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Ҷавоби дуруст А 

@1.Фаъолияти озоди иқтисодӣ ва соҳибкорӣ, баробарҳукуқии 

шаклҳои гуногуни моликият дар моддаичанди Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини гардидааст? 

$A) Дар моддаи 12-и Конститутсия; 

$B) Дар моддаи 85-и Конститутсия; 

$C) Дар моддаи 25-и Конститутсия; 

$D) Дар моддаи 22-и Конститутсия; 

$E) Дар моддаи 11-и Конститутсия; 

 

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

нишон дода шудааст? 

$A) Дар моддаи 32; 

$B) Дар моддаи 35; 

$C) Дар моддаи 40; 

$D) Дар моддаи 30; 

$E) Дар моддаи 33; 

 

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

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

таъсиси шахси ҳукуқӣ; 

$B) Соҳибкорӣдар мақомоти андоз ва Вазорати адлия бақайдгиранда; 



$C) Соҳибкорӣбо таъсиси шахси ҳукуқӣ ва дар мақомоти андоз 

бакайдгиранда; 

$D) Соҳибкории инфиродӣ бе таъсиси шахси ҳукуқӣ ва тавасути 

бақайдгирии давлатӣ; 

$E) Соҳибкории инфиродӣ бо таъсиси шахси ҳукуқӣ ва тавасути 

бақайдгирии давлатӣ; 

 

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

рўзи пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо ба қайди давлатӣ гирифта 

мешавад? 

$A) Дар давоми 5 рўз; 

$B) Дар давоми20 рўз; 

$C) Дар давоми 10 рўз; 

$D) Дар давоми3 рўз; 

$E) Дар давоми 6 рўз; 

 

@5.Соҳибкории инфиродӣ бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ дар кадом 

макомот ба қайд гирифта мешавад? 

$A) Дар мақомоти андози ноҳия ва шаҳр; 

$B) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи мақомоти андози 

ноҳия ва шаҳр; 

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

$D) Дар асоси қарори шаҳрвандон ва соҳибмулкон; 

$E) Дар асоси қарори шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ; 

 

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

$A) Дар асоси қарори шаҳрвандон ва соҳибмулкон; 

$B) Дар асоси қарори соҳибмулкон; 

$C) Дар асоси қарори соҳибкорон; 

$D) Дар асоси қарори Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тҷикистон; 

$E) Дар асоси қарори шаҳрванд ва соҳибмулкон; 

 

@7.Ташкилотҳои соҳибкорӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ дар кадом 

макомот ба қайди давлати гирифта мешаванд? 

$A) Дар макомоти андоз; 

$B) Дар Вазорати адлия ва Раёсатҳои адлияи вилоятҳо; 

$C) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

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



$E) Дар Вазорати корҳои дохилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@8.Асоси иқтисодии давлатро чи ташкил медихад? 

$A) Моликияти ҷаъмиятӣ; 

$B) Моликияти давлатӣ; 

$C) Моликияти хусусӣ; 

 $D) Шаклҳои гуногуни моликият; 

$E) Моликияти хусусӣ ва оммавӣ;  

 

@9.Мувофиқи қисми 1 моддаи 259 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои соҳибкории ғайриқонунӣ чигуна ҷазо тадбиқ 

шудааст? 

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мӯҳлати то 

се сол ҷазо дода мешавад;  

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

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

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

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

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

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

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

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

 

@10.Тарафҳои шартномаи соҳибкорӣ: 

$A) Соҳибкорон, шаҳрвандон ва мансабдорон; 

$B) Мансабдорон; 

$C) Шаҳрвандон; 

$D) Соҳибкорон; 

$E) Соҳибкорони инфиродӣ; 

 

@11.Ҳуқуқи андоз чи гуна муносибатҳоро меомўзад? 

$A) Муносибатҳоро байни адозбандон ва андозсупорандагон; 

$B) Муносибатҳоро дар соҳаи андозбандӣ; 

$C) Муносибатҳои молумулкӣ; 

$D) Муносибатҳои молиявӣ-ҳуқуқӣ; 



$E) Муносибатҳои ҳуқуқӣ; 

 

@12.Ҳуқуқи гражданӣ кадом муносибатҳоро танзим менамоянд?  

$A) Молумулкӣ вашахсии ғайри молумулкӣ; 

$B) Муносибатхои оилавӣ ва маъмурӣ; 

$C) Молумулкӣ ва сиёсӣ; 

$D) Шахсии ғайримолумулкӣ, сиёсӣ ва чамъиятӣ; 

$E) Молумулкӣ; 

 

@13.Дар натиҷаи рақобат чиҳо ба вуҷуд меояд? 

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

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

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

фаъолияти соҳибкор маҳдуд мегардад ва ғ.; 

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

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

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

соҳибкор дар ҷои дилхоҳ батиҷорат машғул мешавад ва ғ.; 

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

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

 

@14.Мазмуни муносибатҳои гражданӣ чиро дар бар мегирад? 

$A) Ҳукуқу ўхдадориҳои тарафҳоро; 

$B) Мачмўи шартхоро; 

$C) Ҳукуки инсонро; 

$D) Ҳукуку ўхдадориҳои корхонаро;  

$E) Ҳукуки инсон; 

 

@15.Объектҳои ҳукуки гражданӣ чиро дар бармегиранд? 

