияти намоянда, гирифтани унвони «шахси номатлуб» (персона 

нон грата) дар кишвари мизбон; 

$B) гирифтани унвони «шахси номатлуб» (персона нон грата) дар 

кишвари мизбон; 

$C) гузаштан ба вазифаи дигар; 
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$D) беморӣ; 

$E) ғайриқаноатмандона будани фаъолияти намоянда; 

 

@91.Дар амалияи дипломатӣ ҳолатҳои қатъи фаъолияти 

намояндагии дипломатӣ низ пешбинӣ мешаванд, кадомҳоянд? 

$A) Ҳангоми қатъ шудани равобити дипломатии кишварҳо, ҳангоми 

сар задани низоъ миёни ду кишвар, ҳангоми дар қаламрави яке аз 

давлатҳо ба вуҷуд омадани тағйроти гайриқонунии ҳукуматӣ ё 

инқилоби иҷтимоӣ, ки дар натиҷаи онҳо нигоҳ доштани равобити 

дипломатӣ ғайриимкон мегардад, ҳангоми қатъи фаъолияти яке аз 

кишварҳо дар натиҷаи бо кишвари дигар ҳамроҳ шудан ва ё фурупошӣ; 

$B) ҳангоми қатъ шудани равобити дипломатии кишварҳо, ҳангоми сар 

задани низоъ миёни ду кишвар; 

$C) ) ҳангоми қатъ шудани равобити дипломатии кишварҳо, ҳангоми 

сар задани низоъ миёни ду кишвар, ҳангоми дар қаламрави яке аз 

давлатҳо ба вуҷуд омадани тағйроти гайриқонунии ҳукуматӣ ё 

инқилоби иҷтимоӣ, ки дар натиҷаи онҳо нигоҳ доштани равобити 

дипломатӣ ғайриимкон мегардад; 

$D) ҳангоми қатъи фаъолияти яке аз кишварҳо дар натиҷаи бо кишвари 

дигар ҳамроҳ шудан ва ё фурупошӣ; 

$E) тамоман қатъ намегардад; 

 

@92.Эътимодномаро шарҳ диҳед: 

$A) Ҳуҷҷати мазкур аз калимаи эътимод – боварӣ берун шуда, баҳри 

тасдиқи эътимоде, ки сафир аз ҷониби кишвари фиристода соҳиб 

шудааст, хизмат мекунад.Дурусташ он аст, ки сафир аз номи сарвари 

кишвари хеш баромад менамояд.(Хоҳиши эътимод намудан ба 

шахсияти фиристода дар эътмоднома дарҷ меёбад).Эътимоднома аз 

ҷониби сарвари давлат ба имзо мерасад.Ҳуҷҷати мазкур ба раиси 

кишвари мизбон навишта шуда ба ў супорида мешавад.Ҳамзамон 

баҳри оғози фаъолият ба фиристодаи фавқуллода ва мухтор низ 

эътимодномаи сарвари давлат дода мешавад.Кордори муваққатӣ 

бошад, салоҳияти хешро дар шакли эътимоднома аз вазири корҳои 

хориҷии кишвари хеш ба вазири корҳои хориҷии кишвари пазиро 

қабул менамояд.Ҳамчунин (эътимоднома) салоҳияти намояндаи 

дипломатиро эътимоднома муайян менамояд; 

$B) маънои боварирро ифода менамояд; 

$C) эътимоднома аз ҷониби сарвари давлат ба имзо мерасад; 
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$D) салоҳияти намояндаи дипломатиро эътимоднома муайян 

менамояд; 

$E) супоридани ҳуҷҷти махсусро ба сафир аз ҷони прократураи 

генералӣ эътимоднома мегуянд; 

 

@91.Эътирофнамои чист? 

