
САВОЛҲО АЗ СОҲАИ ХУКУКИ  ГРАЖДАНИ 
 

1. Намудҳои ширкатҳои хоҷагидорӣ кадомҳоянд? 
2. Муассиса чист? 

3. Оё шахси ҳуқуқие, ки аз ҷониби давлат таъсис дода шудааст, аз рӯи ӯҳдадориҳои он 
масъулият дорад? 

4. Оё манзили истиқоматӣ ба сифати объекти ҳуқуқи гражданӣ баромад карда 
матавонад? 

5. Масъулияти шахсе, ки сирри тиҷоратӣ ё хизматиро фош кардааст, чӣ гуна аст? 

6. Намудҳои коғазҳои киматнок кадомҳоянд? 

7. Саҳмия чист? 
8. Ахд чист? 

9. Аҳдҳои бо шарту шароит басташуда ба кадом намудҳо ҷудо мешаванд? 

10. Дар кадоме ҳолат тасдиқи нотариалии аҳд ҳатмист? 

11. Мӯҳлати даъво аз рӯи аҳдҳои баҳснок чӣ қадар аст ва аз кадом лаҳза ҳисоб карда 
мешавад? 

12. Дар кадом ҳолатҳо амали ваколатнома қатъ намегардад? 

13. Ҳуқуқҳои гражданӣ бо кадом мақсад ва дар асоси чӣ маҳдуд карда мешавад? 

14. Иттиҳодияҳои (ташкилотҳои) ҷамъиятӣ ва динӣ чист? 
15. Фонд чист? 

16. Шаҳрванд кист? 

17. Қобилияти амалкунӣ чист? 

18. Қобилияти амалкунии пурра чист? 

19. Аҳамияти ҳуқуқии маҳалли зист-ро муайян намоед. 

20. Асосҳо барои бедарак ғоиб эътироф намудани шаҳрванд-ро муайян намоед. 

21. Асосҳо барои фавтида эътироф намудани шаҳрванд-ро муайян намоед. 

22. Оё мӯҳлати даъво ва ё тартиби ҳисоби онро тағйир додан мумкин аст? 

23. Намудҳои мӯҳлати даъво-ро муайян намоед. 

24. Мӯҳлати даъворо суд дар кадом вақт татбиқ менамояд? 

25. Ҷараёни мӯҳлати даъво аз кай оғоз мегардад? 

26. Дар кадоме аз ҳолатҳои дар поён номбаршаванда ҷараёни мӯҳлати даъво боздошта 
мешавад? 

27. Канда шудани ҷараёни мӯҳлати даъво боиси кадом оқибатҳои ҳуқуқӣ мегардад? 

28. Нисбати кадом талабот мӯҳлати даъво татбиқ мешавад? 

29. Ҷавобгарии ҳуқуқии гражданӣ дар кадом шакл сурат мегирад? 

30. Барқарор намудани вазъе, ки то вайрон гардидани ҳуқуқ ҷой дошт, кадом вақт 
истифода мегардад? 

31. Хоҷагии деҳқонӣ дар кадом шаклҳо ташкил шуда метавонад? 

32. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии молу 

мулки ғайриманқул ва ҳукуқҳо ба он» объектҳои бақайдгирии давлатӣ чӣ маҳсуб мешавад? 

33. Иттиҳодияи ҷамъиятӣ чист? 

34. Шаклҳои ташкилию ҳукуқии иттиҳодияи ҷамъиятӣ кадомҳоянд? 

35. Ҷамъияти саҳомии фаръӣ чист? 

36. Масъулияти ҷамъияти саҳомӣ чӣ гуна аст? 

37. Таъсиси ҷамъияти саҳомӣ чӣ гуна аст? 
38. Эмансипатсия чист? 

39. Арзиши дороии софи ҷамъияти саҳомӣ аз рӯи чӣ ҳисоб карда мешавад? 

40. Феҳристи саҳмдорони ҷамъияти саҳомӣ  аз ҷониби кӣ пеш бурда мешавад? 

41. Асноди ҳолати шаҳрвандӣ чист? 

42. Корхонаҳои давлатии фаръӣ бо кадом ин мақсадҳо таъсис меёбанд? 
43. Кадом шахсон дар баррасии парвандаи муфлисшави иштирок менамоянд? 

44. Оё шахси фавтида эълоншуда баъди ҳозир шуданаш ҳуқуқи талаби молумулки 

маҳфузмондаро дорад? 



45. Мақсад аз муқаррар кардани мӯҳлати махсуси кӯтоҳ аз чӣ иборат аст?  

46. Тартиби истифодаи мӯхлати даъво-ро муайян намоед. 

47. Қоидаҳои боздоштани мӯхлати даъво-ро муайян намоед. 

48. Истифодаи нодурусти меъёрҳои Кодекси гражданӣ дар бораи канда шудани ҷараёни 

мӯҳлати даъво боиси кадом оқибатҳо мегардад?  

49. Ҳуҷҷатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

50. Кӣ метавонад бо талаби беэътибор донистани аҳдҳое, ки аз доираи қобилияти 

ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ берун аст, ба суд муроҷиат намояд?  
 
 

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ ҲУҚУҚИ  ГРАЖДАНӢ  
 

1. Шартномаи нигаҳдоштро вобаста ба намудҳои ашёҳои нигаҳдоштшаванда ба намудҳо 

тақсим намоед. 

2. Барои зараре, ки аз ҷониби якчанд ноболиғ якҷоя расонида шудааст, намояндагони 

қонунии онҳо чӣ гуна ҷавобгарӣ доранд?  

3. Нишонаҳои фаъолиятеро, ки манбаи хатари калондошта эътироф мегардад, муайян 
намоед. 

4. Шартномаи суғуртаи шахсӣ ба кадом намудҳо таксим мешавад? 

5. Ҳангоми муайян намудани андозаи ҷуброни зараре, ки ба саломатӣ расонида шудааст, чи  

ба ҳисоб гирифта мешавад? 

6. Тибқи шартномаи контрактатсия истехсолкунанда чи ӯҳдадори дорад? 

7. Ба сифати иҷорадеҳ дар шартномаи иҷораи биноҳо ва иншоот кӣ баромад карда 
метавонанд? 

8. Ба сифати пудратчӣ дар шартномаи пудрати сохтмон кадом субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ 
баромад карда метавонанд? 

9. Предмет ва аломатҳои ҳуқуқии  шартномаи маблағгузорӣ таҳти гузашт кардани 
талаботи пулиро муайян намоед. 

10. Ба сифати иҷрокунанда дар шартномаи хизматрасонии пулакӣ кӣ баромад карда 
метавонад? 

11. Агар созишнома дар бораи расонидани ёрии ҳуқуқӣ байни ваколатдиҳанда ва адвокат 

(адвокатҳо) хусусияти музднокӣ дошта, пардохти ҳаққи хизмат барои давраи вақте 

пешбини гардида бошад, ки бо созишномаи дахлдор тарафҳо барои иҷрои супориш 

алоқаманданд, муносибатҳои ҳуқуқии онҳо хусусияти граждани ё меҳнатиро доранд ? 

12. Дар кадом ҳолат предмети шартномаи қарзро пеш аз мӯҳлат баргардонидан мумкин аст?  
13. Суброгатсия чист? 
14. Шартномаи супориш музднок дар кадом холат мешавад? 

15. Нархи шартномаи консессияи тиҷоратӣ дар кадом шаклҳо муайян карда мешавад? 

16. Дар кадом мавридҳо шахсе, ки дар бораи пардохти мукофот эълон кардааст, аз ваъдаи 

додашуда ҳуқуқи даст кашидан надорад? 

17. Корманди шахси ҳуқуқӣ гуфта кадом шаҳрвандеро меноманд? 

18. Асосҳои барои ҷуброни зараре, ки бо амали ғайриқонунии мақомоти таҳқиқ, тафтиши 

пешакӣ, прокуратура ва суд расонида шудааст, номбар намоед. 

19. Ба сифати ташкилотчии бозихо ва шартхо кадом субъектҳои ҳуқуқи гражданӣ баромад 
карда метавонанд? 

20. Дар сурати фурӯхтани мол бо кредит, агар мӯҳлати пардохт дар шартнома пешбинӣ 

нагардида бошад, он дар кадом мӯҳлат бояд пардохт гардад? 

21. Асосҳои ба вуҷуд омадани ҷавобгарӣ аз чи иборат аст?     

22.  Дар кадом ҳолат рад кардани ҷуброни зарар иҷозат дода намешавад?  

23. Мушаххасоти ранҷу азоби ҷисмонӣ ва маънавӣ-ро муайян намоед. 

24. Дар сурати азнавташкилшавии шахси ҳуқуқӣ, ки тибқи тартиби муқарраргардида барои 

зарари ба ҳаёт ва саломатӣ расонидашуда масъул эътироф шудааст, ӯҳдадории вобаста 

ба пардохтҳои дахлдор ба зиммаи ки гузошта мешавад? 



25. Ҷуброни зарари вобаста ба паст гардидани қобилияти меҳнатӣ ё марги ҷабрдида дар 
кадом давра пардохт карда мешавад? 

26. Дар сурати расонидани осеб ё ба таври дигар расонидани зарар ба саломатии ноболиғ, 
ки ба синни чордаҳсолагӣ нарасидааст ва музди меҳнат надорад, ашхоси барои 

расонидани зарар гунаҳкор чи ухдадори дорад? 

27. Бо назардошти кадом ҳолатҳо суд метавонад ҷуброни зарари аз ҷониби шаҳрванд 

расонидашударо ба истиснои ҳолатҳое, ки зарар вобаста ба амали бадқасдона расонида 
шудааст кам кунад? 

28. Фурӯши мол бо кредит тибқи нархҳои аз чониби ки мукарраргардида анчом дода 
мешавад? 

29. Сифати барқе, ки ташкилоти таъмини барқ таъмин менамояд, бояд ба чи мутобикат 
намояд? 

30. Дар шартномаи фуруши корхона хуқуқи фурӯшанда, ки дар натиҷаи иҷозати махсус 

(литсензия) барои машғул шудан ба фаъолияти дахлдор гирифта шудааст,  агар  дар 

қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, ба ки дода намешавад? 

31. Оё шахсони вокеъи метавонанд, ки дар моликияти шахсиашон ҳавопаймоҳои гражданӣ 
дошта бошанд?  

32.  Таҳти мафҳуми «нақлиёти автомобилии истифодаи умумӣ» чӣ фаҳмида мешавад? 

33. Оё давлат метавонад дар шартномаи қарз ба сифати қарзгиранда баромад кунад? 

34. Ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ байни киҳо сурат мегирад? 

35. Мӯҳлати пешниҳоди шикоят (эътироз) нисбат ба интиқолдиҳандагони автомобилӣ оид 

ба пардохти ҷаримаҳо чӣ қадар аст? 

36. Барои қабули хайрия ичозат е розиги талаб карда мешавад е не? 

37. Оё пас аз гузаштани мӯҳлати шартнома нигаҳбон барои гум кардан, камомад ё зарар 

дидани ашё ҷавобгар аст? 
38. Зарари ба молгузор вобаста ба гум шудан, камомад ё зарари ба ашё расонидашуда аз 

ҷониби кӣ ҷуброн карда мешавад? 

39. Дар кадом ҳолатҳо молгузор вазифадор аст, ки ба нигаҳбон зарари вобаста ба хосияти 

ашёи барои нигаҳдошт супурдашуда расондашударо ҷуброн намояд? 

40. Ҳангоми аз гирифтани ашё саркашӣ намудани молгузор, гаравхона (ломбард) дар 

ҷараёни чанд моҳ вазифадор аст молро нигоҳ дорад? 

41. Чи гуна сарватҳоро бонк метавонад барои нигаҳдошт қабул  кунад? 

42. Таъмири асосӣ ва ҷории амволи мувофиқи шартномаи киро (прокат) додашуда вазифаи 
ки аст? 

43. Нарх дар шартномаи пудрат чист? 

44. Пудратчӣ  ӯҳдадор аст иншооти сохташавандаро аз хисоби ки сугурта кунад? 

45. Фармоиши, ки асос барои бастани шартномаи пудрат барои эҳтиёҷоти давлатӣ ба ҳисоб 
меравад? 

46. Мӯҳлати даъво тибқи талаботе, ки аз боркашонӣ бармеояд, аз лаҳзае ки тибқи 

оинномаҳо ё кодексҳои нақлиёт муайян мегардад, ба кадом мухлат мукаррар карда 
мешавад? 

47. Субконсессияи  тиҷоратӣ чист?  

48. Дорандаи ҳуқуқ-ро муайян намоед. 

49. Предмети шартномаи консессияи тиҷорати-ро муайян намоед. 

50. Предмети шартномаи фаъолияти якҷояро чи ташкил медиҳад? 

51. Вобаста ба тарзи фаъолияташон ширкатҳои оддиро ба кадом намудҳо ҷудо кардан 
мумкин аст? 

52. Ҳангоми пешбурди якҷояи кор барои анҷом додани ҳар як аҳд чӣ талаб карда мешавад? 

53. Фоидаи дар натиҷаи фаъолияти якҷоя бадастовардаи шарикон чи тавр тақсим карда 
мешавад? 

54. Дар кадом ҳолат шартнома ба мӯҳлати номуайян басташуда эътироф карда мешавад? 

55. Ҳуқуқҳои асосии иширокчиёни фаъолияти якҷоя кадомҳоянд? 
56. Истифодаи амволи умумии шарикон чи тавр сурат мегирад? 



57. Қарор оид ба корҳои умумии шарикон дар асоси чӣ қабул мешавад? 

58. 174. Ариза дар мавриди шартномаи бемӯҳлати фаъолияти якҷояро рад кардани шахс 

бояд аз ҷониби чунин шахс дар кадом мӯҳлат то лаҳзаи эҳтимолии аз шартнома 
баромадан, арз карда шавад? 

59. Ба сифати миёнарав дар  шартномаи маблағгузорӣ бо гузашт кардани талаботи пулӣ ки 
баромад мекунанд? 

60. Озмуни оммавӣ дар кадом ҳолат ҳамчун озмуни оммавии кушода ҳисобида мешавад? 

61. Тағйир додани шарт ва бекоркунии озмуни оммавӣ чи тавр амали карда мешавад? 

62. Ӯҳдадории пардохти мукофот, сарфи назар аз он ки амали дахлдор вобаста ба эълон 

анҷом дода шудааст ё бидуни он, ба миён меояд ё не? 

63. Шартномаи консессияи тиҷоратӣ дар кадом холат қатъ мегардад? 
64. Хамчун предмети шартномаи секвестр кадом амвол баромад карда метавонад? 

65. Суғуртаи ҳатмии давлатӣ аз ҳисоби кадом маблаг сурат мегирад? 

66. Ӯҳдадории шарикон оид ба эхтиети амволи умум ва тартиби ҷуброни хароҷоти вобаста 

ба иҷрои ӯҳдадориҳо дар кучо пешбини карда мешавад? 
67. Намудхои шартномаи пудратро номбар кунед. 