$A) Неъматҳои моддӣ ва ғайримоддӣ; 

$B) Неъматҳои моддӣ, замин, чангал; 

$C) Биноҳо, иншоот, таҷҳизот; 

$D) Ҷиноят, кор, амал; 

$E) Неъматҳои моддӣ, замин; 

 

@16.Шакли ситонидани андоз: 

$A) Пулӣ; 

$B) Молӣ; 



$C) Шакли ғайринақдӣ; 

$D) Шакли нақдӣ; 

$E) Молӣ ва пулӣ; 

 

@17.Қисмҳои таркибии меъёрҳоро дар таъминоти ҳуқуқии 

иқтисодиёт кадомҳоянд? 

$A) Гипотеза диспазитсия ва санксия;  

$B) Инперативӣ ва гипотеза; 

$C) Инперативӣ ва диспазитивӣ; 

$D) Гипотеза ва диспазитсия; 

$E) Инперативӣ, гипотеза, диспазитивӣ; 

 

@18.Аҳд чист? 

$A) Амалиёти шартномавӣ аст; 

$B) Амалиёти ҳуқуқӣ аст; 

$C) Амалиёти давлат аст; 

$D) Амалиёти ғайриқонунӣ аст; 

$E) Амалиёти қонунӣ аст; 

 

@19.Аз рўи шакли моликият кадом намудҳои соҳибкорӣ ҷой 

доранд? 

$A) Соҳибкории хусуси ва гурўҳӣ; 

$B) Соҳибкории давлатӣ ва гурўҳӣ; 

$C) Соҳибкории давлатӣ ва хусусӣ; 

$D) Соҳибкории хориҷӣ ва давлатию хусусӣ; 

$E) Соҳибкории инфиродӣ, давлатӣ ва гурўҳӣ; 

 

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

қайд гирифта мешавад? 

$A) Дар мақомоти андоз; 

$B) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи мақомоти андози 

ноҳия ва шаҳр; 

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

$D) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати корҳои 

хориҷӣ; 

 



@21.Номи фирмавии ташкилоти соҳибкорӣ дар кадом ҳуҷҷатҳо 

нишон дода мешаванд? 

$A) Дар ҳуҷҷатҳои таъсисии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$B) Дар ҳуҷҷатҳои мақомоти андози дахлдор; 

$C) Дар ҳуҷҷатҳои Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар ҳуҷҷатҳои мақомоти нотариалӣ; 

$E) Дар мақомоти андози; 

 

@22.Кадом аҳдҳо дар шаклихаттӣ анҷом дода мешаванд? 

$A) Аҳдҳои байни ташкилотҳо; 

$B) Аҳдҳои байни шаҳрвандон; 

$C) Аҳдҳои байни фурўшанда ва харидор; 

$D) Аҳдҳои байни кироягир ва кироядеҳ; 

$E) Аҳдҳои байни харидор фурўшанда ва соҳибкор; 

 

@23.Шаҳрвандон субъекти ҳуқуқи гражданӣ шуда метавонанд, 

агар. 

$A) Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва қобилияти амал дошта бошанд; 

$B) Қобилияти ҳуқуқдорӣ дошта бошанд; 

$C) Қобилияти ҳимоякунӣ дошта бошанд; 

$D) Қобилияти харидорӣ дошта бошанд; 

$E) Қобилияти харидорӣ ва ҳимоякунӣ дошта бошанд; 

 

@24.Тартиби бастани шартномаҳои соҳибкориро кадом 

қонунгузорӣ ба танзим медарорад? 

$A) Қонунгузории гражданӣ; 

$B) Қонунгузории мурофияи гражданӣ; 

$C) Қонунгузории ҷиноӣ ва мурофияи ҷиноӣ; 

$D) Қонунгузории бонкӣ ва гражданӣ; 

$E) Қонунгузории ҷиноӣ ва мурофияи гражданӣ; 

 

@25.Мазмуни қобилияти хуқуқдории шахрвандонкадом хуқуқро 

дар бар мегирад? 

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

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

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

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

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



 

@26.Шартномаҳои оммавӣ кадомҳоянд? 

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

$B) Шартномаи хариду фурўши хона ва ғ; 

$C) Шартномаи хариду фурўш ва ғ; 

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

фурўши хона ва ғ; 

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

фурўши хона ва ғ; 

 

@27.Кадом моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андоз 

ва пардохтҳо бахшида шудааст? 

$A) Моддаи 45; 

$B) Моддаи 50; 

$C) Моддаи 35; 

$D) Моддаи 47; 

$E) Моддаи 4; 

 

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

$A) Аз тарафи соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳои соҳибкорӣ; 

$B) Аз тарафи давлат ва шаҳрвандон; 

$C) Аз тарафи мақомотҳои дахлдор ва соҳибкорон; 

$D) Аз тарафи Вазорати адлия ва мақомоти андоз; 

$E) Аз тарафи соҳибкорон; 

 

@29.Барои фаъолияти инҳисорӣ чигуна ҷавобгарӣ пешбинӣ 

шудааст? 

$A) Ҷавобгари маъмурӣ ҷиноӣ ва гражданӣ; 

$B) Ҷавобгари интизомӣ ва гражданӣ; 

$C) Ҷавобгари ҷиноятӣ; 

$D) Ҷавобгари гражданӣ ва маъмурӣ; 

$E) Ҷавобгари ҷиноятӣ ва интизомӣ; 

 

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

мешавад? 

$A) Фақат номи худи шахс; 

$B) Фақат номи хонаводагӣ; 

$C) Номи шахс ва номи падар; 



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

$E) Ном ва насаби шахс; 

 

@31.Кадом ҳуқуқхои зерин аз тарафи хурдсолон амалӣ карда 

мешаванд? 