$A) Эътирофнамои санади байналхалқӣ-ҳуқуқие мебошад, ки заминаи 

юридикии танзими равобитро байни субъектони мавҷуд будаи ҳуқуқи 

байналхалқӣ ва ба наздики пайдошударо ба вуҷуд меорад, сухан оиди 

эътирофнамоии кишваре меравад, ки дар натиҷаи инқилоби иҷтимоӣ, 

муборизаи миллӣ-озодихоҳӣ, муттаҳидшавии кишварҳо ва ё баръакс 

мустақилияти қисми ҷудогонаи кишвари воҳид пайдо шудааст; 

$B) эътирофнамои санади байналхалқӣ, маънои эҳтиромро дорад; 

$C) маънои эътирофнамоии кишваре меравад, ки дар натиҷаи 

инқилоби иҷтимоӣ, муборизаи миллӣ-озодихоҳӣ, муттаҳидшавии 

кишварҳо ва ё баръакс мустақилияти қисми ҷудогонаи кишвари воҳид 

пайдо шудааст; 

$D) дар раванди густариши муносибатҳои байналхалқӣ ва афзоиши 

шумораи кишварҳо баҳри танзим намудани эътирофи онҳо 

назарияҳои конститутивӣ ва эъломиявӣ таҳия шудаанд, эътирфнома 

меноманд; 

$E) мафҳуми дақиқ надорад; 

 

@94.Анвои эътирофнамоии де-факто ва де-юре-ро шарҳ диҳед. 

$A) Эътирофнамоии де-факто расмӣ мебошад, вале моҳиятан он 

нопурра аст.Аломати асосии он маҳдудияти алоқаҳои сиёсӣ ва ба 

роҳмонии равобити тиҷоратӣ, ҳалли масоили консулӣ ва ғайра 

мебошад.Ин навъи эътирофнамоӣ ҳамчун зинаи асосии гузариш ба 

эътирофи де-юре мебошад.Эътирофнамоии пурраи расмӣ – де-юре, 

заминаи ҳуқуқии истиқрори равобити дипломатиро байни кишварҳо 

фароҳам меорад.Санади эътирофи кишвари дигар метавонад изҳороти 

як ва ё якчанд кишвар оиди истиқрори равобити дипломатӣ 

бошад.Лекин баҳри истиқрори равобити дипломатӣ байни кишварҳо 

санади дуҷониба зарур аст.Маҷмўи ин аснод табодули ёддоштҳо, 

мактубҳои шахсӣ ва ё телеграммаҳоро дар сатҳи олӣ, байни вазирони 

корҳои хориҷӣ, имзои протоколи мувофиқашуда ва ё комюникеи 

муштаракро ташкил менамоянд; 
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$B) эътирофнамоии де-факто расмӣ мебошад, вале моҳиятан он 

нопурра аст.Аломати асосии он маҳдудияти алоқаҳои сиёсӣ ва ба 

роҳмонии равобити тиҷоратӣ, ҳалли масоили консулӣ ва ғайра 

мебошад.Ин навъи эътирофнамоӣ ҳамчун зинаи асосии гузариш ба 

эътирофи де-юре мебошад; 

$C) эътирофнамоии де-факто расмӣ мебошад, вале моҳиятан он 

нопурра аст.Аломати асосии он маҳдудияти алоқаҳои сиёсӣ ва ба 

роҳмонии равобити тиҷоратӣ, ҳалли масоили консулӣ ва ғайра 

мебошад.Ин навъи эътирофнамоӣ ҳамчун зинаи асосии гузариш ба 

эътирофи де-юре мебошад.Оиди де-юрӣ маълумот надорам; 

$D) эътирофнамоии пурраи расмӣ – де-юре, заминаи ҳуқуқии 

истиқрори равобити дипломатиро байни кишварҳо фароҳам 

меорад.Санади эътирофи кишвари дигар метавонад изҳороти як ва ё 

якчанд кишвар оиди истиқрори равобити дипломатӣ бошад.Лекин 

баҳри истиқрори равобити дипломатӣ байни кишварҳо санади 

дуҷониба зарур аст.Маҷмўи ин аснод табодули ёддоштҳо, мактубҳои 

шахсӣ ва ё телеграммаҳоро дар сатҳи олӣ, байни вазирони корҳои 

хориҷӣ, имзои протоколи мувофиқашуда ва ё комюникеи муштаракро 

ташкил менамоянд.Оиди Эътирофнамоӣ де-факто маълумот надорам; 

$E) Аслан чунин истилоҳотҳо мавҷуд нест; 

 

@95.Ливои Президенти ҶТ кай қабул гардидааст? 