68. Фарқи шартномаи идораи ба боварӣ асосёфтаи амвол аз шартномаи супориш чи аст? 

69. Фарқи шартномаи идораи ба боварӣ асосёфтаи амвол аз шартномаи комиссия-ро муайян 
намоед. 

70. Фарқияти байни ӯҳдадорихо вобаста ба расонидани зарар ва вобаста ба дорошавии 
беасос-ро муайян намоед. 

71. Бадастоваранда дар назди ҷабрдида дар кадом ҳолатҳо ҷавобгар мебошад? 

72. Шартномаи ҳамлу нақли бор тавассути нақлиёти роҳи оҳан аз кадом лаҳза басташуда 

ҳисоб мешавад? 

73. Чавобгарии ноболиғони аз синни чордаҳсола то ҳаждаҳсола барои зарари расонидаашон 
чи гуна аст? 

74. Шартномаи сугуртаро маънидод кунед. 

75. Мафҳуми шартномаи нигаҳдошт дар анборро муайян намоед. 
76. Мохияти шартномаи секвестрро маънидод кунед. 
77. Полиси сугуртаро маънидод кунед. 

78. Шартномаи пасандози бонкӣ чи маъно дорад? 

79. Ухдадории тарафхо тибки шартномаи маблағгузорӣ таҳти гузашт кардани талаботи 

пулӣ-ро муайян намоед. 

80. Мохияти шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг)-ро маънидод кунед. 
81. Мохияти шартномаи контрактатсия-ро муайян намоед. 

82. Аломатҳои ҳуқуқии шартномаи супоришро шарҳ дихед. 
83. Сугуртакуни чист? 
84. Сугуртакунанда кист? 
85. Сугуртаи мутакобила чист? 
86. Шартномаи комиссия-ро маънидод кунед. 

87. Шартҳои муҳими шартномаи идораи ба боварӣ асосёфтаи амвол кадомхоянд? 

88. Оё сардори ваколатдор идораи ба боварӣ асосёфтаи амволро ба зимма шахси дигар 
вогузор карда метавонад?  

89. Намудҳои алоҳидаи шартномаи нигаҳдоштро муайян намоед.  

90. Шартномаи киро (прокат) ба кадом муҳлат баста мешавад? 
91. Шартномаи истифодаи ройгон (шартномаи ссуда)-ро маънидод кунед. 

92. Шартномаи пудрати маишӣ аз кадом лаҳза баимзорасида ҳисобида мешавад? 
93. Таваккали тасодуфан несту нобуд гардидан ё тасодуфан осеб дидани иншооти сохтмон, 

ки мавзӯи шартномаи пудрати сохтмонро ташкил медиҳад, то кадом лаҳза ба зиммаи 

пудратчӣ аст? 

94. Ҳадя дар кадом ҳолатҳо манъ аст?  
95. Мохияти шартномаи чартерро муайян намоед. 

96. Мохияти шартномаи экспедитсияи нақлиётӣ-ро маънидод кунед. 



97. Муҳлати даст кашидан аз иҷрои шартномаи экспедитсияи нақлиётӣ-ро муайян намоед. 

98. Шаклҳои ғайринақдии ҳисоббаробаркуниро муайян намоед:  
99. Аккредитиве бозхостшаванда гуфта чиро фахмидан мумкин аст? 

100. Аккредитиве бозхостнашаванда гуфта чиро фахмидан мумкин аст? 
 
 

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ ҲУҚУҚИ  ҶИНОЯТӢ 
 

1. Принсипи қонуният чи маъно дорад? 

2. Чӣ гуна таърифи ҷиноятро КҶ ҶТ с. 1998 додааст? 

3. Мафҳуми ба ҷамъият хавфнокии кирдорро муайян намоед. 

4. Зери мафҳуми ҷавобгарии ҷиноятӣ чиро фаҳмидан мумкин аст?  

5. Асоси ҷавобгарии ҷинояти-ро муайян намоед. 

6. Аз кадом синну сол ҷавобгарии ҷиноятӣ оғоз меёбад? 

7. Барои кадом намуди ҷиноятҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ аз синни 14- солагӣ муқаррар 
карда шудааст? 

8. Предмети ҳуқуқи ҷиноятиро чи ташкил мекунанд? 

9. Ба сарчашмаҳои расмии ҳуқуқи ҷиноятӣ чи дохил мешаванд? 

10. Кадом намуди диспозитсия барои муайян кардани аломатҳои ҷиноят ба дигар модда ё 

қисми моддаи Қонуни ҷиноятӣ ҳавола мекунад? 

11. Маънидодкуние, ки аз ҷониби мақомоти қонунугузор дода мешавад, чӣ ном дорад? 

12. Маънидодкуние, ки суд ҳангоми татбиқи меъёрҳои қонуни ҷиноятӣ дар вақти 

баррасии парвандаи ҷиноятии мушаххас медиҳад, чӣ ном дорад? 

13. Кадом қонун ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад? 

14. Кадом қонун вазъи шахси ҷиноят содирнамударо бадтарсозанда дониста мешавад? 

15. Кадоме субъектҳо аз рӯи КҶ ҶТ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида намешаванд? 

16. Амали қонуни ҷиноятӣ дар фазо, ҷавобгарии ҷиноятии шаҳрванди хориҷӣ, ки дар 

ҳудуди ҶТ ҷиноят содир намудааст аз рӯи кадом принсип муайян карда мешавад? 

17. Бо ёрии кадом нишонаҳо категорияҳои ҷиноят тақсим мешавад? 

18. Ба кадом категорияи ҷиноятҳо кирдорҳои қасдан содиршудае дохил мешаванд, ки 

барои онҳо ҷазо то 2 соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест, муқаррар шудааст? 

19. Ба кадом категорияҳои ҷиноятҳо кирдорҳои қасдан содиршудае дохил мешаванд, ки 

барои он ҷазо то 5 соли маҳрум сохтан аз озодӣ муқаррар шудааст? 

20. Ба кадом категорияҳои категорияҳои ҷиноятҳо кирдори қасдона содиршудае дохил 

мешаванд, ки ҷазо барои онҳо аз 12 соли маҳрум сохтан аз озодӣ зиёд нест? 

21. Ба кадом категорияҳои ҷиноят кирдорҳои қасдона содиршудае дохил мешаванд, ки 

барои онҳо ҷазои якумра маҳрум сохтан аз озодӣ муқаррар шудааст? 

22. Таркибе, ки аз лаҳзаи содир намудани кирдор новобаста аз фаро расидани оқибат 
хотимаёфта дониста мешавад, кадом аст? 

23. Таркиби ҷинояте, ки дар он оқибати ҷиноят дар қонуни ҷиноятӣ ба сифати аломати 

ҳатмии таркиби ҷиноят пешбинӣ гардидааст кадом аст? 

24. Дар кадом ҷиноятҳо вақти хотима ёфтани ҷиноят бо оқибати ба ҷамъият хавфнокӣ 

алоқаманд нест? 

25. Номукаллафии шахс аз се аломат иборат аст. Кадоме аз аломатҳои номбаршуда 

элементи номукаллафӣ ҳисоб намешавад? 

26. Кадом намуди гуноҳ дар мазмуни лаҳзаи иродавии худ бе асосҳои ба он кофӣ 

бартараф намудани оқибатҳоро пешбинӣ мекунад? 

27. Кадом намуди қасдро аз лаҳзаи ба вуҷудоӣ фарқ мекунанд? 

28. Ҷинояткор кӯшиш мекунад, ки ба натиҷаи муайян, аниқ ё ба яке аз чандин натиҷаҳои 

дилхоҳ ноил шавад. Ӯ чӣ гуна қасд дорад? 

29. Дар кадом чиноятхо касди бавосита ҷой дошта метавонад? 

30. Лаҳзаи иродавии қасди бевосита бо чӣ тавсиф мешавад? 



31. Ҷиноятҳое, ки аз як қатор кирдорҳои ҷиноятии ҳаммонанд иборат бо қасди умумӣ ва 

мақсади ягона равона шудаанд, чи гуна чиноят эътироф мешаванд? 

32. Чинояте, ки аз як қатор кирдорҳои ҷиноятии ҳаммонанд иборат буда, таркибҳои онҳо 

аз якчанд кирдор таркиб ёфта, мақсади ягона дошта ва дар якҷоягӣ кирдорро ҳамчун як 

ҷиноят тавсиф медиҳанд, чи гуна чиноят эътироф мешаванд? 

33. Дар кадом ҳолат ҷиноят такрорӣ ҳисоб мешавад? 

34. Дар кадом ҳолат ретсидиви ҷиноят ҷой дорад? 

35. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир кардани ҷинояти дилхоҳи 

қасдона аз ҷониби шахсе, ки дар содир кардани ҷинояти қасдона доғи судӣ дорад? 

36. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир кардани ҷинояти қасдонаи 

айниятӣ ё монанд аз ҷониби шахсе, ки барои ҷинояти қасдонаи пештар содирнамуда доғи 

судӣ дорад? 

37. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин, агар 

ин шахс қаблан на камтар аз ду маротиба барои қасдан содир намудани ҷиноятҳои дараҷаи 

миёна бо маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шуда бошад? 

38. Кадом намуди  ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир намудани ҷинояти вазнин аз 

ҷониби шахсе, ки қаблан барои содир кардани ҷинояти вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ 

маҳкум шуда бошад? 

39. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир кардани ҷинояти махсусан 

вазнин, агар шахс қаблан барои содир намудани ҷинояти вазнин ба маҳрум сохтан аз озодӣ 

маҳкум шуда бошад? 

40. Кадом намуди ретсидив ҷой дорад, ки дар ҳолати содир кардани ҷинояти махсусан 

вазнин аз ҷониби шахсе, ки қаблан ду маротиба барои содир кардани ҷиноятҳои вазнин ё 

махсусан вазнин маҳкум шуда бошад? 

41. Барои тайёрӣ ба кадом ҷиноят ҷавобгарии ҷиноятӣ фаро мерасад? 

42. Барои сӯиқасд ба кадом намуди ҷиноят ҷавобгарии ҷиноятӣ фаро мерасад? 

43. Дар кадом ҷиноятҳо давраи сӯиқасд ҷой надорад? 

44. Дар кадом ҳолатҳо ихтиёрӣ даст кашидан аз ҷиноят ҷой дорад? 

45. Шахсе, ки бо роҳи истифодаи ашхоси дигаре, ки мувофиқи қонун ба ҷавобгарии 

ҷиноятӣ кашида намешавад ҷиноят содир кардааст, кадом шарикӣ дар ҷиноят эътироф 
мешавад? 

46. Аз рӯи кадом аломат иттиҳоди ҷиноятӣ аз гурӯҳи муташаккил фарқ мекунад? 

47. Барои пинҳонкунии кадом категорияҳои ҷиноятҳо ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ 
шудааст? 

48. Аз рӯи кадом аломат мудофиаи зарурӣ аз зарурати ниҳоӣ фарқ мекунад? 

49. Кадом ҳолат қонунӣ будани таваккали асоснокро истино мекунад? 

50. Кадоме аз намудҳои ҷазо ба ҷазои асосӣ дохил мешавад? 

51. Кадоме аз ин намудҳои ҷазо ба ҷазои иловагӣ дохил мешаванд? 

52. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансаби муайян ё машғул шудан ба фаъолияти 

муайян ҳамчун ҷазои асосӣ ба кадом мӯҳлат таъин мешавад? 

53. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти 

муайян ба сифати ҷазои иловагӣ ба кадом мӯҳлат муқаррар шудааст? 

54. Корҳои ҳатмӣ ба кадом мӯҳлат муқаррар мешаванд? 

55. Дар ҳолати ашаддӣ саркашӣ кардан аз адои корҳои ҳатмӣ он бо кадом чазо иваз 
карда мешавад?  

56. Корҳои ислоҳӣ ба кадом мӯҳлат таъин карда мешаванд? 

57. Чанд фоизи музди меҳнати маҳкумшуда бо корхои ислоҳӣ ба фоидаи давлат нигоҳ 
дошта мешавад? 

58. Ба кадом категорияи маҳкумшудагон таъини ҷазои корҳои ислоҳӣ мумкин аст? 

59. Дар сурати аз адои мӯҳлати ҷазо ашаддӣ саркашӣ намудани шахси ба корҳои ислоҳӣ 

маҳкумшуда, суд мӯҳлати адонашудаи корҳои ислоҳиро бо кадом намуди ҷазо иваз карда 
метавонад? 



60. Аз таъминоти пули шахси ба маҳдуд кардан дар хизмати ҳарбӣ маҳкумшуда ба 

фоидаи давлат чанд фоиз нигоҳ доштан мумкин аст? 

61. Нигоҳ доштан дар қисм интизомӣ ба кадом мӯҳлат таъин мешавад? 

62. Ҷазо дар намуди маҳрум сохтан аз озодӣ ба кадом мӯҳлат таъин мешавад? 

63. Маҳкумшудагоне, ки бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати зиёда аз 5 сол барои аз 

беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят дар куҷо адои ҷазо мекунанд? 

64. Ба занони ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда дар ҳолати ретсидиви махсусан 

хавфнок адои ҷазо дар куҷо таъин мегардад? 

65. Барои ашхосе, ки бори аввал бо маҳрум сохтан аз озодӣ барои ҷиноятҳои махсусан 

вазнин маҳкум шудаанд, адои ҷазо дар куҷо таъин мегардад? 

66. Ба ашхоси ҳангоми ретсидиви ҷиноят ба ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкумшуда, 

ки қаблан ин намуди ҷазоро адо кардааст адои ҷазо дар куҷо таъин мегардад? 

67. Барои ашхосе, ки бо маҳрум сохтан аз озодӣ дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфнок 

маҳкум шудааст, адои ҷазо дар куҷо таъин мегардад? 

68. Ба ашхосе, ки якумра аз озодӣ маҳрум шудааст дар куҷо адои ҷазо таъин мегардад? 

69. Ҳангоми ретсидиви ҷиноятҳо ҷазо ба кадом мӯҳлат таъин карда мешавад? 

70. Мӯҳлат ва андозаи ҷазо дар ҳолати ретсидиви махсусан хавфноки ҷиноятҳо на камтар 
аз чанд микдораш таъин карда мешавад? 

71. Мувофиқи қонун мӯҳлати ниҳоӣ аз рӯи маҷмӯи ҳукмҳо дар шакли маҳрум сохтан аз 

озодӣ чӣ қадар аст? 

72. Ҳангоми таъин кардани кадом намуди ҷазоҳо то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм 

дар ҳабс нигоҳ доштан ба ҳисоби як рӯз баробари як рӯз ба назар гирифта мешавад? 

73. Ҳангоми таъин кардани кадом намуди ҷазоҳо то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм 

дар ҳабс нигоҳ доштан ба ҳисоби як рӯз баробари ду рӯз ба назар гирифта мешавад? 