$A) Бастани аҳдҳои хурди маишӣ; 

$B) Бастани шартномаи кироя; 

$C) Бастани шартнома то 20 сомонӣ; 

$D) Бастани шартнома то 30 сомонӣ; 

$E) Бастани шартнома то 2 сомонӣ; 

 

@32.Ба сифати сарчашмаҳои таъминоти ҳуқуқии иқтисодиёт 

кадом санадҳои меъёри ҳуқуқи баромад мекунанд? 

$A) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси гражданиӣ, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» ва дигар санадҳои 

дахлдор; 

$B) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси мурофияи 

гражданӣ; 

$C) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси чиноятӣ ва 

Кодекси мурофияи чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва танҳо Кодекси 

гражданиии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@33. Бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ чӣ гуна ба амал 

бароварда мешавад? 

$A) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти судї амалӣ гардонида 

мешавад; 

$B) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти гумруки Љумњурии 

Тољикистон амалӣ гардонида мешавад; 

$C) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти милитсия амалӣ 

гардонида намешавад; 

$D) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти судї амалӣ гардонида 

намешавад; 

 

@34.Ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ кадомҳоянд? 



$A) Ҷамъияти саҳҳомӣ, ҷамъияти масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти 

дорои масъулиятииловагӣ; 

$B) Ҷамъияти масъулияташ маҳдуд; 

$C) Ҷамъияти саҳҳомӣ; 

$D) Муассиса ва корхонаи воҳид; 

$E) Ҷамъияти саҳҳомӣ ва ғ.; 

 

@35. Фаъолияти соҳибкорӣ аз рўи режми ҳуқуки ба кадом 

намудҳо ҷудо мешаванд? 

$A) Соҳибкории умуми ва литсензионӣ; 

$B) Соҳибкории умуми ва махсус; 

$C) Соҳибкории литсензионӣ ва шартномавӣ; 

$D) Соҳибкории қонуни ва ғайриқонунӣ; 

$E) Соҳибкории шартномавӣ; 

 

@36.Ҷамъияти саҳҳомӣ чанд хел мешавад? 

$A) Кушода ва пўшида; 

$B) Озод; 

$C) Кушода, пўшида ва махсус; 

$D) Махсус ва давлатӣ; 

$E) Махсус; 

 

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

$A) Кооперативи истехсолӣ; 

$B) Кооперативи матлубот; 

$C) Муассисаи таълимӣ; 

$D) Фондҳо; 

$E) Фондҳои муассисаҳо; 

 

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

мегирад? 

$A) Берун аз маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$B) Дар маҳали ҷойгиршавии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$C) Дар назди мақомотҳои андоз; 

$D) Дар ҳудуди ташкилоти соҳибкорӣ; 

$E) Дар назди мақомотҳои андоз ва гумрук; 

 



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

рўзи пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳо бақайди давлатӣ гирифта 

мешавад? 

$A) Дар давоми 5 рўз; 

$B) Дар давоми 20 рўз; 

$C) Дар давоми 10 рўз; 

$D) Дар давоми 3 рўз; 

$E) Дар давоми 13 рўз; 

 

@40.Унсурҳои моликиятро нишон диҳед: 

$A) Соҳибият, истифода, ихтиёрдорӣ; 

$B) Соҳибият, тўҳфа кардан, шартнома бастан; 

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

$D) Соҳибият, тўҳфа кардан, мерос гирифтан; 

$E) Соҳибият, мерос гирифтан; 

 

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

макомот ба қайд гирифта мешавад? 

$A) Дар мақомоти андоз; 

$B) Дар ҷои истиқомати шаҳрвандон аз тарафи мақомоти андози 

ноҳия ва шаҳр; 

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

$D) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Дар Вазорати андози Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

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

кардани шартномаҳои соҳибкорӣ бавуҷуд меоянд кадом судҳо 

брраси мекунанд? 

$A) Судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Судҳои иқтисодии вилоятӣ; 

$E) Судҳои иқтисодии шаҳрӣ; 

 

@43.Низоми судҳои иқтисодиро номбар намоед? 

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

вилоятҳо, суди иқтисодии ш. Душанбе; 

$B) Судҳои иқтисодии вилоятҳо; 



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

Контитутсионӣ; 

$D) Судҳои иқтисодии шаҳру ноҳия; 

$E) Судҳои иқтисодии шаҳрӣ; 

 

@44.Фаъолияти аудиториро дар ҶумҳурииТоҷикистон кадом 

қонун батанзим медарорад? 

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

давлатии соҳибкори дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи 

фаъолияти аудиторӣ»; 

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

$C) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сертификатсияи 

маҳсулот ва хизматрасонӣ; 

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

бораи фаъолияти аудиторӣ»; 

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

 

@45.Дар кадом ҳолат ташкилоту корхонаҳо штати 

сарбухгалтерирро ташкил медиҳанд? 

$A) Агар зиёда аз 6 бухгалтерҳо фаъолият намоянд; 

$B) Агар корхонаҳо истеҳсоли бошанд; 

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

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

$E) Агар корхонаҳо ғайриистеҳсоли бошанд; 

 

@46.Мафҳуми инҳисор чист? 

$A) Маънояш монополия мебошад; 

$B) Маънои якҷоя карданро дорад; 

$C) Маънои якдигарфаҳмиро дорад; 

$D) Маънои нодурустфаҳмиро дорад; 

$E) Маънояш монополия намебошад; 

 

@47.Даъвои негаторӣ чӣ хел талаб мебошад? 

