
1. Мафҳуми адвокатура. Қонунгузорӣ дар бораи адвокатура ва фаъолияти адвокати. 

2. Мафҳуми «адвокат»  ва «фаъолияти адвокатй». 

3. Принсипхои фаъолияти адвокати. 

4. Намудҳои ёрии ҳуқуқие, ки адвокат мерасонад. 

5. Дар кадом холат адвокат хукук  надорад супориш оид ба расонидани ёрии 
хукукиро кабул намояд. 

6. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои адвокат. 

7. Сири адвокатӣ. 

8. Ки хукуки сохиб шудан ба макоми адвокатиро дорад. 

9. Комиссияи тахассуси ба мўхлати чанд сол ва дар хайати чанд нафар аъзо таъсис 
дода мешавад. 

10. Карорхои кабулнамудаи Комиссияи тахассуси чи гуна ба расмият дароварда 
мешаванд. 

11. Аз болои карори Комиссияи тахассуси ба кучо шикоят кардан мумкин аст. 

12. Карор дар хусуси ба адвокат додани макоми адвокати аз лахзаи бомувафакият 
супоридани имтихони тахассуси дар кадом мухлат дода мешавад. 

13. Савганди адвокат. 

14. Макоми адвокати дар кадом холатхо боз дошта мешавад. 

15. Макоми адвокати аз чониби ки ва тибки кадом асосхо катъ карда мешавад. 

16. Кафолати мустақилияти адвокат. 

17. Шаклхои ташкилии фаъолияти адвокати. 

18. Махдудиятхои таъсис додани ташкилоти адвокати. 

19. Созишнома дар бораи расонидани ёрии хукуки. 

20. Расонидани ёрӣ ҳуқуқии ройгон. 

21. Оинномаи Иттифоки адвокатхо 

22. Анчумани адвокатхо. 

23. Ваколатхои Анчумани адвокатхо. 

24. Раёсати Иттифоки адвокатхо. 

25. Ваколатхои Раёсати Иттифоки адвокатхо. 

26. Макомоти минтакавии Иттифоки адвокатхо. 

27. Кодекси одоби касбии адвокат. 
  

Махорати адвокати  
28. Истехсолоти адвокати чи тавр тартиб дода мешавад? 

29. Тартиб додани дархостхо оиди талаб карда гирифтани далелхо. 

30. Тартиб додани аризахои даъвоги ва шикоятхо. 

31. Тартиби кабули мизочон. 

32. Бо шахсоне, ки нисбаташон шиканча раво дода шудааст, чи тавр сухбат 
гузаронида мешавад (тарзи сухбат бо чабрдидае, ки нистабаш шиканча раво дида 
шудааст)? 

33. Баромади адвокат дар музокираи суди. 



34. Андозаи боҷи давлатӣ оид ба парвандаҳое, ки дар судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 
баррасӣ мешаванд. 

35. Андозаи боҷи давлатӣ оид ба парвандаҳое, ки дар судҳои иқтисодии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барраси мешаванд. 

36. Имтиёзҳои пардохтани боҷҳои давлатӣ. 
  

Донистани компютер 
37. Васоити мубодилаи иттилоотро номбар кунед. 

38. Интернет чист? 

39. Почтаи электрониро (e-mail) дар Интернет чй хел месозанд? 

40. Клавиатураи компютер чист? 

41. Қисмҳои асосии компютерро номбар кунед. 

42. Дар ҳолати нест намудани парванда ё файли қайдшуда бо кадом амал он дар 
парвандаи «Корзина» ҷойгир намешавад? 

43. Менюи асосии Windows бо пахши кадом тугма зер кушода мешавад? 

44. Комбинатсияи тугмаҳои клавиатура барои пўшидани барномаи Windows чи гуна 
аст? 

45. Тарзи бо муш қайд (сиёҳ) намудани қисми ҳуҷҷат чи гуна аст? 

46. Барои қайд (сиёҳ) намудани ҳамаи ҳуҷҷат чи бояд кард: 

47. Барои ба ҷои лозимй гузоштани нусхаи дар «Буфер обмена» ҷойгирбуда ичро 
кадом амал лозим аст? 

48. Барои дар барномаи Word ё Excel як ифодаро ба дигар ифода иваз намудан 
кадом амалро иҷро менамоянд? 

49. Комбинатсияи [Ctrl]+[Backspace] чй вазифаро иҷро менамояд? 

50. Ҷадвали электронй чи гуна аст? 

51. Равзанаи MS Excel аз равзанаи MS Word чй фарқ дорад? 

52. Комбинатсияи [Ctrl]+[ Delete] чй вазифаро иҷро менамояд? 

53. Вазифаи сканер. 

54. UPS (Uninterruptible Power System) барои чй лозим аст? 

55. Ҳукумати электронй чист? 

56. Барои ба шабакаи Интернет пайвастани компютер чй корҳоро иҷро кардан зарур 
аст? 
  

Конститутсия, мукаддасоти милли, таърих ва фарханг 
57. Раъйпурсии оиди қабули Қонуни асосй (конститутсия)   кай гузаронида шуд? 

58. Конститутсияи ҶТ аз чанд боб ва модда иборат аст? 

59. Ҷумхурии Тоҷикистон чи гуна давлат аст? 

60. Чанд тағйироту иловахо ба Конститутсияи ҶТ ворид карда шуд? 

61. Ба Конститутсия бо кадом рох тағйироту иловахо ворид кардан мумкин аст? 

62. Райъпурсиро ки таъин мекунад? 

63. Дар кадом моддаи Конститутсияи ҶТ оиди ёрии хуқукӣ ва фаъолияти адвокатура 
қайд карда шудааст? 