74. Ҷазои маҳдуд кардан аз озодӣ ба кадом мӯҳлат татбиқ мешавад? 

75. Чӣ тавр ҳаракати шахс баҳо дода мешавад, агар ӯ бе маслиҳати пешакӣ барои пинҳон 

намудани осори ҷиноят ва воситаю олоти ҷиноят мусоидат карда бошад? 
 
 

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ ҲУҚУҚИ ҶИНОЯТӢ (кисми махсус) 
 

1. Объекти м. 110 қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатиро муайян кунед. 

2. Тарафи субъективии м. 154 КҶ вайрон кардани қоидаҳои муҳофизати меҳнатро 
муайян кунед. 

3. Объекти м. 165 КҶ ҷалби ноболиғон ба содир намудани ҷиноятро муайян созед. 

4. Объекти хариду фурӯши ноболиғонро муайян намоед. 

5. Таркиби ҷинояти дар м. 168 КҶ ба шавҳар додани духтари ба синни никоҳ нарасида 
пешбинишударо муайян намоед. 

6. Объекти м. 171 КҶ иваз намудани тифлро муайян кунед. 

7. Субъекти м. 174 КҶ иҷро накардани ӯҳдадорӣ оид ба тарбияи ноболиғро муайян 
намоед. 

8. Объект ва субъекти м. 177 КҶ бадқасдона саркашӣ намудани падару модар аз 
таъминоти фарзандонро муайян кунед. 

9. Объект ва субъекти ҷинояти бадқасдона саркашӣ намудани фарзандонро аз 

таъминоти падару модари ғайри қобили меҳнат муайян кунед. 

10. Таснифи боби 21 КҶ ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятиро муайян кунед. 

11. Таркиби ҷинояти м. 186 КҶ бандитизмро муайян кунед. 

12. Таркиби ҷинояти м. 187 КҶ ташкили иттиҳоди ҷамъиятиро муайян кунед. 

13. Объекти м. 200 КҶ муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор ё моддаҳои 

психотропӣ бо мақсади ба соҳибияти каси дигар доданро муайян кунед. 

14. Таркиби ҷинояти м. 201 КҶ муносибати ғайриқонунӣ бо воситаҳои нашъадор ё 

моддаҳои психотропиро номбар кунед. 



15. Таркиби м. 204 КҶ парвариши ғайриқонунии зироатҳои дорои моддаҳои нашъадори 
кишташон манъшударо номбар кунед. 

16. Объекти ҷинояти м. 212 КҶ вайрон кардани қоидаҳои ҳаракати роҳ ва истифодаи 

воситаҳои нақлиётро муайян намоед. 
17. Тарафи объективии авбоширо муайян созед. 

18. Субъекти м. 238 КҶ ба фоҳишагӣ ҷалб намудан кӣ шуда метавонад? 

19. Предмети м. 242 КҶ несту нобуд ё вайрон кардани ёдгориҳои таърихию фарҳангиро 
муайян созед. 

20. Дуздӣ ба миқдори калон кадом вақт ҳисобида мешавад? 

21. Таркиби ҷинояти м. 247 КҶ қаллобиро муайян кунед. 

22. Таркиби ҷинояти м. 249 КҶ роҳзаниро муайян кунед. 

23. Аз рӯи чӣ м. 248 КҶ ғоратгарӣ аз м. 249 КҶ роҳзанӣ фарқ мекунад. 

24. Объекти м. 259 КҶ соҳибкории сохтаро нишон диҳед. 

25. Таркиби м. 260 КҶ соҳибкории сохтаро нишон диҳед. 

26. Объекти м. 281 КҶ тайёр кардан ё ба муомилот баровардани пул ё коғазҳои қиматноки 

қалбакиро нишон диҳед. 

27. Таркиби ҷинояти м. 289 КҶ контрабанда (қочоқ)-ро нишон диҳед. 

28. Агар шахс ҳангоми контрабанда (қочоқ) аз сарҳади гумрукии ҶТ воситаҳои нашъадор 

ва яроқи оташфишон гузаронад, кирдор чӣ тавр бандубаст карда мешавад? 

29. Фарқи м. 305 КҶ хиёнат ба давлат аз м. 308 КҶ ҷосусӣ аз чи иборат аст. 

30. Таркиби ҷинояти м. 314 КҶ-ро нишон диҳед. 

31. Таркиби ҷинояти м. 320 КҶ додани пораро нишон диҳед. 

32. Субъекти м. 323 КҶ сохтакории хизматӣ кӣ шуда метавонад? 

33. Намояндаи ҳокимият кӣ шуда метавонад. 

34. Таркиби ҷинояти м. 328 КҶ истифодаи зӯроварӣ ба  намояндаи ҳокимиятро нишон 

диҳед. 

35. Таркиби ҷинояти м. 331 КҶ монеъ шудан ба фаъолияти муассисаҳои татбиқкунандаи 

ҷазо ва муассисаҳои ҳабси пешакиро муайян кунед. 

36. Агар сохтакорӣ, тайёр кардан ё ба соҳибияти каси дигар додани ҳуҷҷат, штамп, мӯҳр 

ва бланкаҳои қалбакӣ бо мақсади хариду фурӯши одамон содир шуда бошад, кирдор чӣ хел 
бандубаст карда мешавад? 

37. Субъекти м. 343 КҶ саркашӣ аз хизмати ҳарбӣ ва алтернативӣ кӣ шуда метавонад? 

38. Ходими калисо барои хабар надодан дар бораи ҷинояте, ки ба ӯ ҳангоми омӯзиш 

маълум гардидааст мувофиқи м. 347 КҶ ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад ё не? 

39. Агар ҳамкор ва хешовандони шахси содирнамудаи ҷиноят хабар надиҳад ва пинҳон 

доштани ҷиноятро пешакӣ ваъда надода бошаду аммо пинҳон кунад, он гоҳ ҷавобгарии 

ҷиноятии онҳо чӣ тавр ҳал карда мешавад? 

40. Таркиби ҷинояти м. 358 КҶ ғайриқонунӣ дастгир ё ҳабс намуданро муайян кунед. 

41. Объекти ҷинояти м. 359 КҶ сохтакории далелҳоро муайян кунед. 

42. Таркиби ҷинояти м. 365 КҶ гурехтан аз ҷойҳои маҳрум сохтан аз озодӣ ё аз ҳабси 
пешакиро муайян кунед. 

43. Агар таҳдид нисбати сардор дар вазъияти ҷангӣ ё дар замони ҷанг содир шуда бошад, 

он гоҳ кирдор чӣ тавр бандубаст карда мешавад? 

44. Агар хизматчии ҳарбӣ ҳангоми иҷрои вазифа хизматчии ҳарбии дигарро таҳқир 

кунад, он гоҳ кирдори вай чӣ хел бандубаст карда мешавад? 

45. Агар аз ҷониби хизматчии ҳарбӣ худсарона тарк кардани қисми ҳарбӣ ё маҳалли 

хизмат содир шуда бошад, бо кадом ҳолатҳои  истинокардашудаи қонун онҳо аз ҷавобгарии 

ҷиноятӣ озод карда мешаванд. 

46. Таркиби ҷинояти м. 375 КҶ фирорро муайян кунед. 

47. Шартҳои озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ мувофиқи эзоҳи м. 375 КҶ фирор 

кадомҳоанд? 

48. Объекти ҷинояти м. 376 КҶ саркашӣ аз иҷрои вазифаҳои хизмати ҳарбӣ бо роҳи 

узвмайибкунӣ ё усули дигарро муайян кунед. 



49. Агар муносибати хунукназарона ба хизмат дар вазъияти ҷангӣ содир шуда бошад, он 

гоҳ кирдор бо кадом модда банду баст карда мешавад? 

50. Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид «Оид ба ҷанги таҷовузкорона» кай қабул 
шудааст? 

51. Таркиби ҷинояти м. 395 КҶ ҷанги таҷовузкоронаро муайян кунед? 

52. Таркиби ҷинояти м. 397 КҶ истеҳсол ё паҳн намудани яроқи қатли омро муайян 
намоед? 

53. Конвенсияи СММ «Дар бораи манъ кардани коркард, истеҳсоли ғункунӣ ва 

истифодаи яроқи химиявӣ, нест кардани он» кай ба имзо расидааст? 

54. Таркиби ҷинояти м. 398 КҶ генотсидро муайян кунед. 

55. Конвенсияи СММ «Дар бораи пешгирии ҷинояти генотсид ва ҷазо барои он» кай 

қабул карда шудааст? 

56. Таркиби ҷинояти м. 400 КҶ экотсидро муайян кунед? 

57. Конвенсияи СММ «Дар бораи мубориза бар зидди ҷалбкунӣ, истифодабарӣ, 

маблағгузорӣ ва таълими зархаридон» кай қабул карда шудааст? 

58. Таркиби ҷинояти м. 401 КҶ зархаридиро муайян кунед. 

59. Конвенсияи СММ «Дар бораи пешгирӣ ва ҷиноятҳое, ки ба муқобили ашхоси таҳти 

ҳимояи байналхалқӣ қарордошта» кай қабул карда шудааст? 

60. Объекти м. 404 КҶ- ро бадқасдона вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилаии 

башар, ки дар вақти мухолифати мусаллаҳонаи байналхалқӣ ё дохилӣ бо таҳдид ба саломатӣ 
содир шудааст, муайян кунед. 

61. Конвенсияи Венагӣ «Дар бораи муносибатҳои дипломатӣ» кай қабул карда шудааст? 
 
 

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ МУРОВИАВИИ  ҶИНОЯТИ 
 

1. Мурофиаи ҷиноятӣ чист? 

2. Ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ чист? 

3. Кадом навъи мурофиаи ҷиноятӣ айни замон дар Тоҷикистон амал мекунад? 

4. Давраҳои мурофиаи ҷиноятиро номбар намоед. 

5. Вазифаҳои пешбурди мурофиаи судии ҷиноятиро муайян намоед. 

6. Оё дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ намудани қонуни мурофиавии ҷиноятии 

давлати хориҷӣ мумкин аст? 

7. Қарор ҳамчун санади мурофиавии ҷиноятӣ чист? 

8. Мафҳуми таъқиботи ҷиноятиро шарҳ диҳед. 

9. Намояндагони тарафи ҳимояро муайян намоед. 

10. Принсипҳои қонунгузории мурофиавии ҷиноятиро нишон диҳед.  

11. Мавқеи суд дар амалишавии принсипи баҳсу мунозираи тарафҳо дар чӣ ифода меёбад? 

12. Дар кадом ҳолат маҷлиси пӯшидаи судӣ гузаронида мешавад? 

13. Нисбат ба шахси дорои ҳуқуқи дахлнопазирии дипломатӣ дошта амали КМҶ ҶТ чӣ 

гуна ба роҳ монда мешавад? 

14. Намудҳои таъқиботи ҷиноятиро номбар намоед. 

15. Кадом парвандаҳо бо тартиби айбдоркунии хусусӣ-оммавӣ баррасӣ карда мешаванд? 

16. Шакли мурофиавӣ чист? 

17. Меъёрҳои ҳуқуқи мурофиавии ҷиноятӣ чист? 

18. Кафолатҳои мурофиавӣ чист? 

19. Ӯҳдадории ба амал баровардани таъқиботи ҷиноятӣ чӣ маъно дорад? 

20. Ҳолатҳое, ки пешбурди парвандаи ҷиноятиро истисно мекунанд, кадомҳоянд? 

21. Асосҳои рад ва ё қатъ намудани пешбурди парвандаи ҷиноятӣ бо озод кардани шахс 

аз ҷавобгарии ҷиноятиро номбар намоед. 

22. Агар то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукм ҷиноят ва сазовори ҷазо будани ин 

кирдор бо қонуни нави ҷиноятӣ бартараф карда шуда бошад, мутобиқи кадом асос 

пешбурди парвандаи ҷиноятӣ бояд қатъ карда шавад? 



23. Иштирокчиёни мурофиаи ҷиноятӣ ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд? 

24. Ҳайати суд парвандаи ҷиноятиро дар суди марҳилаи якум бо кадом роҳҳо баррасӣ 
мекунад? 

25. Дар кадом ҳолат парвандаҳои ҷиноятӣ аз ҷониби судя танҳо баррасӣ карда мешавад? 

26. Мақомоти таҳқиқро номбар намоед. 

27. Вазифаи мақомоти таҳқиқ аз чӣ иборат аст? 

28. Оё роҳбарони намояндагиҳои дипломатӣ ва муассисаҳои консулии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳуқуқи оғоз кардани парвандаи ҷиноятиро доранд? 

29. Иҷрои кадом дастурҳо барои таҳқиқбаранда ҳатмӣ мебошад? 

30. Оё шахси ҳуқуқӣ низ ҷабрдида эътироф карда мешавад е не? 

31. Киҳо метавонанд ба сифати намояндагони ҷабрдида, даъвогари гражданӣ ва 

айбдоркунандаи хусусӣ эътироф карда шаванд? 

32. Дар кадом мӯхлат гумонбаршуда бояд пурсида шавад? 

33. Кӣ метавонад ба сифати ҳимоятгар дар мурофиаи ҷиноятӣ иштирок намояд? 

34. Ҳолатҳои ҳатмии иштироки ҳимоячиро муайян намоед. 

35. Дар кадом ҳолат аз хизмати ҳимоятгар даст кашидан мумкин аст? 

36. Таъиноти ҳимоятгар дар мурофаи судии ҷиноятӣ дар чӣ ифода меёбад? 
37. Ухдадорихои химоятгар аз чи иборат аст? 

38. Киҳо намояндаи ҷавобгари гражданӣ шуда метавонанд? 

39. Мувофиқи муқаррароти Кодекси мурофивии ҷиноятӣ киҳо ба сифати шоҳид пурсида 
намешаванд? 
40. Мутахассис кист? 

41. Дар кадом ҳолат коршинос (эксперт) даъват карда мешавад? 

42. Киҳо наметавонанд шахсони холис бошанд? 

43. Ҳолатеро, ки иштироки такрории судяро истисно мекунад, нишон диҳед. 

44. Тартиби ҳалли раддияе, ки нисбат ба судя арз шудааст, чӣ гуна сурат мегирад? 

45. Мувофиқи Қодекси нави мурофиавии ҷиноятӣ кадом намудҳои далели нав ба миён 
омаданд? 

46. Ашёҳоеро, ки далели шайъӣ ба ҳисоб мераванд, номбар намоед. 

47. Оё далели шайъиро ба нигоҳубини соҳибаш вогузор кардан мумкин аст е не?  

48. Мӯхлатҳои нигоҳдошти далели шайъиро муайян намоед. 

49. Дар кадом ҳолат ҳуҷҷат метавонад ҳамчун далели шайъӣ эътироф шавад? 

50. Дар кадом ҳолат ҳуҷҷати аслии ба парванда хамроҳкардашуда тибқи дархост ба 

соҳиби қонуниаш баргардонида мешавад? 