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

кардани ҳуқуқи моликият; 

$B) Талаб оид ба баргардонда гирифтани молу мулк; 

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

$D) Талаб оид ба иҷрои ўҳдадориҳои шартнома; 



$E) Талаб оид ба барнагардонда гирифтани молу мулк; 

 

@48.Шаклҳои асосии моликиятро нишон диҳед: 

$A) Давлатӣ, хусусӣ; 

$B) Давлатӣ, шахсӣ; 

$C) Давлатӣ; 

$D) Давлатӣ, ҷамъиятӣ; 

$E) Давлатӣ, ҷамъиятӣ ва хусусӣ; 

 

@49.Аксепт чист?  

$A) Ризоияти тараф барои бастани шартнома; 

$B) Пешниходи як тараф барои бастани шартнома; 

$C) Супориши давлат; 

$D) Қарори суд; 

$E) Қарори суди ш.Душанбе; 

 

@50.Асосҳои ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи моликият дар кадом санади 

ҳуқуқӣ баён гардидааст? 

$A) Дар Кодекси гражданӣ; 

$B) Дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Дар Кодекси ҷиноятӣ ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Дар Кодекси меҳнатӣ; 

$E) Дар Кодекси меҳнатӣ ва гражданӣ; 

 

@51. Субъектони таъминоти ҳуқуқии иқтисодиётро ба кадом 

намудҳо ҷудо намудан мумкин аст? 

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

$B) Шахсони воқеи ва шахсони ҳуқуқӣ; 

$C) Давлат, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон; 

$D) Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ; 

$E) Шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони бетабаа; 

 

@52.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ 

ба баъзе намудҳоифаъолият» кадом сол қабул какрда шудааст? 

$A) 17майи соли 2004; 

$B) 10ноябри соли 2003; 

$C) 15августи соли 2005; 

$D) 20 сентиябри соли 2000; 



$E) 26 сентиябри соли 2000; 

 

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

$A) Дар асоси шартнома; 

$B) Дар асоси Коститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;  

$C) Дар асоси қарордод; 

$D) Дар асоси факти юридикӣ ва қарордод; 

$E) Дар асоси қарордод ва шартнома; 

 

@54.Роҳбари ташкилоти соҳибкорӣ аз тарафи ки таъин карда 

мешавад? 

$A) Аз тарафи соҳибмулк; 

$B) Аз тарафи шахсони воқеӣ; 

$C) Аз тарафи шаҳрвандон; 

$D) Аз тарафи давлат; 

$E) Аз тарафи давлат ва шаҳрвандон; 

 

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

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

$B) Самара, маҳсулот, соҳибият, истифода; 

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

$D) Самара, фурўш, ҳадя додан; 

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

 

@56.Асосҳои қатъи ҳуқуқи моликиятро муайян намоед. 

$A) Фурўхтан, шартнома бастан,харидан; 

$B) Ҳадя додан, фурўхтан; 

$C) Ҳадя гирифтан, фурўхтан, ёфтан; 

$D) Хусусигардонӣ, ёфтан, шартнома бастан; 

$E) Мерос гирифтан, фурўхтан, ёфтан; 

 

@57.Асосҳои махсуси ба даст овардани ҳуқуқи моликияти 

давлатро нишон диҳед: 

$A) Харидани амвол, иҷораи амвол; 

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

$C) Хусусигардонӣ, мусодираи амвол ва ғ.; 

$D) Мусодираи амвол, милликунонӣ ва ғ.; 

$E) Хусусигардонӣ; 



 

@58.Фаъолияти зидди инҳисории муносибатҳои бозорӣ ва 

рақобатро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом қонун ба танзим 

медарорад? 

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

кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол»; 

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

$C) ҚонуниҶумҳурииТоҷикистон «Дар бораи дастгирии давлатии 

фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 

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

бораи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои 

мол»; 

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

кардани фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол» ва ғ.; 

 

@59.Мақомоте, ки назорати андозро амалӣ менамояд. 

$A) Мақомоти андоз; 

$B) Мақомоти ҳифзи ҳуқуқ; 

$C) Мақомоти прокуратура ва суд; 

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

$E) Мақомоти прокуратура; 

 

@60.Фаъолияти аудиторӣ чи гуна фаъолият аст? 

$A) Фаъолияти соҳибкории шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ; 

$B) Фаъолияти соҳибкорӣ; 

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

давлат; 

$D) Фаъолияти давлат, шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон; 

$E) Фаъолияти соҳибкорӣ ва меҳнатӣ; 

 

@61.Ваколатҳои соҳибмулкро муайян кунед: 

$A) Ҳуқуқи соҳибӣ, истифода, ихтиёрдорӣ; 

$B) Ҳуқуқи истифода кардани молумулк; 

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

самараю даромад; 

$D) Ҳуқуқи соҳибӣ; 

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

молумулк; 



 

@62.Мафҳуми монополия чист? 

$A) Мефурўшам, маънои яккафурўшӣ ва мавқеӣ ҳукумфармои дар 

бозорро дорад; 

$B) Фароҳам овардани шароити соҳибкорони ватанӣ; 

$C) Беҳтар кардани шароити зиндагии ахолӣ; 

$D) Ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандони хориҷӣ; 

$E) Ҳимояи манфиатҳои шаҳрвандони воқеӣ; 

 

@63.Асосҳои ба вуҷуд омадани ўҳдадориро нишон диҳед. 