64. Ҳокимияти иҷроияро дар маҳал ки амалй мегардонад?   



65. Дар кадом ҳолат ҳуқуқ ва озодии шаҳрвандро маҳдуд кардан мумкин аст? 

66. Оё санади меъёрии ҳуқуқие, ки ҷавобгариро пурзур мекунад, қувваи бозгашт 
дорад? 

67. Мақомоти олии намояндагй ва қонунгузор дар ҷумҳурй кадом аст? 

68. Ки метавонад ба номзадии Президент пешниҳод гардад? 

69. Кафолати ҳифзи судй-ро маънидод намоед. 

70. Бо кадом санадҳои меъёри ҳуқуқй ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳифз 
мегарданд? 

71. Тибқи конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба зиммаи шаҳрвандон иҷрои кадом 
вазифаҳо вогузор карда шудааст? 

72. Дар кадом ҳолат вазъияти фавқуллода эълон мегардад? 

73. Дахлнопазирии ҳудуди Тоҷикистон-ро маънидод намоед. 

74. Дахлнопазирии манзили шахс гуфта чиро мефахмед. 

75. Ҳуқуқи инсон ба зиндагй чист? 

76. Ҳокимияти давлатй ба чанд шоха таҷзия мегардад? 

77. Аз кадом маврид қонунҳо ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон 
эътироф кардааст, амал мекунанд? 

78. Кадом намуди санадҳо аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда 
мешаванд? 

79. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорй дорад?  

80. Судя метавонад вазифаи дигареро иҷро намояд? 

81. Ҳукумати ҷумҳурй аз киҳо иборат аст? 

82. Рамзхои давлатӣ кадомхоянд? 

83. Тасвири нишони давлатии ҶТ. 

84. Низомнома дар бораи Нишони давлатии ҶТ кай тасдиқ карда шудааст? 

85. Тасвири парчам-ро баен намоед. 

86. Низомнома дар бораи парчами давлатии ҶТ кай тасдиқ карда шудааст 

87. Конуни ҶТ дар бораи суруди миллии ҶТ кай кабул карда шудааст? 

88. Суруди миллии Ҷумхурии Тоҷикистон кай ҷорӣ карда шудааст? 

89. Низомнома дар бораи суруди миллии ҶТ кай тасдиқ карда шудааст 

90. Кадом театрхои касбии Тоҷикистонро медонед? 

91. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд ҳизби сиёсй амал мекундад? 

92. Кадом намуди таълим ҳатмист? 

93. Надонистани қонун ҷавобгариро истисно мекунад ё не? 

94. Исмоили Сомонй кадом солҳо ба сифати сардори давлат ҳукмронй кардааст? 

95. Олимони забардасти охири асри Х-ибтидои асри ХI-ро номбар кунед? 

96. Шўриши Восеъ кай ва дар куҷо ба амал омадааст? 

97. Ҷумҳурии Худмухтори Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон кай ташкил ёфтааст? 

98. Вилояти худмухтори Кўҳистони Бадахшон кай ба ҳайати Ҷумҳурии Худмухтори 
Шўравии Сотсиалистии Тоҷикистон дохил гардидааст? 

99. Аввалин поезд кай ба Душанбе омадааст? 

100. Ҷумҳурии Шўравии Сотсиалистии (ҶШС) Тоҷикистон ҳамчун ҷумҳурии 
иттифоқй аз кай ва то кадом давра ба ҳайати  СССР дохил мешуд? 



101. Тоҷикистон кай давлати соҳибистиқлол эълон гардид? 

102. Республикаи автономии Советии Сотсиалистии Тоҷикистон кай ташкил 
ёфт? 

103. РСС Тоҷикистон кадом сол ташкил ёфтааст? 

104. Сохибихтиёрии худро эълон кардани Тоҷикистон. 

105. Кадом сол Шўрои Олии Ҷумхурии Точикистон "Дар бораи эълони 
мустақилияти давлатии ЧТ" қарор қабул намудааст? 

106. Аввалин маротиба рузи истиклолият кай қайд карда шудааст? 

107. Форуми якуми тоҷикони ҷаҳон кай ва дар куҷо баргузор гардидааст? 

108. Иҷлосияи (сессияи) таърихии XVI-и Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кай 
ва дар куҷо доир гардид? 

109. Дар Иҷлосияи (сессияи) таърихии XVI-и Шўрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
кадом масъалахо дида баромада шудаанд? 

110. «Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллй дар Тоҷикистон» 
байни Президенти Чумҳурии Тоҷикистон – Э. Ш. Раҳмонов ва Роҳбари Иттиҳодияи 
оппозисиони  тоҷик – С. А. Нурй кай ва дар куҷо ба имзо расидааст? 

111. СММ бо дастгирй аз ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалй 
Раҳмон кадом солҳоро Даҳсолаи амалиёти «Об - барои ҳаёт» эълон кард? 

112. Дар асоси Паёми Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон ба Маҷлиси 
Олии  Ҷумҳурии  Тоҷикистон (аз 15.04.2009) ҳадафҳои стратегии кишварамонро 
номбар кунед? 

113. Дар давраи истиқлолияти  Тоҷикистон кадом нақбҳо бунёд ёфтаанд? 
(Истиқлол ва Шар-шар). 
  

Забони давлати ва хоричи 
114. Конуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи забон» кай кабул шудааст? 

115. Забони давлатии Тоҷикистон-ро медонед? 

116. Забони мурофиави гуфта чиро мефахмед? 

117. Коргузори дар ЧТ бо кадом забон бурда мешавад? 

118. Забони муоширати байни миллатхо кадом забон аст? 

119. Забони хоричиро медонед е не? 

120. Сертификат барои омухтани забони хоричи доред е не? 
 