51. Оё маводи дар ҷараёни амали оперативӣ-ҷустуҷӯӣ ба даст овардашуда далел эътироф 
карда мешавад?  

52. Оё натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ метавонанд барои оғози парвандаи 

ҷиноӣ ҳамчун сабаб ва асос хизмат кунанд? 

53. Исботкунӣ чист? 

54. Мақсади исботкуниро муайян намоед. 

55. Предмети исботкунӣ чист? 

56. Нақши ҳимоятгар дар ҷамъоварии далелҳо-ро муайян намоед. 

57. Моҳияти тафтиши далелҳо дар чӣ ифода меёбад? 

58. Оё шаҳрвандон метавонанд, ки дар раванди исботкунӣ нақш дошта бошанд? 

59. Қисматҳои асосии ҷараёни исботкуниро нишон диҳед. 

60. Хусусиятҳои далел-ро муайян намоед. 

61. Мавриди баҳогузории далелҳо кадом омилҳо ба инобат гирифта мешаванд? 

62. Далелҳо аз рӯи таснифот ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд? 

63. Кӣ ҳуқуқи баҳогузории далелҳоро дорад? 

64. Мақомоти таъқиби ҷиноятӣ далелҳоро аз кадом нуқтаи назар баҳо медиҳанд?  

65. Суд ва судя ба далелҳо аз аз кадом нуқтаи назар баҳо медиҳанд? 
66. Чорахои пешгириро номбар намоед. 

67. Кадом аризаҳо барои оғоз шудани парвандаи ҷиноятӣ асос шуда наметавонанд? 



68. Дар кадом мӯҳлат оид ба ариза ва иттилоот дар бораи ҷиноят қарори дахлдор қабул 
карда мешавад? 

69. Нисбати қарор дар бораи рад кардан аз оғози парвандаи ҷиноятӣ дар кадом мӯҳлат 
шикоят кардан мумкин аст? 

70. Кадом намудҳои фаъолияти мақомоти таҳқиқро медонед? 

71. Мӯҳлати пешбурди таҳқиқ оид ба парвандае, ки пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмӣ 

нест, чӣ қадар аст? 

72. Мӯҳлати пешбурди таҳқиқ оид ба парвандае, ки пешбурди тафтиши пешакӣ ҳатмист, 

чӣ қадар аст? 

73. Оид ба кадом ҷиноятҳо гузаронидани тафтиши пешакӣ ҳатмист? 

74. Таҳқиқбаранда доир ба парвандаҳое, ки нисбати онҳо пешбурди тафтиши пешакӣ 

ҳатмист, ҳуқуқи гузаронидани кадом амалҳои мурофиавиро дорад? 

75. Тафтиши пешакии парвандаҳо оид ба ҷиноятҳое, ки ноболиғон ё шахсоне, ки бинобар 

иллати ҷисмонӣ ё рӯҳӣ ҳуқуқи худро ҳимоя карда наметавонанд, аз тарафи кадом мақомот 
ба амал бароварда мешавад? 

76. Шаклҳои анҷомёбии тафтиши пешакӣ кадомҳоянд? 

77. Мӯҳлати пешбурди парвандаи ҷиноятие, ки дар он якчанд парвандаи ҷиноятӣ якҷоя 

карда шудааст, чӣ гуна ҳисоб карда мешавад? 

78. Парвандаи ҷиноятиро нисбат ба кадом шахсон ба пешбурди алоҳида ҷудо кардан 
мумкин аст? 

79. Мӯҳлати тафтиши пешакии парвандаи ҷудо кардашуда аз кадом лаҳза ҳисоб карда 
мешавад?  

80. Кадом қарорҳои мурофиавӣ танҳо аз ҷониби роҳбари гурӯҳи тафтишот қабул карда 
мешавад?  

81. Дар кадом ҳолатҳои истисноӣ азназаргузаронӣ бидуни шахсони холис анҷом дода 
мешавад? 

82. Ҳангоми азназаргузаронӣ дар биноҳое, ки намояндагиҳои дипломатӣ ҷойгир шудаанд, 

иштироки кадом субъектон ҳатмист? 

83. Дар кадом маврид муфаттиш ҳуқуқ дорад озмоиши (эксперименти) тафтиширо 
гузаронад? 

84. Дар хусуси гузаронидани кадом амалҳои тафтишӣ муфаттиш қарор мебарорад? 

85. Тартиби мурофиавии гузаронидани кофтуков ва ёфта гирифтан чӣ гуна аст? 

86. Нисбат ба кадом намуди ҷиноятҳо амали тафтишии гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ 

анҷом дода мешавад? 

87. Гӯш ва сабт кардани гуфтугӯ ба кадом мӯхлат муқаррар карда мешавад? 

88. Дар кадом ҳолат рӯбарӯкунӣ бояд истисно карда шавад? 

89. Нишондоди кадом иштирокчиёни мурофиа дар ҷойи ҳодиса санҷида мешавад? 

90. Дар кадом ҳолат дар бораи ба ҷавобгарӣ кашидани шахс ба сифати айбдоршаванда 

дар содир намудани ҷиноят ва ба ӯ эълон кардани айб қарори асоснок бароварда мешавад? 

91. Айб дар кадом мӯҳлат аз лаҳзаи баровардани қарор дар бораи ба сифати 

айбдоршаванда ба ҷавобгарӣ кашидани шахс эълон карда мешавад? 

92. Аз қарори боздоштани тафтиши пешакӣ дар кадом мӯҳлат ба прокурор шикоят 
кардан мумкин аст? 

93. Оё муфатиш оид ба парвандае, ки тафтиши он боздошта шудааст, ҳуқуқи 

гузаронидани амалҳои тафтиширо дорад?  

94. Намудҳои тобеияти судиро муайян намоед. 

95. Тарафҳо бояд дар кадом мӯҳлат дар бораи вақти оғози муҳокимаи суд огоҳ карда 
шаванд? 

96. Судя дар кадом ҳолат ҳуқуқи ба тафтиши иловагӣ барагардонидани парвандаро 
дорад? 

97. Дар кадом ҳолатҳо судя метавонад пешбурди парвандаи ҷиноятиро боз дорад? 

98. Судя ҳангоми қатъ намудани парвандаи ҷиноятӣ кадом масъалаҳоро бояд баррасӣ 
намояд? 



99. Кадом намуди чораи пешгирӣ бевосита бо ризоияти прокурор татбиқ карда мешавад? 

100. Оё бе иштироки судшаванда баррасии парванда дар муҳокимаи суд мумкин аст е 
не? 

101. Ҳадди муҳокимаи судӣ чӣ маъно дорад? 

102. Оё айбдоркуниро дар суд тағйир додан мумкин аст? 

103. Дар кадом ҳолат муҳокимаи суди мавқуф гузошта мешавад? 

104. Мӯҳлати чораи пешгирӣ ба сифати дар ҳабс нигоҳ доштани судшаванда аз лаҳзаи 

ба суд ворид гардидани парванда то лаҳзаи баровардани ҳукм чӣ қадар шуда метавонад? 

105. Нисбати кадом иштирокчиёни мурофиа ҷарима таъин карда намешавад? 

106. Муҳокимаи судӣ аз кадом қисматҳо иборат аст? 

107. Қисми омодасозии маҷлиси судӣ чӣ гуна оғоз мегардад? 

108. Тафтиши судӣ чӣ гуна оғоз карда мешавад? 

109. Ҳукми суд бояд ҷавобгӯи кадом талаботҳо бошад? 

110. Овардани эътироз ва шикояти кассатсионӣ нисбати ҳукм чӣ гуна оқибатҳоро ба 
миён меорад? 

111. Судҳои вилоятӣ дар кадом мӯхлат парвандаро бо тариқи кассатсионӣ баррасӣ 
мекунанд? 

112. Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаро бо тариқи кассатсионӣ дар кадом 

мӯҳлат бояд баррасӣ кунад? 

113. Ҳукми ба қувваи қонунӣ даромада дар кадом мӯхлат бояд иҷро карда шавад? 

114. Мӯхлати ба ҳабс гирифтан ҳамчун чораи пешгирӣ чӣ қадар аст? 
115. Мачбуран овардани кадом шахс мумкин нест?  

116. Хангоми тафтиши чиноят, мухлати нихоии нигох доштан дар хабси пешакӣ чанд 
вактро ташкил медихад? 

117. Кадом чораи пешгирӣ бе кабул кардани карори дахлдор татбик карда мешавад?  

118. Мазмуни ҳабси хонагӣ дар чӣ зоҳир мегардад? 

119. Қарори оғоз кардани дархост дар бораи интихоб кардани чораи пешгирӣ дар 

намуди ба ҳабс гирифтан аз ҷониби судяи суди шаҳр ва ноҳия аз лаҳзаи ба суд ворид шудани 

мавод дар кадом мӯҳлат баррасӣ карда мешавад? 

120. Судяи суди ноҳиявӣ ва шаҳрӣ то чанд моҳ ҳуқуқи дароз кардани мӯхлати ҳабси 
пешакиро дорад? 

121. Ба мӯхлатҳои дар ҳабс нигоҳ доштан ҳамчунин кадом мӯхлатҳо ҳисоб карда 
мешаванд? 

122. Дар ҳаққи ҷабрдида кадом чораҳои маҷбурии мурофиавиро татбиқ кардан мумкин 
аст? 

123. Барои иҷро накардани ӯҳдадориҳои мурофиавӣ, риоя накардани тартибот дар 

маҷлиси суд ба иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ дар кадом ҳаҷм ҷарима таъин карда 
мешавад? 

124. Судяи суди вилоятӣ то чанд моҳ ҳуқуқи дароз кардани мӯхлати ҳабси пешакиро 
дорад? 

125. Кадом холат асос барои баргардондани парванда ба тафтишоти иловагӣ шуда 
метавонад?  

126. Муҳокимаи судии парванда дар ғоибии судшаванда дар кадом холат мумкин аст?  

127. Даст кашидани айбдоркунандаи давлатӣ аз айбдорӣ чи окибате дорад?  

128. Айбдоркуниро дар суд тағйир додан мумкин аст?  

129. Ҳадди муҳокимаи судӣ чи гуна муқаррар карда мешавад?  

130. Суд муҳокимаи судиро кадом маврид бозмедорад?  

131. Дар ҷараёни муҳокимаи судӣ парвандаро ба тафтиши иловагӣ баргардонидан 
мумкин аст? 

132. Ҳангоми риоя накардани тартибот дар толори маҷлиси суд, итоат накардан ба амри 

раисикунанда чи гуна чораҳои таъсиррасонӣ татбиқ карда мешавад?  



133. Агар оид ба парвандаи аз айбдории хусусӣ баромада, ки бо он тафтиши пешакӣ 

гузаронида нашудааст, ҷабрдида бе сабабхои узрнок ба муҳокимаи судӣ ҳозир нашуда 

бошад, судя чӣ гуна чора андешиданаш мумкин аст?  

134. Тафтиши судӣ  аз кадом  лаҳза оғоз мегардад?  

135. Дар кадом қисмати маҷлиси судӣ аз руи қойдаҳои умумӣ судя рад карда мешавад?  

136. Агар судшаванда дар музокираи судӣ баромад карда бошад, пас зарурияти бо 

сухани охирин баромад кардани ӯ ҷой дорад?  

137. Агар дар муҳокимаи судӣ зарурияти ба амал баровардани азназаргузаронии ҷойи 

ҳодиса ба миён ояд, чи бояд кард?  

138. Оё ҳимоячӣ метавонад дар музокираи судӣ мавқеи худро бо мақсади 

асоснокнамоии бегуноҳии судшаванда ба далелхои нав асоснок намояд?  

139. Ҳангоми баровардани ҳукм суд кадом масъаларо ҳал намекунад?  

140. Дар қисмати хулосавии ҳукмҳои айбдоркунанда ва сафедкунанда кадом масъала 

ҳал карда мешаванд?  

141. Пешбури кассатсионӣ аз пешбурди назоратӣ бо чи фарқ мекунад?  

142. Ки ҳуқуқи шикояти кассатсионӣ оварданро  ба ҳукм надорад?  

143. Суди марҳилаи кассатсионӣ чи ҳуқуқ дорад?  

144. Иштирокчии ҳатмии марҳилаи  кассатсионӣ кӣ ба шумор меравад?  

145. Суди марҳилаии кассатсионӣ ҳуқуқ дорад на танҳо ҳукмро бекор намояд, балки 

онро бо кадом сабабхо тағйир диҳад?  

146. Иштироки маҳкумшуда дар баррасии парванда ба тариқи кассатсионӣ дар кадом 
холат бояд таъмин гардад?  

147. Дар давраи иҷроиши ҳукм ба сифати субъекти асосӣ кӣ баромад менамояд?  

148. Ҳукмро кӣ ба иҷро мерасонад?  

149. Оё ҳукмро дар давраи иҷрои он тағйир додан мумкин аст?  

150. Пешбурди назоратӣ аз кассатсионӣ бо чи фарқ менамояд?  

151. Пас аз ба қувваи қонунӣ даромардани ҳукми суд, дар кадом мӯҳлат, ба тариқи 

назоратӣ мавриди санҷиш қарор гирифтани ҳукм мумкин аст?  

152. Пешбурд оид ба ҳолатхои нав ошкор гардидаро ки оғоз менамояд?  

153. Кадом ҳолатҳо ҳамчун асос барои оғоз намудани парванда бо сабаби ошкор 

гардидани ҳолатҳои нав ба ҳисоб намеравад?  
 
 

САВОЛХО АЗ СОҲАИ МУРОФИАИ ГРАЖДАНИ  
  

1. Ислоҳи иштибоҳ ва хатогиҳои ошкори арифметикӣ дар ҳалнома бо ташаббуси кадом 

субъектони мурофиаи гражданӣ сурат мегирад? 

2. Оид ба ворид намудани ислоҳ ба ҳалномаи судӣ суд кадом санади судиро қабул 

мекунад? 

3. Оё нисбат ба таъинот оид ба ворид намудани ислоҳ ба ҳалнома овардани шикоят 
мумкин аст? 

4. Дар кадом мавридҳо ҳалномаи иловагии судӣ қабул мешавад? 

5. Масъалаи қабули ҳалномаи иловагии судӣ дар кучо ҳал карда мешавад? 

6. Тавзеҳи ҳалномаи судӣ бо кадом ҳуҷҷати мурофиавӣ расмӣ мегардад? 

7. Ба ҳалномаи судӣ дар асоси аризаи кӣ тавзеҳ дода мешавад? 
8. Тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ гуфта киро меноманд? 

9. Ба сифати тарафҳо кӣ баромад карда наметавонад? 

10. Тарафҳо ҳуқуқҳои мурофиавиашонро дар кадом давраҳои мурофиаи гражданӣ 

метавонанд амалӣ намоянд? 

11. Оё даъвогари номуносибро иваз намудан мумкин аст? 



12. Иваз намудани ҷавобгари номуносиб бо кадом ҳуҷҷатти мурофиавӣ расмӣ карда 

мешавад? 