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

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

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

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

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

 

@64.Аломатҳои соҳибкориро муайян кунед: 

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

будани он; 

$B) Мунтазамии фаъолият; 

$C) Мустакилият; 

$D) Гирифтани фоида; 

$E) Гирифтани фоида ва даромад; 

 

@65.Шахс барои ҳуқуқвайронкунии андоз дар синни чандсолагӣ 

ба ҷавобгарӣкашида мешавад? 

$A) Аз синни 16 солагӣ; 

$B) Аз синни 15 солагӣ; 

$C) Аз синни 14 солагӣ; 

$D) Аз синни 18 солагӣ;  

$E) Аз синни 17 солагӣ; 

 

@66.Тарафҳои ўҳдадориро нишон диҳед. 

$A) Қарздор ва кредитор; 

$B) Субъект ва объект; 

$C) Ўҳдадор ва вазифадор; 

$D) Харидор ва фурушанда; 

$E) Харидор; 



 

@67.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкори дар ҶумҳурииТоҷикистон» кадом 

сол қабул карда шудааст? 

$A) 10майи соли 2002; 

$B) 10майи соли 2003; 

$C) 15августи соли 2005; 

$D) 20сентиябри соли 2000; 

$E) 21сентиябри соли 2000; 

 

@68.Шартномаҳои соҳибкорӣ бештар дар кадом шаклҳобаста 

мешаванд? 

$A) Хаттӣ; 

$B) Хаттӣ ва даҳонӣ; 

$C) Хаттии нотариалӣ; 

$D) Шакли дахонӣ; 

$E) Шакли дахонӣ ва шифоҳӣ; 

 

@69.Шаклҳои фаъолияти соҳибкориро муайян намоед. 

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

$B) Бо таъсиси шахси ҳуқукӣ; 

$C) Бе таъсис ва бо таъсиси шахси ҳуқукӣ; 

$D) Одди ва хусусӣ; 

$E) Одди, хусусӣ, ҳуқуқӣ; 

 

@70.Рақобат чист? 

$A) Мусобиқаи соҳибкорон; 

$B) Маслиҳати соҳибкорон; 

$C) Созиши соҳибкорон; 

$D) Амалиёти соҳибкорон; 

$E) Маслиҳати соҳибкорон ва мақомотҳои марбута; 

 

@71.Идоракунии ташкилоти соҳибкорӣ чигуна ба роҳ монда 

мешавад? 

$A) Аз ҷониби муассисон ба роҳ монда мешавад; 

$B) Ба тариқи якасардориба роҳ монда мешавад; 

$C) Аз ҷониби давлат ба роҳ монда мешавад; 



$D) Аз ҷониби кормандони ташкилоти соҳибкорӣ ба роҳ монда 

мешавад; 

$E) Ба тариқи якасардориба роҳ монда намешавад; 

 

@72.Мувофиқи қисми 1 моддаи 258 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии 

соҳибкорӣ чи гуна ҷазо тадбиқ шудааст? 

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба мӯҳлати 

се сол ҷазо дода мешавад; 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

@73.Чораҳои таъмини иҷрои ўҳдадорӣ кадомҳоянд? 

$A) Ноустуворона, гарав, замонат ва ғ; 

$B) Носстуворона, гарав, шартпома ва ғ; 

$C) Ноустуворона, гарав, аҳд ва ғ; 

$D) Ноустуворона, гарав, ўҳдадорӣ ва ғ; 

$E) Ноустуворона, аҳд, гарав, ва ғ; 

 

@74.Мазмуни шартномаи соҳибкорӣ? 

$A) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои тарафҳои шартнома; 

$B) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои шахсони мансабдор; 

$C) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои шаҳрвандон; 

$D) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои тарафҳои шартнома, шаҳрвандон ва шахсони 

мансабдор; 

$E) Ҳуқуқу ўҳдадориҳои шахсони мансабдор ва шахсони воқеӣ; 

 

@75.Барои фаъолияти инҳисорӣ чи гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ 

шудааст? 

$A) Ҷавобгари ҷиноятӣ; 



$B) Ҷавобгариинтизомӣ ва гражданӣ; 

$C) Ҷавобгари гражданӣ ва маъмурӣ; 

$D) Ҷавобгари маъмурӣ, ҷиноӣ ва гражданӣ; 

$E) Ҷавобгари гражданӣ ва ҷиноятӣ; 

 

@76.Ба сифати субъекти ҷиноят барои монеъ шудан ба 

фаъолияти қонунии соҳибкорӣ, ки баромад мекунад?  

$A) Шахсони мансабдор; 

$B) Шахсони ҳуқуқи ва воқеӣ; 

$C) Шаҳрвандони хориҷӣ; 

$D) Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Шаҳрвандони хориҷӣ ва шаҳрвандони дохилӣ; 

 

@77.Асосҳои тағйир додани шартномаро муайян намоед. 

$A) Ризоияти тарафхо; 

$B) Супориши вазорати адлия; 

$C) Қарори суд; 

$D) Ташабуси як тараф; 

$E) Қарори суд ва ризоияти тарафҳо; 

 

@78.Методҳои ҳуқуқи андоз кадомҳоянд? 

$A) Методи тавсиядиҳӣ, мувофиқакунонӣ, фармонфармои ва тобеият 

ва ғ; 

$B) Методи императивӣ, диспозитивӣ ва ғ; 

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

$D) Методи фармонфармои ва тобеият, тавсиядиҳӣ ва 

мувофиқакунонӣ; 

$E) Методи императивӣ; 

 

@79.Кадом шаклҳои моликиятро медонед? 