$A)Мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» 28 июли соли 2006 таҳти № 192 қабул гардидааст; 

$B) мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» 28 июли соли 1996 таҳти № 196 қабул гардидааст; 

$C) мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» 25 июли соли 1995 таҳти № 195 қабул гардидааст; 

$D) мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» 9 сентябри соли 1991 таҳти № 91 қабул гардидааст; 

$E) мутобиқи Қонуни ҶТ «Дар бораи рамзҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» 28 июни соли 1991 таҳти № 191 қабул гардидааст; 

 

@96.Мафҳуми имтиёз ва масуниятҳои дипломатӣ чиро ифода 

менамояд? 

$A) Имтиёз ва масуниятҳои дипломатӣ аз маҷмўи ҳуқуқ ва 

афзалиятҳое иборат мебошанд, ки ба намояндагии дипломатӣ, роҳбар 

ва ҳайати кормандони он баҳри осон намудани фаъолияти онҳо 
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пешниҳод мешаванд.Ҳамчунин имтиёз ва масуниятҳои мазкур бо 

якчанд маҳдудиятҳо ба ҳайати маъмурӣ – техникӣ ва хизматрасонӣ низ 

метавонад пешниҳод гардад; 

$B) имтиёз ва масуниятҳои дипломатӣ аз маҷмўи ҳуқуқ аз маҷмўи 

фаъолитҳо иборат аст; 

$C) маънои кумакҳорро ифода менамояд; 

$D) мазмунан ёрӣ ба ҷабрдидаҳои ҷангиро шарҳ намоем, дуруст аст; 

$E) Имтиёз ва масуниятҳои дипломатӣ аз маҷмўи кодексҳои ҳуқуқӣ ва 

афзалиятҳое иборат мебошанд, ки ба намояндагии консулонро, 

ниҳодҳои СММ-ро, роҳбар ва ҳайати кормандони он баҳри осон 

намудани фаъолияти онҳо пешниҳод мешаванд.; 

 

@97.Низомномаи корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро кадом 

сол тасдиқ гардидааст? 

$A)асоси фаъолияти ВКХ ҶТ Низомномаи ВКХ мебошад, бо фармони 

Президенти ҶТ аз «28» декабри соли 2006 таҳти № 593 тасдиқ 

гардидааст; 

$B) «28» ноябри соли 2000 тасдиқ гардидааст; 

$C) асоси фаъолияти ВКХ ҶТ Низомномаи ВКХ мебошад, бо фармони 

Президенти ҶТ аз «28» марти соли 1999 таҳти № 28 тасдиқ гардидааст; 

$D) асоси фаъолияти ВКХ ҶТ Низомномаи ВКХ мебошад, бо фармони 

Президенти ҶТ аз «10» декабри соли 1990 таҳти № 593 тасдиқ 

гардидааст; 

$E) асоси фаъолияти ВКХ ҶТ Низомномаи ВКХ мебошад, бо фармони 

Президенти ҶТ аз «28» декабри соли 1967 таҳти № 208 тасдиқ 

гардидааст; 

 

@98.Аввалин рутбаҳои дипломатӣ кай пайдо шуданд? 

$A)аз асри XIII; 

$B) аз асри XI; 

$C) аз асри XII; 

$D) аз асри X; 

$E) аз асри III; 

 

@99.Аҳднома оид ба миссияи махсус дар кадом иҷлосияи СММ 

қабул гардид? 

$A) дар иҷлосиси XXIV Ассамблеяи Генералӣ СММ, 8 декабри соли 

1969 ва соли 21 июни соли 1985 мавриди амал қарор гирифт; 
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$B) дар иҷлосиси XX Ассамблеяи Генералӣ СММ, 9 декабри соли 1961; 

$C) дар иҷлосиси XXI Ассамблеяи Генералӣ СММ, 10 декабри соли 1962; 

$D) дар иҷлосиси X Ассамблеяи Генералӣ СММ, 7 декабри соли 1960; 

$E) дар иҷлосиси XIV Ассамблеяи Генералӣ СММ, 11 декабри соли 1964; 

 