13. Тибқи қонун дар аризаи даъвогии мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар фарқ аз аризаи 

даъвогии анъанавӣ иловатан кадом маълумот бояд зикр гардад? 

14. Нисбат ба ҳалномаи судӣ оид ба даъвои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ки шикояти 

кассатсионӣ пешниҳод намуда метавонад? 

15. Оё дар байни шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ бевосита муносибати 

ҳуқуқии мурофиавии гражданӣ ба вуҷуд меояд? 

16. Тарафҳо ё шахсони сеюм, ки пешбурди парвандаро ба намоянда супоридаанд, 
метавонанд дар баробари ин шахсон дар мурофиа иштирок намоянд? 

17. Кӣ ҳуқуқи дар мурофиаи гражданӣ намоянда шуданро надорад? 

18. Шаҳрвандони хориҷии дар ҶТ ва шаҳрвандони ҶТ дар давлатҳои хориҷа метавонанд 
ба сифати намоянда ба мурофиа дохил шаванд? 

19. Суд киро ба сифати намояндаи ҷавобгар таъин карда метавонад? 

20. Ваколати адвокат бо кадом ҳуҷҷатҳо расмӣ мегардад? 

21. Даъворо ҳамчун воситаи ҳимояи ҳуқуқҳои субективии вайроншуда ҳисобидан мумкин 
аст? 

22. Мафҳуми фактҳои сабаби даъворо муайян намоед? 

23. Даъво воситаи оғоз намудани парвандаи гражданӣ мебошад? Оё чунин нуқтаи назар 
дуруст аст? 

24. Дахлдории далелҳо чӣ маъно дорад? 

25. Далелҳо дар кадом қисми маҷлиси судӣ баҳо дода мешаванд? 

26. Уҳдадории исботкунӣ дар мурофиаи гражданӣ ба зиммаи кӣ гузошта шудааст? 

27. Далелҳо дар мурофиаи гражданӣ танҳо аз кадом манбаҳо гирифта мешаванд?  
28. Экспертизаро дар мурофиаи гражданӣ кӣ таъин карда метавонад?   

29. Мақсади исботкунӣ дар мурофиаи гражданӣ чист? 

30. Оё протоколи маҷлиси судӣ сарчашмаи далел маҳсуб меёбад? 

31. Барои додани нишондоди бардуруғ ё саркашӣ кардан аз додани нишондод, шоҳид 

масъулияти ҳуқуқӣ дорад ё не?  

32. Ки хуқуқ доранд, ки аз додани нишондод даст кашанд? 

33. Дар зери мафҳуми принсипҳо дар мурофиаи гражданӣ чӣ фаҳмида мешавад? 

34. Ҳангоми амалӣ намудани адолати судӣ ҳама гуна дахолат ба фаъолияти судяҳо манъ 

аст. Ин муқаррароти кадом принсипи мурофиаи гражданӣ мебошад?  

35. Принсипи конуният бо кадом воситаҳо таъмин карда мешавад? 

36. Дар ҳолати ба таври дастаҷамӣ баррасӣ  гардидани парванда, ҳайати суд аз чанд судя 
иборат аст?  
37. Принсипи ҳақиқати расмиро маънидод намоед. 

38. Принсипи диспозитивиро маънидод намоед.  

39. Принсипи мубоҳисавиро маънидод намоед. 

40. Принсипи бефосилавӣ чӣ маъно дорад? 

41. Тобеияти судии парвандаҳои гражданиро ба чанд намуд ҷудо мекунанд?  

42. Намудҳои тобеияти судии парвандаҳои гражданиро муайян намоед. 

43. Тобеияти судии умумӣ гуфта чиро мефахмед? 

44. Мафҳуми тобеияти судии ҳудудӣ дар мурофиаи гражданиро маънидод намоед. 

45. Тобеияти истисноии парвандаҳои гражданиро маънидод намоед. 
46. Асоси ба суди дигар ирсол намудани парвандаи гражданиро муайян намоед. 

47. Заминаҳои ҳуқуқ ба пешниҳоди даъво гуфта чиро фахмидан мукин аст? 

48. Шартҳои ҳуқуқ ба пешниҳоди даъво гуфта чиро фахмидан мумкин аст? 

49. Дар кадом ҳолатҳо чораҳои таъмини даъво андешида мешавад?  

50. Сарчашмаҳои ҳуқуқи мурофиавии гражданиро номбар кунед. 



51. Кадоме аз ин сарчашмаҳои ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ нисбат ба КМГ ҶТ 

эътибори зиёдтари ҳуқуқӣ доранд? 

52. Намудҳои мурофиаи гражданиро номбар кунед. 

53. Нишонаҳои асосии мурофиаи фармонӣро номбар кунед. 

54. Кадом санади суди дар як вақт ба сифати варақаи иҷро эътироф шудааст? 

55. Кадом парвандаҳо дар доираи мурофиаи оид ба парвандаҳое, ки аз муносибатҳои 

ҳуқуқи омма бармеоянд, баррасӣ ва ҳал мешаванд? 
56. Мурофиаи махсус гуфта кадом тартибро мефахманд? 

57. Кадом парвандаҳо дар доираи мурофиаи махсус баррасӣ ва ҳал мешаванд? 
58. Кадом субъектони мурофиаи гражданӣ ба шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ 

шомил нестанд? 

59. Оид ба ҳалномаҳои судии судҳои ҳарбии гарнизонҳо ба кадом суд шикояти 

кассатсионӣ пешниҳод мегардад? 

60. Мӯҳлати пешниҳоди шикояти кассатсионӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад? 

61. Мӯҳлати пешниҳоди эътирози кассатсионӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад? 

62. Мӯҳлати пешниҳоди шикояти хусусӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад? 

63. Мӯҳлати пешниҳоди эътирози хусусӣ аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад? 

64. Кадом маълумот дар шикоят ё эътирози кассатсионӣ бояд дарҷ гардад? 

65. Кадом маълумот дар шикоят ё эътирози хусусӣ бояд дарҷ гардад? 

66. 201.Кадом маълумот дар шикоят ё эътирози кассатсионӣ набояд дарҷ гардад? 

67. Кадом маълумот дар шикоят ё эътирози хусусӣ набояд дарҷ гардад? 

68. Нисбат ба таъиноти судӣ оид ба беҳаракат монондани шикоят ё эътирози кассатсионӣ 

дар кадом мӯҳлат овардани шикоят мумкин аст? 

69. Баргардонидани шикоят ё эътирози кассатсионӣ бо кадом санади судӣ расмӣ 
мегардад? 

70. Суди марҳилаи якум баъди гирифтани шикоят ё эътирози кассатсионӣ дар кадом 

мӯҳлат нусхаи онро ба шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ ирсол менамояд? 

71. Кӣ метавонад нисбат ба шикоят ё эътирози кассатсионӣ норозигӣ пешниҳод намояд?  

72. Норозигӣ нисбат ба шикоят ё эътирози кассатсионӣ дар кадом шакл пешниҳод 
мегардад? 

73. Муроҷиати шахсе, ки шикояти кассатсионӣ пешниҳод кардааст, дар бораи даст 

кашидан аз он дар кадом шакл пешниҳод мегардад? 

74. Прокурор аз эътирози кассатсонӣ то кадом лаҳза метавонад даст кашад? 

75. Оё дар давраи мурофиаи дар суди марҳилаи кассатсионӣ аз даъво даст кашидан 
мумкин аст? 

76. Оё дар давраи мурофиа дар суди марҳилаи кассатсионӣ созиши оштӣ тарафҳо мумкин 
аст? 

77. Мӯҳлати баррасии парванда оид ба шикоят ё эътирози кассатсионӣ дар Суди Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чи кадар аст? 

78. Мӯҳлати баррасии парванда оид ба шикоят ё эътирози кассатсионӣ аз кадом лаҳза 

ҳисоб карда мешавад? 

79. Рад намудани судяҳои суди марҳилаи кассатсионӣ аз рӯи кадом қоидаҳо иҷозат дода 
мешавад? 

80. Оё судяҳои суди марҳилаи кассатсионӣ ҳуқуқи худрадкунӣ доранд? 

81. Кӣ ба шахсони иштирокчии парванда дар суди марҳилаи кассатсионӣ ҳуқуқ ва 

ӯҳдадориҳои онҳоро тавзеҳ медиҳад? 

82. Дар кадом мавридҳо мавқуф гузоштани баррасии парванда дар суди марҳилаи 

кассатсионӣ мумкин аст? 

83. Дархости шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ дар суди марҳилаи кассатсионӣ 

тибқи кадом қоидаҳо ҳал карда мешавад? 

84. Баррасии парвандаҳо дар суди марҳилаи кассатсионӣ аз кадом лаҳза оғоз мегардад? 



85. Дар кадом маврид дар суди марҳилаи кассатсионӣ музокираҳои судӣ иҷозат дода 
мешавад? 

86. Қабули қарори кассатсионӣ ва эълони он тибқи кадом қоидаҳо сурат мегирад? 

87. Дар кадом маврид суди марҳилаи кассатсионӣ метавонад ҳалномаи нав қабул намояд? 

88. Суди марҳилаи кассатсионӣ аз рӯи кадом қоидаҳо метавонад мурофиаро оид ба 

парвандаи гражданӣ қатъ намояд? 

89. Дар кадом мавридҳо шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ метавонанд нисбат ба 

таъиноти суди марҳилаи якум шикоят ё эътироз арз намоянд? 

90. Қабули ҳалномаи ғоибона нисбат ба кадом субъекти мурофиаи гражданӣ мумкин аст? 

91. Дар кадом мавридҳо қабули ҳалномаи ғоибона мумкин нест? 

92. Нусхаи ҳалномаи ғоибона ба даъвогар дар кадом мӯҳлат ирсол мегардад? 

93. Ариза дар бораи бекор намудани ҳалномаи ғоибона дар кадом мӯҳлат метавонад 

пешниҳод шавад? 

94. Нусхаи ариза оид ба бекор кардани ҳалномаи ғоибона чанд нусха пешниҳод мегардад? 

95. Асоси бекор намудани ҳалномаи ғоибона чи мебошад?  

96. Ариза оид ба бекор кардани ҳалномаи ғоибона аз ҷониби суде, ки онро қабул 

кардааст дар кадом мӯҳлат баррасӣ мегардад?  

97. Фармони судӣ ин чист? 

98. Оид ба кадом талабот фармони судӣ қабул карда намешавад? 

99. Ариза дар бораи қабули фармон тибқи кадом қоидаҳои судӣ пешниҳод мегардад? 

100. Барои пешниҳоди ариза дар бораи қабули фармон дар кадом ҳаҷм боҷи давлатӣ 
пардохта мешавад? 

101. Ариза дар бораи қабули фармон дар кадом шакл метавонад пешниҳод гардад? 

102. Шахсони сеюм, ки ба мавзӯи баҳс талаботи мустақилона пешниҳод намекунанд, 

ӯҳдадориҳои граждании кадом субъекти мурофиаи гражданро иҷро мекунанд? 

103. Шахсони сеюм, ки ба мавзӯи баҳс талаботи мустақилона пешниҳод намекунанд, 

кадом ҳуқуқҳоро доранд? 

104. Маҷлиси судӣ аз чанд қисм иборат аст? 

105. Дар қисми омодагии маҷлиси судӣ кадом амалиётхо анҷом дода мешаванд? 

106. Дар қисми таҳқиқи далелҳо кадом амалиётхо анҷом дода мешавад? 

107. Кадом амал унсури музокираҳои судӣ маҳсуб намеёбад?  

108. Протоколи маҷлиси судӣ дар давоми чанд рӯз аз рӯзи хотимаи маҷлиси судӣ бояд 

таҳия гардад? 

109. Дар давоми чанд рӯз баъд аз таҳия гардидани протоколи маҷлиси судӣ нисбат ба он 

шахсони иштирокчии парвандаи гражданӣ метавонанд эрод баён намоянд? 

110. Эродҳо нисбат ба протоколи маҷлиси судӣ дар давоми чанд рӯз бояд баррасӣ 
шаванд? 

111. Рад намудани қабули эродҳо нисбат ба протоколи маҷлиси судӣ бо кадом ҳуҷҷати 

мурофиавӣ расмӣ мегардад? 

112. Нисбат ба таъиноти судӣ оид ба мавқуф гузоштани муҳокимаи парвандаи гражданӣ 
овардани шикоят ё эътироз мумкин аст? 

113. Асоси боздоштани мурофиаи гражданӣ кадом аст? 

114. Боздоштани парвандаи гражданӣ бо кадом ҳуҷҷатҳои мурофиавӣ расмӣ мегардад? 

115. Нисбати таъиноти судӣ оид ба боздоштани парвандаи гражданӣ овардани шикоят ё 
эътироз мумкин аст? 

116. Асоси қатъ намудани мурофиа оид ба парвандаи гражданиро нишон диҳед? 

117. Асоси бе баррасӣ мононидани ариза кадом мебошад?  

118. Бе баррасӣ мононидани ариза ба кадом ҳуҷҷати мурофиавӣ расмӣ мегардад? 

119. Баъди эътибори қонунӣ пайдо намудани таъиноти судӣ, оид ба бе баррасӣ 

мононидани ариза бо даъвои айниятӣ такроран ба суд муроҷиат намудан мумкин аст? 

120. Асоси баргардонидани аризаи даъвогиро нишон диҳед. 

121. Нисбат ба таъиноти судӣ оид ба баргардонидани аризаи даъвогӣ пешниҳоди шикоят 
ё эътироз мумкин аст? 



122. Яке аз асосҳои қабули аризаи даъвогӣ чист? 

123. Оғози парвандаи гражданӣ бо кадом таъиноти судӣ расмӣ мегардад? 

124. Оё нисбат ба таъинот оид ба қабули аризаи даъвогӣ шикоят ё эътироз овардан 
мумкин аст? 

125. Асоси рад намудани қабули аризаи даъвогӣ кадом аст? 

126. Ба таъиноти судӣ оид ба рад намудани қабули аризаи даъвогӣ овардани шикоят ё 
эътироз мумкин аст? 

127. Таъиноти судӣ оид ба рад намудани қабули аризаи даъвогӣ баъди чанд вақт 

эътибори қонунӣ пайдо мекунад? 

128. Омода намудани парвандаи гражданӣ ба муҳокимаи судӣ чист? 

129. Оё нисбат ба таъиноти судӣ оид ба омода намудани парвандаи гражданӣ ба 

муҳокимаи судӣ пешниҳоди шикоят ё эътироз мумкин аст? 

130. Кадом маълумот дар таъиноти судӣ оид ба омода намудани парвандаи гражданӣ ба 

муҳокимаи судӣ дарҷ мегардад? 

131. Кадом таъиноти судиро дар давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба 

муҳокимаи судӣ қабул кардан мумкин аст. 

132. Дар давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба муҳокимаи судӣ  чанд вазифа 

амалӣ карда мешавад? 