$A) Хусусӣ ва оммавӣ; 

$B) Шахсӣ ва оммавӣ; 

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

намешавад; 

$D) Моликияти шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат; 

$E) Хусусӣ, оммавӣ ва ҷамъиятӣ; 

 

@80.Барои қочоқ чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст? 



$A) Ҷавобгари маъмурӣ ҷиноӣ ва гражданӣ; 

$B) Ҷавобгариинтизомӣ ва гражданӣ; 

$C) Ҷавобгарии маъмурӣ ва ҷиноятӣ; 

$D) Ҷавобгари гражданӣ ва маъмурӣ; 

$E) Ҷавобгарии ҷиноятӣ; 

 

@81.Филиали ташкилоти соҳибкорӣ дар куҷо ҷой мегирад? 

$A) Берун аз маҳалли ҷойгиршавии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$B) Дар маҳали ҷойгиршавии ташкилоти соҳибкорӣ; 

$C) Дар назди мақомотҳои андоз; 

$D) Дар ҳудуди ташкилоти соҳибкорӣ; 

$E) Дар мақомотҳои андоз; 

 

@82.Ноустуворона чист? 

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

дода мешавад; 

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

мешавад; 

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

мешавад; 

$D) Маблағи карз аст; 

$E) Маблағи карз нест; 

 

@83.Асосҳои бекор кардани шартномаро муайян намоед?  

$A) Ризоияти тарафҳо; 

$B) Супориши вазорати адлия; 

$C) Қарори суд; 

$D) Супориши прокуратура; 

$E) Супориши вазорати адлия ва мақомоти андоз; 

 

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

$A) Аз тарафи соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳои соҳибкорӣ; 

$B) Аз тарафи давлат ва шаҳрвандон; 

$C) Аз тарафи мақомотҳои дахлдор ва соҳибкорон; 

$D) Аз тарафи Вазорати адлия ва мақомоти андоз; 

$E) Аз тарафи мақомотҳои дахлдор; 

 

@85.Гарав чанд хел мешавад? 



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

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

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

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

$E) Гарави молу мулки ғайриманқул, ҳуқуқҳои молумулкӣ; 

 

@86.Тартиби таъсиси ташкилоти соҳибкорӣ мувофиқи кадом 

қонунгузорӣ ба роҳ монда мешавад? 

$A) Мувофиқи қонунгузории гражданӣ; 

$B) Мувофиқи қонунгузории ҷиноӣ ва мурофияи ҷиноӣ; 

$C) Мувофиқи қонунгузории граждани ва оилавӣ; 

$D) Мувофиқи қонунгузории граждани ва мурофияи гражданӣ; 

$E) Мувофиқи қонунгузории оилавӣ; 

 

@87.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии 

давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» кадом сол 

қабулкарда шудааст? 

$A) 19майи соли 2009; 

$B) 2октиябри соли 1998;  

$C) 10майи соли 2000; 

$D) 25декабри соли 2008; 

$E) 19майи соли 2019; 

 

@88.Шартҳои асосии шартномаҳои меҳнатиро номбар кунед? 

$A) Зарурӣ, иловагӣ; 

$B) Зарурӣ, муҳим; 

$C) Алтернативӣ, зарурӣ; 

$D) Зарурӣ, омехта; 

$E) Зарурӣ,ва иловагӣ; 

 

@89.Катъшавии фаъолияти соҳибкорӣ чанд хел мешавад? 

$A) Ихтиёрӣ ва маҷбурӣ; 

$B) Озод, пушида, ихтиёрӣ; 

$C) Давлатӣ ва гайридавлатӣ; 

$D) Хусуси ва шахсӣ; 

$E) Ихтиёрӣ, маҷбурӣ; 

 

@90. Кадом шакли махсуси моликияти хусусиро медонед? 



$A) Моликияти ҷамъиятӣ; 

$B) Моликияти шахсони ҳуқуқии давлатӣ; 

$C) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Моликияти истисноии давлатӣ; 

$E) Моликияти шахсони ҳуқуқӣ; 

 

@91. Арзиши молумулке, ки шаҳрвандон тибқи ҳуқуқи моликияти 

хусусӣ дошта метавонанд, чӣ қадар аст? 

$A) Бемаҳдудият; 

$B) Бемаҳдудият, ба ғайр аз хонаи истиқоматӣ; 

$C) Андозаи онро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад; 

$D) Андозаи онро мақомоти андоз муайян мекунад; 

$E) То як миллион сомонӣ; 

 

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

мешаванд? 

$A) Музднок ва бемузд; 

$B) Хусуси ва давлатӣ; 

$C) Музднок ва давлатӣ; 

$D) Шахси ва хусусӣ; 

$E) Бемузд, музднок; 

 

@93.Мӯҳлати ҳукуқи моликият чӣ қадар аст? 

$A) Бемӯҳлат аст; 

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

сол; 

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

бемӯҳлат аст; 

$D) Агар молумулкро тибқи асосҳои аввалиндараҷа ба даст оварда 

бошад, бемӯҳлат аст; 

$E) Се сол аст; 

 

@94.Намудҳои вақти истироҳат?  

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

рўзҳои истироҳати ҳарҳафтаина, рўзҳои ид, рухсатии ҳарсола; 

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

Қурбон; 

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



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

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

рўзҳои истироҳати ҳарҳафтаина, рўзҳои ид, рухсатии ҳарсола; 

 

@95.Мувофиқи қисми 1 моддаи 289 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои қочоқ чи гуна ҷазотатбиқ шудааст? 