133. Дар давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба муҳокимаи судӣ кадоме аз 

амалиёти зерин анҷом дода мешавад? 

134. Мӯҳтавои давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба муҳокимаи судӣ дар чӣ 
ифода меёбад? 

135. Кадом амалиётро суд дар давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба муҳокимаи 

судӣ бояд анҷом диҳад? 

136. Кадом амалиётро тарафҳо  дар давраи омода намудани парвандаи гражданӣ ба 

муҳокимаи судӣ анҷом медиҳанд? 

137. Прокурор ба кадом намуди субъектони мурофиаи гражданӣ шомил аст?  

138. Кадом ҳуқуқҳои мурофиавиро прокурор надорад? 

139. Дар кадоме аз ин парвандаҳои гражданӣ иштироки прокурор ҳатмӣ аст?  

140. Нисбат ба ҳалномаи судӣ ки эътирози кассатсионӣ пешниҳод намуда метавонад?  

141. Прокуроре, ки даъво пешниҳод намудааст, дар музокираҳои судӣ дар кадом 

пайдарҳамӣ маърӯза мекунад?  

142. Нисбат ба ҳалномаи судии эътибори қонунӣ пайдонамуда ки эътирози назоратӣ 

пешниҳод намуда метавонад?  

143. Агар прокурор эътироз ба тариқи назоратӣ пешниҳод карда бошад, дар маҷлиси 

Раёсати Суди Олии ҶТ иштирок мекунад е не? 

144. Дар кадоме аз ин парвандаҳои гражданӣ иштироки мақомоти васоят ва парасторӣ 

ҳатмист? 

145. Кадом маълумот дар қисми муқаддимавии ҳалномаи судӣ дарҷ мегардад? 

146. Ҳалномаи судии эътибори қонунӣ пайдонамуда дорои кадом сифатҳо мегардад? 

147. Таърифи мафҳуми ҷавобгарро диҳед. 

148. Мафҳуми ҷавобгари номуносибро таъриф диҳед? 

149. Агар даъвогар ба иваз намудани ҷавобгари номуносиб розӣ набошад, суд ҷавобгари 

муносибро ба сифати кӣ ба мурофиа ҷалб менамояд? 
150. Муҳлати пешниҳоди шикояти кассатсионии мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки ба 

манфиати шахси дигар даъво пешниҳод намудааст, аз кадом лаҳза ҳисоб карда мешавад? 

 
 

САВОЛХО АЗ СОҲАИ ХУКУКИ КОНСТИТУТСИОНИ 
 

1. Эъломияи соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон чи гуна санад аст ва кай қабул шудааст? 

2. Мафҳуми  конститутсия дар чӣ ифода меёбад? 



3. Конститутсия аввалин маротиба кай ва дар куҷо  қабул  шудааст? 

4. Таносуби санадҳои ҳуқуқии байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон  эътироф-карда бо 

қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон чи гуна аст? 

5. Давраҳои асосии пайдоиш ва инкишофи конститутсияҳои Тоҷикистонро нишон диҳед? 

6. Дар хусуси Конститутсияи амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот диҳед. 

7. Кай ва бо кадом роҳ ба Конститутсияи ҶТ (соли 1994) тағйироту иловаҳо ворид карда 
шудаанд? 

8. Қонунҳои конститутсионӣ аз дигар қонунҳо бо кадом  хусусияти худ фарқ доранд? 

9. Ҳуқуқбунёд донистани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чӣ  ифода ёфтааст? 

10. Иҷтимоӣ эълон  шудани  Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ мазмун дорад? 

11. Рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадоманд? 

12. Кадом ҳуқуқу  озодиҳо арзиши олӣ дониста  шудаанд? 

13. Аз номи халқи Тоҷикистон киҳо ҳуқуқи сухан гуфтан доранд? 

14. Ҳокимияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом шохаҳо  таҷзия  мешавад ? 

15. Асоси  иқтисодии Тоҷикистонро чӣ ташкил мекунад ? 

16. Ба маҳдудсозии ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд дар кадом  ҳолат  ва  бо кадом мақсад 

роҳ дода мешавад? 

17. Ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб  маеёбад? 

18. Асосҳои қатъ гаштани шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон  кадомҳоянд? 

19. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъияти фавқулодаро кӣ таъин ва  мӯҳлати онро дароз карда  
метавонад? 

20. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом мақомоти  давлатӣ ҳуқуқи ташкил  ва барҳам додани 

воҳидҳои марзию маъмуриро дорад? 

21. Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсиро кадом мақомот таъсис  медиҳад? 

22. Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахсон ҳуқуқи дар  интихобот 
иштирок карданро надоранд? 

23. Раъйпурсӣ аз  интихобот чӣ фарқ дорад? 

24. Маҷлиси  намояндагони Маҷлиси Олӣ аз чанд вакил иборат аст? 

25. Маҷлиси миллии Маҷлиси Олӣ аз чанд аъзо  иборат  аст? 

26. Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом Маҷлисҳо иборат аст? 

27. Кадом шахсон метавонанд номзадии худро ба мансаби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

пешбарӣ намоянд? 

28. Муҳлати салоҳияти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд сол аст? 

29. Президент дар доираи салоҳияти  худ чи гуна санадҳо  мебарорад? 

30. Кадом арзишҳоро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирнопазир донистааст? 
 
 

САВОЛХО АЗ СОҲАИ НАЗАРИЯИ ДАВЛАТ ВА ХУКУК 
 

1. Сабабҳои пайдоиши давлатро муайян намоед. 

2. Назарияҳои пайдоиши давлат кадомҳоянд? 

3. Зарурати ҳуқуқро кадом омилҳо муайян мекунанд? 

4. Истилоҳи «ҳуқуқ» ба кадом маъноҳо фаҳмида мешавад? 

5. Ҳуқуқ чист? 

6. Нишонаҳои ҳуқуқ чистанд? 

7. Чораҳои ҷавобгарии ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

8. Ҳуқуқи инсон чист? 
9. Озодии инсон чист? 

10. Таснифи ҳукуқу озодиҳои инсон ва шаҳрвандро муайян намоед. 

11. Низоми ҳуқуқӣ чист? 

12. Унсурҳои низоми ҳуқуқиро муайян намоед. 
13. Давлат чист? 
14. Функсияи давлат чист? 



15. Шакли давлат чист? 

16. Намудҳои шакли идоракунии давлатро муайян намоед. 

17. Режими давлатӣ (сиёсӣ) чист? 

18. Аломатҳои давлати ҳукуқбунёдро муайян намоед. 

19. Ҷомеаи шаҳрвандӣ чист? 

20. Унсурҳои ҷомеаи шаҳрвандиро номбар кунед. 

21. Меъёри ҳуқуқ чист? 

22. Намудҳои объектҳои муносибатҳои ҳуқуқиро муайян намоед.  

23. Сарчашмаи (шакли) ҳуқуқ чист? 

24. Қонун чист? 
25. Конститутсия чист?  
26. Кодекс чист? 

27. Аломатҳои ҳуқуқвайронкуниро муайян намоед. 

28. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ чист? 

29. Шуури ҳуқуқӣ чист? 

30. Фарҳанги ҳуқуқӣ чист? 
 
 

САВОЛҲО АЗ СОҲАИ МАҚОМОТИ ҲИФЗУ ҲУҚУҚ 
 

1. Фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавӣ чист? 

2. Самтҳои асосии фаъолияти ҳуқуқмуҳофизавиро муайян намоед. 

3. Мақомоти ҳифзи ҳуқуқро номбар намоед?  

4. Пиринсипҳои адолати судиро номбар намоед? 

5. Вазифаҳои суд дар Тоҷикистон аз чӣ иборат мебошад?  

6. Сохтори Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намоед? 

7. Ҳокимияти судӣ гуфта чиро мефаҳмед?  

8. Ба судҳои салоҳияташон умумӣ кадом судҳо шомил мебошанд? 

9. Ба судҳои салоҳияташон махсус кадом судҳо шомил мебошанд? 

10. Низоми судии Ҷумҳурии Тоҷикистонро номбар намоед? 

11. Ягонагии мақоми судяҳо чи маъно дорад? 

12. Шумора ва ҳайати Раёсати Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кӣ тасдиқ 
карда мешавад. 

13. Қарорҳои Пленуми Суди Олӣ аз кадом лаҳза эътибори қонунӣ пайдо мекунад? 

14. Парвандахо оид ба  ҷосусӣ ба кадом судҳо тобеият доранд? 

15. Кадом талаботҳоро нисбати судяҳо қонунгузорӣ пешниҳод намудааст? 

16. Судяҳо парвандаҳоро бо кадом тариқ баррасӣ мекунанд?   

17. Таъсиси судҳо салоҳияти кадом мақомот аст? 

18. Вазифаҳои пристави судӣ аз чӣ иборат аст? 

19. Санҷиши тахассусии судяҳо дар кадом мавридҳо гузаронида мешавад? 

20. Фаъолияти судҳои ҳарбӣ ба чӣ нигаронида шудааст? 

21. Ба низоми  судҳои ҳарбӣ кадом судҳо дохил мешаванд? 

22. Салоҳияти Пленуми Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намоед? 

23. Ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза алайҳи ҷинояткорӣ аз 

ҷониби кадом мақомот ва дар асоси кадом санад ба роҳ монда мешавад? 

24. Кӣ ҳуқуқи соҳиб шудан ба мақоми адвокатро дорад? 

25. Иттифоқи адвокатҳо аз ҷониби кадом мақом ташкил карда мешавад? 

26. Талаботҳое, ки нисбати довталаб ба аъзогии Иттифоки адвокатҳо пешниҳод карда 
мешавад, чи гуна аст?  

27.  Дар хусуси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи адвокатура ва фаъолияти 

адвокатӣ» маълумот диҳед? 
28. Адвокат кист? 

29. Адвокатура чи гуна мақом аст? 



30. Шаклҳои  ташкилии фаъолияти адвокатиро номбар намоед? 

31. Принсипҳои фаъолияти адвокатиро номбар намоед? 

32. Шӯрои адлияро ки таъсис медихад?  

33. Аз кадом лаҳза шахс метавонад аз ёрии адвoкат истифода кунад? 

34. Барномаҳои Ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар ҶТ кай қабул карда шудаанд? 

35. Ба вазифаи нотариуси давлатӣ киҳо ба кор қабул карда мешаванд? 

36. Амалиёти нотариалӣ дар кадом мӯҳлат ба ҷо оварда мешавад? 

37. Оид ба Қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» маълумот диҳед? 

38. Суди конститутсионии ҶТ ҳамчун мақомоти мустақили ҳокимияти судӣ ба кадом 

мақсад таъсис гардидааст? 

39. Шаклҳои қарорҳои Суди Конститутсиониро номбар намоед? 

40. Аз кадом лаҳза қарорҳои Суди Конститутсонии ҶТ ба қувваи қонунӣ медароянд? 

41. Шӯрои адлияи ҶТ ба кадом мақсад таъсис дода мешавад? 

42. Ба кадом шахсон ёрии ҳуқуқии ройгон расонида мешавад? 

43. Низоми мақомоти прокуратураи Тоҷикистонро номбар намоед?  

44. Номгуи мақомотҳоеро, ки дар ҶТ салоҳияти ба амал баровардани тафтиши пешакии 

парвандаҳои ҷиноятиро доранд, номбар намоед. 

45. Кадоме аз мақомоти зикршуда ба сифати мақомоти таҳқиқ баромад менамояд? 

46. Дар кадом маврид прокурор ҳуқуқ дорад, ки ба суд оид ба парвандаҳои гражданӣ бо 

ариза муроҷиат намояд? 

47. Дар кадом ҳолат иштироки айбдоркунандаи давлатӣ дар муҳокимаи суд ҳатмист? 

48. Санадҳои таъсиррасонии прокурориро дар соҳаи назорати умумӣ номбар намоед? 

49. Мазмуни масъул будани Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар чӣ ифода 
меёбад? 

50. Принсипхои умумӣ-ҳуқуқии ташкил ва фаъолияти мақомоти прокуратураро номбар 
намоед. 
 
 

САВОЛХО АЗ СОҲАИ ХУКУКИ ИНСОН 
 
1. Озодии инсон – ин чист? 

2. Санадҳои байналхалқие, ки Билл оид ба ҳуқуқи инсон онҳоро дар бар мегирад, нишон 

диҳед.  

3. Кадом боби Конститутсияи ҶТ ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд бахшида 
шудааст? 

4. Рӯз ва санаи қабули Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсиро 

муқарар намоед.  

5. Санаи қабули Конвенсияи байналхалқӣ доир ба барҳам задани ҳама гуна шаклҳои 

табъизи нажодиро нишон диҳед.  

6. Рӯз ва санаи қабули Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсиро 

муқарар намоед.  

7. Конвенсияи СММ зидди шиканҷа ва дигар навъи муносибат ва ҷазои бераҳмона ва 

таҳқиркунандаи шаъну шараф кай қабул гардидааст.  

8. Конвенсияи СММ оид ба ҳуқуқи кӯдак кадом сол қабул гардидааст? 

9. Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ кай аз ҷониби ҶТ ба 
тасвиб расидааст? 

10. Кадом ҳуқуқҳои мутлақро медонед? 

11. Ба ҳуқуқҳои насли якуми инсон чи дохил мешаванд? 

12. Ҳуқуқҳои фардӣ гуфта кадом ҳуқуқҳоро меноманд? 

13. Оё дар ҶТ эвтаназия иҷозат дода шудааст е не?  

14. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷазои қатл барои кадом ҷиноятҳо иҷозат дода шудааст ва 

айни замон танзими ҳуқуқи ҷазои қатл чи гуна ба роҳ монда шудааст? 



15. Эвтаназия чист? 

16. Мафҳуми шиканҷаро шарҳ диҳед.  

17. Ҳуқуқ ба моликиятро дар кадом моддаҳои Конститутсияи ҶТ кафолат дода шудааст?  

18. Ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ ин чист? 

19. Озодии фаъолияти соҳибкорӣ дар кадом моддаи Конститутсияи ҶТ кафолат дода 
шудааст?  

20. Ҳуқуқ ба манзил дар кадом моддаи Конститутсияи ҶТ муқаррар гардидааст? 

21. Ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ дар кадом моддаи Конститутсияи ҶТ муқаррар гардидааст? 

22. Ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ дар кадом моддаи Конститутсияи ҶТ муқаррар 
гардидааст?  

23. Дар қонунгузории ҷорӣ кадом намудҳои нафақа муқаррар шудаанд? 

24. Киҳо ҳуқуқи гирифтани нафақаи пиронсолиро доранд? 

25. Субъектони дорои ҳуқуқ ба нафақаи маъюбӣ киҳо мебошанд? 

26. Киҳо хуқуқи гирифтани нафақаи иҷтимоиро доранд? 

27. Давлат кадом намудҳои таълимиро кафолат додаст? 
28. Табъиз (дискриминатсия) чист? 
29. Гендер чист?  

30. Кадом моддаи Конститутсияи ҶТ принсипи баробарҳуқуқиро муқаррар намудааст? 
31. Омбудсман чист ва ё кист? 

32. Вазифаҳои асосии Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсонро дар асоси қонунгузорӣ номбар 
намоед.  

33. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсман) аз киҳо ҳуқуқи қабули шикоятро 
дорад? 

34. Мӯҳлати овардани шикоят ба Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсман) чанд 

вақтро ташкил медиҳад? 

35. Вобаста ба шикояти воридгардида Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон (Омбудсман) чӣ 

гуна ҳуқуқҳо дорад? 

36. Парвандаи ҷиноятӣ нисбати Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ба кадом суд тобеияти 

судӣ дорад? 

37. Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон ҳуқуқи муроҷиат кардан ба Суди конститутсиониро 
дорад е не? 

38. Мақомотҳои асосии СММ-ро номбар намоед 

39. Оё Ассамблеяи Генералии СММ дар ҷодаи ҳуқуқи инсон ягон ваколат дорад?  

40. Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқи инсон кадом сол таъсис ёфт?  

41. Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсон кай таъсис ёфтааст?  

42. Риояи кадом шартҳо зарур аст, то ки шикояти инфиродиро Кумитаи СММ оид ба 

ҳуқуқи инсон қабул намояд? 

43. Оё шаҳрвандони ҶТ ҳуқуқи муроҷиат ба Кумитаи СММ оид ба ҳуқуқи инсонро доранд? 

44. Ҳуқуқ аз озодӣ бо кадом аломаташ фарқ менамояд? 

45. Оё шаҳрвандони ҶТ ҳуқуқи овардани шикояти инфиродӣ ба Суди конститутсионии ҶТ-
ро доранд? 

46. Аз болои қарорҳои Суди конститутсионӣ шикоят овардан мумкин аст? 

47. Оё шаҳрвандони хориҷӣ дар ҶТ ҳуқуки шикоят оварданро доранд? 

48. Мӯҳлати пешниҳоди таклифҳо ва аризаҳои шаҳрвандон, ки ба мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти худидоракунии маҳаллӣ, 

шахсони мансабдор, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ, корхонаҳо, муассисаҳо ва ташкилотҳо, сарфи 
назар аз шакли моликият равона карда шудаанд, чи гуна аст? 

49. Муроҷиатҳои шаҳрвандон дар кадом мӯҳлат барраси карда мешавад? 

50. Шаҳрвандон ба мақомотҳои байналмилалӣ ҳуқуқи муроҷиат намуданро доранд? 
 
 

САВОЛХО АЗ СОҲАИ ХУКУКИ МЕХНАТ 
 



1. Кадом муносибатҳоро, қонунгузории меҳнат танзим менамояд? 

2. Сарчашмаҳои ҳуқуқи меҳнат аз чи иборат аст?  

3. Оё созишномаи коллективӣ ба сифати сарчашмаи ҳуқуқи меҳнат баромад карда 
метавонад? 

4. Таркиби Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян намоед. 
5. Ба сифати  корфармо ки баромад карда метавонад?  

6. Мазмуни шартномаи мехнатӣ аз кадом шартҳо иборат аст? 

7. Баста шудани шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар асоси кадом санад ба расмият 
дароварда мешавад? 

8. Давомияти санҷиш ҳангоми қабул ба кор, чанд моҳро дар бар мегирад? 

9. Нисбати кадом гурўҳи шаҳрвандон санҷиш муқаррар карда намешавад? 

10. Намудҳои табдили корро муқаррар намоед. 

11. Табдили кори муваққатӣ дар кадом ҳолатҳо имконпазир мебошад? 

12. Шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ дар кадом ҳолатҳо қатъ мегардад? 

13. Дар кадом мўҳлат корманд корфарморо оиди бекор намудани шартномаи меҳнатӣ, ки 

ба мўҳлати номуайян баста шудааст, бояд огоҳ намояд?  

14. Шартномаи мўҳлатноки меҳнатӣ дар кадом холат бо ташаббуси корманд бекор шуда 
метавонад? 

15. Зиёда аз чанд соат бе сабабҳои узрнок ҳозир набудани корманд дар кор прогул 
эътироф мегардад? 

16. Ҳолатҳои аз ҷавобгарии моддӣ озод намудани кормандро муайян намоед. 

17. Тартиби ҷуброни зиёни моддиро муайян намоед. 

18. Намудҳои баҳсҳои меҳнатиро муайян намоед. 

19. Дар кадом мақомот баҳсҳои меҳнатӣ фардӣ баррасӣ мегарданд? 

20. Давомияти вақти кори ноболиғони аз синни 14 то 15 сола  дар як ҳафта ҷанд соатро 

ташкил медиҳад? 

21. Барои кормандони шароити кориашон номусоид ва барои саломатӣ хатарнок, кадом 

намуди вақти корӣ бояд муқаррар карда шавад? 

22. Давомияти вақти кори мўътадил дар як ҳафта аз чанд соат набояд зиёд бошад?  

23. Давомияти вақти кори маъюбон дар як рўз аз чанд соат иборат аст? 

24. Дар арафаи рўзҳои  ид  давомияти вақти корӣ чанд соат кўтоҳ карда мешавад? 

25. Давомияти изофакорӣ дар як сол набояд аз чанд соат зиёд набошад? 

26. Давомнокии истироҳати ҳаррўза чанд соатро ташкил медиҳад? 

27. Намудҳои рухсатиро муайян намоед. 

28. Давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи камтарин аз чанд рўзи тақвимӣ иборат аст? 

29. Дар соли аввали корӣ ба корманд баъд аз чанд моҳ рухсатӣ дода мешавад?  

30. Оё бе розигии  корманд, ўро аз рухсатӣ боз хондан мумкин аст? 

31. Давомнокии рухсатии омўзгорони муассисаҳои олӣ аз чанд рўзи тақвимӣ иборат аст? 

32. Музди меҳнат аз кадом ҳиссаҳо иборат мебошад?  

33. Оё ба андозаи ҳадди ақали музди меҳнат пардохтҳои иловагӣ ва изофапулӣ дохил 
мешаванд? 

34. Оё нигоҳ доштани маблағ аз музди мехнат мумкин аст? 

35. Оё кормандони ноболиғро ба корҳои вазнин ва шароиташон зарарноку хатарнок ҷалб 
намудан мумкин аст? 

36. Мўҳлати амали шартномаи коллективиро муайян намоед. 

37. Давомнокии  рухсатии маъюбони гурўҳи I ва II чанд рўзи тақвимиро ташкил медиҳад? 

38. Давомнокии рухсатии маъюбони гурўҳи сеюм чанд рўзи тақвимиро ташкил медиҳад? 

39. Оё маъюбонро ба кори изофа ҷалб намудан мумкин аст? 

40. Ба корҳои шабона занҳоро ҷалб намудан мумкин аст? 

41. Ба корҳои изофакорӣ ҷалб намудани занҳои ҳомила мумкин аст? 

42. Ба сафари хизмати фиристодани заноне, ки кўдаки то 3 сола доранд иҷозат дода 
мешавад? 

43. Ба корҳои шабона зани ҳомиладорро ҷалб намудан мумкин аст? 



44. Оё соҳибкори инфиродӣ ба ҳайси корфармо баромад карда метавонад? 

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

46. Мўҳлати муроҷиат намудан ба комиссия оид ба ҳалли баҳсҳои меҳнатиро муайян 
намоед. 

47. Оё ҳангоми қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ барои прогул, дар ҳолати мастӣ ба кор 

омадан розигии кумитаи иттифоқи касаба зарур аст?  

48. Қобилияти меҳнатии шаҳрванд аз синни чандсолагӣ ба вуҷуд меояд? 

49. Мафҳуми квотаро муайян намоед (квота чист)? 

50. Табдили кори муваққатӣ дар кадом ҳолатҳо имконпазир мебошад? 

51. Мўҳлати пардохти кўмакпулиро барои бекорӣ муайян намоед. 
52. Тартиби муайян намудани андозаи кўмакпули барои бекорон-ро муайян намоед.  
53. Андозаи пардохти кўмакпулиро барои бекорон муайян намоед. 

54. Нисбати кадом ашхос кўмакпулӣ барои бекорӣ дар ҳаҷми музди меҳнати ҳадди акал 
таъин карда мешавад? 

55. Кадом шаҳрвандон  ҳуқуқи гирифтани кўмакпулиро барои бекорӣ надоранд? 

56. Ҳолатҳои боздоштани пардохти кўмакпулиро барои бекорӣ муайян намоед. 

57. Мўҳлати боздошти пардохти кўмакпулиро муайян намоед. 

58. Шарти пардохти  стипендияҳоеро, ки ба шаҳрвандон дар давраи тайёрии касбӣ, 
такмили ихтисос ва бозомўзи дода мешавад муайян намоед. 

59. Намояндагии кормандонро дар шарики иҷтимоӣ муайян намоед. 

60. Мўҳлати бақайдгирии созишномаҳо ва шартномаҳои коллективиро муайян намоед. 

61. Тартиби ба қисмхо ҷудо намудани рухсатиро муайян намоед. 

62. Пардохти изофакорӣ ба кадом андоза сурат мегирад? 

63. Рухсатии таълимӣ ба кадом намуд рухсатиҳо дохил мешавад? 

64. Андозаи ҳадди ақали музди меҳнатро  кӣ муқаррар менамояд? 

65. Дар ду ҷой кор кардани корманд тибқи иҷозати кадом макомот  сурат мегирад? 

66. Ба гузаронидан ба кори дигари доимӣ, чи гуна тағирот ворид гардид. 

67. Дар кадом холат хангоми қабул ба кор ҳуҷҷат дар бораи маълумот пешниҳод карда 
мешавад? 

68. Таъғир ёфтани шартномаи меҳнатӣ, ки бо розигии корманд сурат мегирад, бо  кадом 
ибора ифода меёбад? 

69. Ҳадди ҷавобгарии моддии корманд аз чи иборат аст? 
70. Ба мафхуми бахсхои фарди равшани андозед. 

71. Ҳолатҳои ҷавобгарии пурраи моддии кормандонро мукарар намоед. 
 
 

САВОЛХО АЗ СОҲАИ ФАНИ ХУКУКИ  ОИЛАВИ 
 

1. Бекор кардани ахди никоҳи шаҳрвандони хориҷӣ дар ҶТ тибқи кадом қонунҳо амали 
мегардад? 

2. Шартҳои ахди никоҳ нисбати шахсони бешаҳрвандии дар қаламрави ҶТ ба таври 

доимӣ истиқоматкунанда чи гуна аст? 

3. Ахди никоҳи байни шаҳрвандони ҶТ, ки берун аз ҳудуди ҶТ зиндагӣ мекунанд, дар 

куҷо ба қайд гирифта мешавад? 

4. Ҳуқуқу ӯҳдадориҳои падару модар ва фарзандон (агар онҳо дар давлатҳои гуногун 

истиқомат кунанд) тибқи қонуни кадом давлат муайян карда мешавад? 

5. Конвенсия дар бораи ҳуқуқи кӯдак кай ба амал даромадааст? 

6. Қарори Пленуми Суди Олии ҶТ «Дар бораи таҷрибаи аз ҷониби судҳои ҶТ баррасӣ 

намудани парвандаҳо оид ба бекор кардани ахди никоҳ» кай қабул шудааст? 

7. Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом сол Конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдакро ба тасвиб 
расонидааст? 

8. Асосҳои муқаррар кардани далели эътирофи падариро муайян намоед? 

9. Аввалин Кодекси оилаи Тоҷикистон кай ба қувваи амал даромадааст? 



10. Мафҳуми ақраборо нишон диҳед. 

11. Мафҳуми хешро нишон диҳед. 

12. Усулҳои танзимии ҳуқуқи оилавӣ чи гуна аст? 

13. Тартиби бақайдгирии ахди никоҳ бо шахсоне, ки дар ҷойҳои маҳрумӣ аз озодӣ 

мӯҳлати ҷазоро адо мекунанд, чӣ гуна аст? 

14. Ҳуқуқи ҳамсар ба талаби бекор кардани ахди никоҳ дар кадом ҳолатҳо маҳдуд карда 
мешавад? 

15. Ахди никоҳ бо кадом тартиб бекор карда мешавад? 

16. Дар кадом ҳолатҳо акди никоҳ бо тартиби судӣ бекор карда мешавад? 

17. Давомияти мӯҳлати оштишавии зану шавҳар чӣ қадар аст? 

18. Ахди никоҳи воқеӣ чист? 

19. Нишонаи ахди никоҳро муайян намоед. 

20. Ҳангоми баррасии парванда оид ба бекор кардани ахди никоҳ дар сурати барои бекор 

кардани он розӣ набудани зан ё шавҳар суд кадом тадбирхоро меандешад? 

21. Санатсияи ахди никоҳро шарх дихед? 

22. Ӯҳдадории алиментдиҳиро муайян намоед. 

23. Фарзандхондӣ дар ҳукуқи оилавӣ чист? 
24. Хеши бевосита ки мебошанд? 

25. Мақсади танзими ҳукуқии муносибатҳои оилавӣ аз чии борат аст? 

26. Муносибатҳои оилавии молумулкӣ гуфта чиро мефахмед? 

27. Қобилияти нопурраи амалкунии оилавӣ чи аст? 

28. Асосхои бекор кардани ахди никоҳ дар мақомоти САҲШ-ро муайян намоед. 

29. Асоси бекор кардани ахди никоҳ дар мақомоти суд чи гуна аст? 

30. Ӯҳдадориҳои ғайри молумулкии ҳамсаронро нишон диҳед. 

31. Мавзӯи аҳдномаи акди никоҳ-ро муайян намоед. 

32. Асоси пайдоиши ҳуқуқ ва ӯҳдадории падару модар ва фарзандон-ро муайян намоед. 

33. Ҳуқуқи зан ё шавҳар барои гирифтани таъминот (алимент) аз ҳамсари худ дар кадом 

мавридҳо катъ мегардад? 

34. Аломатҳои ҳукуқии созишномаи пардохти алиментро муайян намоед? 

35. Васоят ва парасторӣ чист? 

36. Асос барои бақайдгирии давлатии ахди никоҳ чи мебошад? 

37. Муносибатҳои ҳукуқии молумулкии ҳамсарон гуфта чиро мефахмед? 

38. Субъектони аҳдномаи ахди никоҳ ки хастанд? 

39. Ба дигар аъзои оила, ки ӯҳдадории алиментдиҳӣ доранд, ки дохил мешавад? 

40. Чанд асоси бекор кардани ахди никоҳ бо тартиби судӣ мавҷуд аст? 

41. Созишномаи пардохти алимент дар кадом ҳолат дорои эътибори варақаи иҷро аст? 

42. Агар алимент тибқи созишномаи пардохти алимент пардохта шавад, кадом холат 

асоси қатъи он мегардад?  

43. Мӯҳлати даъво дар ҳукуқи оилавӣ чи маъно дорад? 