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 

панҷсол ҷазо дода мешавад; 

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

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

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

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

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

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 

панҷсол ҷазо дода мешавад; 

 

@96.Шакли пардохти музди меҳнатро муайян намоед? 

$A) Шакли воҳиди пули Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Шакли омехтаи пардохт; 

$C) Шакли молу ашёгӣ; 

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

пардохти аслӣ); 

$E) Шакли воҳиди пули Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақдӣ; 

 

@97.Мувофиқи қисми 2 моддаи 258 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии 

соҳибкорӣ чи гуна ҷазо тадбиқ шудааст? 

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлти 

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

додамешавад; 

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

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба мўҳлати то се солҷазо дода мешавад; 



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

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

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

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

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлти 

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

додамешавад; 

 

@98.Фактҳои юридикиро аз ҷиҳати натиҷаашон ба кадом 

намудҳо ҷудо намудан мумкин аст? 

$A) Фактҳои юридикии ҳуқуқбавуҷудоранда, ҳуқуқтағирдиҳанда ва 

ҳуқуқбарҳамдиҳанда; 

$B) Фактҳои юридикии ҳуқуқтағирдиҳанда ва амалиётҳои юридикӣ; 

$C) Фактҳои юридикии ҳуқуқбавуҷудоранда ва ҳуқуқтағирдиҳанда; 

$D) Фактҳои юридикии ҳуқуқбарҳамдиҳанда ва воқеаҳои юридикӣ; 

$E) Фактҳои юридикии ҳуқуқбавуҷуднаоранда, ҳуқуқтағйирнадиҳанда 

ва ҳуқуқбарҳамнадиҳанда; 

 

@99.Ба фаъолияти қонунии соҳибкорӣ машғул шудани кадом 

субъект аз нигоҳи қонунгузорӣ, ҷиноят эътирофшудааст? 

$A) Шахсони мансабдор; 

$B) Шахсони ҳуқуқи ва воқеӣ; 

$C) Шаҳрвандони хориҷӣ; 

$D) Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Шахси мансабдор; 

 

@100.Шартномаи замонат дар байни ки баста мешавад? 

$A) Дар байни зомин ва қарздор; 

$B) Дар байни зомин ва кредитор; 

$C) Дар байни зомин кредитор ва қарздор; 

$D) Дар байни харидор ва фурeшанда; 

$E) Дар байни зомину қарздор ва ғ.; 

 

@101.Мақсади таъсис додани ташкилотҳои соҳибкорӣ аз 

чииборат аст? 

$A) Ба даст овардани фоида; 



$B) Ба мақсади пешрафти иқтисодиёт; 

$C) Ба қайди давлати гирифтан; 

$D) Ба мақсади беҳтар намудани вазъи зиндагии аҳолӣ; 

$E) Ба даст даровардани фоида; 

@102.Хусусиятҳоиасосии андозро муайян намоед? 

$A) Инфиродӣ ва беподош, бе бозгашт, ҳатмӣ бо маҷбуркунии 

давлати таъмин гардида; 

$B) Инфиродӣ ва беподош, бе бозгашт, ҳатмӣ ва барои шахсони 

алоҳида ва ғ.; 

$C) Хусусияти импертивӣва ҳатмӣ дошта, инфиродӣ ва ғ.; 

$D) Инфиродӣ ва беподош, бе бозгашт, ҳатмӣ ва гурўҳӣ; 

$E) Инфиродӣ ва боподош, бе бозгашт, ҳатмӣ бо маҷбуркунии 

давлати таъмин гардида; 

 

@103.Идоракунии ташкилоти соҳибкорӣ чӣ гуна ба роҳ монда 

мешавад? 

$A) Аз ҷониби муассисон ба роҳ монда мешавад; 

$B) Ба тариқи якасардориба роҳ монда мешавад; 

$C) Аз ҷониби давлат ба роҳ монда мешавад; 

$D) Аз ҷониби кормандони ташкилоти соҳибкорӣ ба роҳ монда 

мешавад; 

$E) Аз ҷониби муассисон ба роҳ монда намешавад; 

 

@104.Вақти корӣ чист? 

$A) Давомияти вақте, ки коргар ё хизматчӣ функтсияи меҳнатии 

худро иҷро менамояд; 

$B) Давомияти вақте, ки меҳнаткаш дар ҷои кории худ мебошад;  

$C) Давомияти вақте, ки коргар дар як ҳафта ба кор меояд; 

$D) Давомияти рўзи кориро меноманд, ки коргар дар корхона 

мебошад; 

$E) Давомияти вақте, ки коргар функтсияи меҳнатии худро иҷро 

менамояд;  

 

@105.Хусусиятҳои шартномаро нишон дихед? 

$A) Шартнома аҳди дутарафа аст; 

$B) Шартнома супориши давлат аст; 

$C) Шартнома аҳди яктарафа аст;  

$D) Шартнома санади суди аст; 



$E) Шартнома аҳди сетарафа аст; 

 

@106.Шартномаҳои соҳибкорӣ дар кадом шакл баста мешаванд? 

$A) Хаттӣ, даҳонӣ; 

$B) Даҳонӣ; 

$C) Хаттӣ; 

$D) Хатти, даҳонӣ, нотариалӣ ва ғ.; 

$E) Хаттӣ ва шифоҳӣ;  

 

@107.Лоиҳаи буҷети давлатӣ аз тарафи кӣ тартиб дода мешавад? 