44. Чанд шарти бастани ахди никоҳ мавҷуд аст? 

45. Сарфи назар аз мавҷудияти фарзанди умумии ноболиғ ахди никоҳ дар мақомоти 

САҲШ вобаста ба чанд асос бекор карда мешавад? 

46. Ахди никоҳ ҳангоми бекор кардан дар суд аз кадом давра катъ мегардад? 

47. Масъулияти ҳамсарон аз рӯи ӯҳдадориҳои умумӣ чи гуна аст? 

48. Муқаррар кардани падарӣ бо тартиби судӣ бо даъвои кадом шахсон амалӣ карда 
мешавад? 

49. Дар навбати аввал кадом субъектон ӯҳдадории пардохти алиментро доро мебошанд? 

50. Андозаи алимент аз ҳар фарзанд барои таъмини падару модар чи кадар мебошад? 
51. Пардохти алимент дар сурати барои сукунати доими ба давлати дигар рафтани 

алиментдиҳанда, ки Чумхурии Точикистон бо он шартномаи байналмилалии 

пешбиникунандаи эътирофи мутакобила ва ичрои ҳалномаҳои судро дар хусуси ситонидани 
алимент ба имзо нарасонидааст, мумкин аст е не? 

52. Оқибати беэътибор донистани фарзандхондии кӯдак-ро муайян намоед? 



53. Дар ҳукуқи оилавӣ парасторӣ нисбат ба кӣ муқаррар карда мешавад? 

54. Дар ҳукуқи оилавӣ васоят нисбат ба кӣ муқаррар карда мешавад? 

55. Кадом намуди ақрабоӣ аз лиҳози ҳукуқи оилавӣ аҳамият дорад? 

56. Мӯҳлати баҳс кардани падарӣ чи кадар аст? 

57. Кадом тартибҳои ҳимояи ҳукуқҳои поймолшудаи оилавӣ мавҷуд аст? 

58. Кадом холат асоси беэътибории акди никоҳ намегардад? 

59. Ҳангоми вайрон шудани принсипи якканикоҳӣ ҳини бастани ахди никоҳ кӣ ба суд бо 

талаби беэътибор донистани ахди никоҳ муроҷиат карда метавонад? 

60. Оқибатҳои ҳукуқии ақдҳои никоҳи беэътибор чи гуна аст? 

61. Падар будани шахсе, ки бо модари кӯдак ахди никоҳ надорад, бо кадом роҳ муқаррар 
карда мешавад? 

62. Муқаррар кардани падари шахси болиғ мумкин аст? 

63. Дар ҳуқуқи оила таҳти мафҳуми «кӯдак» кӣ дар назар дошта шудааст? 

64. Кӯдак аз синни чандсолагӣ ҳуқуқ дорад ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳояш ба суд 

муроҷиат намояд? 

65. Кадом ҳолатҳо барои маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ асос намебошад? 

66. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ боиси кадом оқибатҳо мегардад?  

67. Фарзандхондии бародарону хоҳарон аз ҷониби шахсони гуногун мумкин аст е не? 

68. Шаҳрвандони ҶТ ҷиҳати фарзандхондии кӯдак аризаро ба кадом суд пешниҳод 
мекунанд? 

69. Кадом ашхос ҳуқуқи ба фарзандхондӣ қабул карданро доранд? 

70. Фарқияти синну соли шахси ба фарзандхондӣ қабулкунанда ва фарзандхондшаванда 
чи кадар аст? 

71. Дар кадом холатхо розигии падару модар барои фарзандхондии кӯдак талаб карда 
намешавад? 

72. Ҳангоми фарзандхондӣ тағйир додани ном, номи падар ва насаби кӯдак мумкин аст? 

73. Муносибати бераҳмонаи фарзандхондкардагон бо кӯдак боиси чи мегардад? 
74. Васоят барои ки мукаррар карда мешавад? 

75. Парасторӣ барои ки мукаррар карда мешавад? 

76. Кадом ашхос васӣ ё парастор таъин шуда наметавонанд? 

77. Суд дар кадом ҳолат наметавонад ҳамсарро аз ӯҳдадории таъмини ҳамсари худ озод 
намояд? 

78. Асосҳои қатъи ӯҳдадории таъмини ҳамдигарии ҳамсарон-ро муайян намоед.  

79. Шартҳои гирифтани алимент аз ҷониби бародару хоҳарони ноболиғи мӯҳтоҷи ёрӣ аз 

бародарону хоҳарони болиғ-ро муайян намоед. 
80. Шакли созишномаи пардохти алимент чи гуна аст? 

81. Андозаи алимент, ки тибқи созишномаи пардохти алимент пардохта мешавад, барои 

ду кӯдак чӣ қадар аст? 

82. Мӯҳлати муроҷиат барои алимент чи кадар аст? 

83. То кабул гардидани ҳалнома дар хусуси пардохти алимент муваққатан ситонидани он 
мумкин аст? 

84. Ҳангоми ба тариқи судӣ бекор кардани ахди никоҳ суд кадом масъалаҳоро бояд 

ҳатман ҳал намояд?  

85. Дар кадом ҳолатҳо ахди никоҳ барқарор карда мешавад?  

86. Кадом шахсон ҳангоми қалбакӣ будани ахди никоҳ ҳуқуқи талаби беэътибор 
донистани онро доранд?  

87. №183. Ахди никоҳи беэътиборро суд дар кадом ҳолат метавонад эътиборнок ҳисобад? 

88. Зан ё шавҳаре, ки дар натиҷаи бастани ахди никоҳи аз ҷониби суд беэътибор 

донисташуда ҳуқуқаш поймол гардидааст, чӣ ҳуқуқ дорад? 

89. Фарзанди болиғ ҳуқуқ ба алимент дорад? 

90. Фарзанди болиғи донишҷӯи таҳсили рӯзонаи муассисаҳои таълимии давлатии 

таҳсилоти миёна то чандсолагӣ ҳукуқ ба алимент доранд? 



91. Фарзанди болиғи донишҷӯи таҳсили рӯзонаи муассисаҳои таълимии давлатии 

таҳсилоти олӣ то чандсолагӣ ҳукуқ ба алимент доранд? 

92. Дар кадом ҳолат фарзанд ӯҳдадор аст падару модари худро нигоҳубин намояд? 

93. Ҳамсар ба тартиби судӣ пардохти алиментро дар кадом холат талаб карда 
наметавонад? 

94. Аз ҳамсари собиқ алимент талаб кардан мумкин аст? 

95. Дар кадом холат хукуки падару модар маҳдуд карда мешавад? 

96. Асосҳои маҳдуд кардани ҳуқуқи падару модарӣ-ро номбар кунед? 

97. Ҳуқуқи талаб кардани алиментро аз дигар ҳамсар бо тартиби судӣ кихо доранд? 

98. Агар алиментдиҳанда дар пайдоиши қарз бегуноҳ бошад, чи бояд кард?  

99. Бо мақсади таъмини сирри фарзандхондӣ кадом харакатхо гузаронида мешаванд? 

100. Асоси бекор кардани фарзандхондӣ чи  шуда метавонад? 
 
 

САВОЛХО АЗ СОҲАИ ХУКУКИ  ЗАМИН 
 

1. Муносибатҳое, ки қонунгузории замин танзим менамояд. 

2. Мафҳуми ҳуқуқи замин. 

3. Мафҳуми заминсозӣ чист?                                                   

4. Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон кай қабул карда шудааст?  

5. Заминистифодабарандагони якумдараҷа гуфта киро мефахманд? 

6. Заминистифодабарандагони дуюминдараҷа гуфта киромефахманд? 

7. Истифодаи бемўҳлати замин чи маъно дорад? 
8. Истифодаи меросии якумра гуфта чиро фахмидан мумкин аст? 

9. Сарчашмаи ҳуқуқи замин ба кадом маъноҳо фаҳмида мешавад 

10. Хусусияти Конститутсияи ҶТ ҳамчун сарчашмаи ҳуқуқи замин дар чи ифода меёбад? 

11. Истифодаи бемўҳлати замин ба кадом заминистифодабарандагон дода мешавад? 

12. Иҷорапулии замин мувофиқи кадом тартиб ситонида мешавад? 

13. Пардохти иҷорапулии замин ба ки супорида мешавад? 

14. Қитъаи замине, ки ҳуқуқи истифодаи он қатъ гардидааст, ба куҷо баргардонида 
мешавад? 

15. Оё қитъаи заминро барои эҳтиёҷи давлати ва ҷамъияти гирифтан мумкин аст? 
16. Кадастри давлатии замин чист? 

17. Ба ҳар як оила аз китъаи замини назиҳавлиги аз замини обӣ ба кадом андоза дода 
мешавад? 

18. Ба ҳар як оила қитъаи замини наздиҳавлигӣ аз замини обёринашаванда ба кадом андоза 
дода мешавад? 

19. Ба салоҳияти ҷамоатҳо ҷудо кардани замин барои истифодабарӣ дохил мешавад ё не? 

20. Тарҳ – ин чист? 

21. Ҳангоми ба шахси дигар гузаштани ҳуқуки моликият ба манзили истиқомати тақдири 

қитъаи замини наздихавлигӣ чӣ мешавад? 

22. Заминистифодабарандагони якуминдараҷа  қитъаи заминро дар асоси чи ба иҷора 
дода метавонанд? 

23. Қитъаи замин ба шаҳрвандони хориҷӣ то кадом мўҳлат ба иҷора дода мешавад? 

24. Шартномаи иҷора дар кадом санад ба қайд гирифта мешавад? 

25. Китъаҳои замини худсарона ишғолкардашуда чи тавр баргардонида мешаванд? 

26. Мафҳуми кадастри давлатии заминро муайян намоед. 
27. Пули замин дар кадом шакл ситонида мешавад? 

28. Ҳифзи ҳуқуқ ба замин бо кадом роҳҳо муайян карда мешавад? 

29. Эътирофи ҳуқуқ  ба  қитъаи замин  чи маъно дорад? 

30. Хуқуқи вайроншуда оид ба замин чи тавр барқарор карда мешавад? 
 
 



САВОЛХО АЗ СОҲАИ ХУКУКИ  МАЪМУРИ 
 

1.   Санади меъёрии ҳуқуқии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон-ро муайян созед. 

2. Асоси бавуҷудоии муносибатҳои  маъмурӣ-ҳуқуқӣ-ро муайян созед. 

3. Қобилияти амалкунии маъмурии шаҳрвандон-ро муайян созед.      

4. Намудҳои муроҷиати шаҳрвандон  ба мақомоти ҳокимияти иҷроия-ро муайян созед.  

5. Роҳбарияти мақомоти маъмурӣ мўҳлати баррасии муроҷиати шаҳрвандонро то чанд 
муддат дароз карда метавонад? 

6. Кадом санадҳои Президенти ҶТ санадҳои меъёрӣ намебошанд? 

7. Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна мақом мебошад?  

8. Санадҳои маъмурии ҳуқуқии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон-ро номбар кунед?  

9. Санадҳои маъмурии ҳуқуқии  Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кай эътибор пайдо 
мекунанд?  

10. Шўрои амният чӣ гуна мақом аст ва вазифаҳои он аз чӣ иборат аст?  

11. Шахси мансабдори давлатӣ ки мебошад? 

12. Мўҳлати тартиб додани протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чи кадар аст? 

13. Далелҳои шайъӣ оид ба парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ-ро муайян созед. 

14. Мўҳлати баррасии парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ-ро муайян созед. 

15. Дар кадом ҳолатҳо протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода намешавад? 

16. Санадҳои ҳуқуқии маъмурӣ Президенти кишвар аз кадом лаҳза эътибори ҳуқуқӣ пайдо 
мекунанд? 

17. Амали санадҳои ҳуқуқии маъмурӣ дар кадом холат қатъ мегардад? 

18. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чист?  

19. Таркиби ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ  аз кадом унсурҳо (элементҳо) иборат аст? 

20. Аломатҳои ҳуқуквайронкунии маъмурӣ-ро муайян созед. 

21. Ҳуқуквайронкунии маъмурӣ дар кадом холат қасдан содиршуда дониста  мешавад? 

22. Ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар кадом холат аз беэҳтиётӣ содиршуда эътироф мегардад? 

23. Зарурати ниҳоӣ ҳангоми ҳуқуқвайронкуни чи эътироф мешавад? 
24. Таваккали асоснок чист? 

25. Принсипи эҳтимолияти бегуноҳиро дар ҳуқуқвайрокунии маъмурӣ нишон диҳед. 

26. Принсипи ногузирии ҷазоро дар ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ чи мебошад? 

27. Принсипи ҷавобгарӣ ва гунаҳгории инфиродӣ-ро муайян созед. 

28. Ба субъектони махсуси ҷавобгарии маъмуриро ки дохил мешаванд? 

29. Барои содир намудани ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ кадом намудҳои ҷазоҳои маъмури 

пешбинӣ гардидаанд? 

30. Дар кадом ҳолат шахс аз ҷавобгарии маъмурӣ озод карда мешавад? 

31. Мўҳлати ҳабси маъмурӣ чи кадар аст 

32. Ҳабси маъмурӣ ҳамчун ҷазои маъмурӣ дар ҳолатҳои фавқулодда ба кадом мўҳлат татбиқ  
мешавад. 

33. Ҷарима ҳамчун ҷазои маъмурӣ дар кадом ҳолат татбиқ мешавад? 

34. Ҷазои маъмурӣ чист? 

35. Ҷазои маъмурӣ бо кадом мақсад татбиқ карда мешавад? 

36. Ҳабси маъмуриро ҳамчун  ҷазои маъмурӣ кадом мақомот татбиқ мекунад? 

37. Ҳабси маъмурӣ нисбати кадом шахсон татбиқ намешавад? 

38. Асоси ҷавобгарии маъмурӣ чи мебошад? 

39. Ҷавобгарии маъмурӣ чист? 

40. Мурофиаи маъмурӣ чист? 

41. Истеҳсолоти маъмурӣ чист? 

42. Истеҳсолоти  юрисдиксионии маъмурӣ чист? 

43. Намудҳои истеҳсолоти  юрисдиксионии маъмурӣ: 

44. Асосҳо ҳуқуқии иҷозатдиҳӣ барои сохтани хонаи истиқоматии шахсӣ чи мебошад? 

45. Буҷети давлатӣ дар кадом шакл қабул карда мешавад?        



46. Буҷети маҳаллӣ дар кадом шакл ва аз ҷониби кадом мақомоти давлатӣ қабул карда 
мешавад?        

47. Кай сафарбарии умумӣ ё ҷузъӣ эълон карда шуданаш мумкин аст?  

48. Сарҳади давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чист?  

49. Унсури таркиби ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки муносибати рўҳии шахси 

ҳуқуқвайрон-кунандаро ба кирдори содиркада ва оқибатҳои он ифода менамояд чи 
мебошад? 

50. Ҳолати, вазнинкунандаи ҷавобгарии маъмурӣ аз чи иборат аст? 