$A) Аз тарафи Вазорати молия; 

$B) Аз тарафи Вазорати адлия; 

$C) Аз тарафи Вазорати адлия ва Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Аз тарафи Вазорати иқтисод ва савдо; 

$E) Аз тарафи Вазорати молия ва ғ.; 

 

@108.Намудҳои андозҳоро ёбед? 

$A) Ҷумҳариявӣ ва маҳаллӣ; 

$B) Марказӣ ва маҳаллӣ; 

$C) Давлатӣ ва ҷаъмиятӣ;  

$D) Умуми ва маҳаллӣ; 

$E) Ҷумҳариявӣ ва шаҳрӣ; 

 

@109.Тарафҳои шартномаи меҳнатиро номбар кунед? 

$A) Корфармо ва корманд; 

$B) Коркун ва иттифоқи касаба; 

$C) Коргар ва хизматчӣ, корхона, муассиса ва ташкилот; 

$D) Коллективӣ, меҳнатӣ ва маъмурият; 

$E) Корфармо, корманд ва ғ.; 

 

@110.Шаклҳои ҳифзи ҳуқуқи соҳибкоронро нишон диҳед? 

$A) Шаклҳои судӣ ва ғайрисудӣ; 

$B) Шаклҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ; 

$C) Шаклҳои давлатӣ ва хусусӣ; 

$D) Шаклҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ; 

$E) Шаклҳои судӣ; 

 

@111.Кадом намудҳои моликияти давлатиро медонед? 



$A) Моликияти ҷумҳуриявӣ ва коммуналӣ; 

$B) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон ва маҳаллӣ; 

$C) Моликияти давлатӣ ягона аст ва ба намудҳо ҷудо намешавад; 

$D) Моликияти истисноӣ ва ғайриистисноӣ; 

$E) Моликияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, моликияти воҳидҳои марзию 

маъмурӣ ва маҳаллӣ; 

 

@112.Мувофиқи қисми 2 моддаи 289 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои қочоқ чи гуна ҷазотадбиқ шудааст? 

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 

панҷсол ҷазо дода мешавад; 

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

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

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

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

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

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба мўҳлати то 

панҷсол ҷазо дода мешавад; 

 

@113.Шартҳои шартнома дар асоси чӣ муайян карда мешаванд? 

$A) Дар асоси ризоияти тарафхо ва қонун; 

$B) Дар асоси ризоияти як тараф; 

$C) Дар асоси фармони макомоти давлати; 

$D) Дар асоси фармони вазорати адлия;  

$E) Дар асоси ризоияти қонун; 

 

@114.Мақсади интишори рекламаи аз чӣ иборат аст? 

$A) Аз ташакул додан ва дастгири намудани майлу рағбат ба он, 

инчунин ба фурўш рафтани мол мусоидат мекунад; 

$B) Ба максади ба даст овардани фоида; 

$C) Ба максади бехатари ва саломатии аҳолӣ; 

$D) Ба максади саломатии аҳолӣ ва беҳтар кардани сатҳи зиндагии 

онҳо; 



$E) Ба максади ба даст овардани хайр; 

 

@115.Муносибатҳои таъминоти ҳуқуқии иқтисодиётро кадом 

қонунгузорӣ ба танзим медарорад? 

$A) Қонунгузории гражданӣ; 

$B) Қонунгузории мурофияи гражданӣ;  

$C) Қонунгузории ҷиноӣ ва мурофияи ҷиноӣ; 

$D) Қонунгузории бонкӣ ва гражданӣ; 

$E) Қонунгузории шаҳрвандӣ; 

 

@116.Элементҳои асосии андоз? 

$A) Андозупорандагон, объекти андозбандӣ, манбаи андоз, меъёри 

(ставкаи)андоз, давраи андоз ва мўҳлати пардохти андоз ва ғ.; 

$B) Андозупорандагон, давлат, мўҳлати пардохти андоз; 

$C) Андозупорандагон, объекти андозбандӣ, манбаи андоз, меъёри 

(ставкаи)андоз, давраи андоз ва мўҳлати пардохти андоз; 

$D) Меъёри (ставкаи)андоз, давраи андоз ва мўҳлати пардохти андоз; 

$E) Андозупорандагон, объекти андозбандӣ, манбаи андоз, меъёри 

андоз, давраи андоз ва мўҳлати пардохти андоз ва ғ.; 

 

@117.Эътирофи ҳуқуқ чист? 

$A) Эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ бо 

тартиби юрисдиксионӣ татбиқ гардида, воситаи муҳими 

бартарафсозандаи номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи 

ба шумор меравад; 

$B) Воситаи ягона бартарафсозандаи номуайяниҳо дар истифодаи 

ҳуқуқҳои субъективи ба шумор меравад; 

$C) Эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ бо 

тартиби юрисдиксионӣ татбиқ мегардад; 

$D) Дар байни љавобњо ду варианти дуруст мављуд аст; 

$E) Њамаи љавобњо нодурустанд; 

 

@118.Фонди оиномавии ташкилотҳои соҳибкорӣ аз маблағи киҳо 

иборат аст? 

$A) Аз маблағи муассисон; 

$B) Аз буҷети давлат; 

$C) Аз маблағи шаҳрвандон; 

$D) Аз маблағи муассисони хориҷӣ; 



$E) Аз маблағи муассис; 

 

@119.Субъектони муносибатҳои меҳнатӣ. 

$A) Корманд (шахсони ҷисмонӣ) ва қордиҳанда (шахсони ҳуқуқӣ); 

$B) Шахсони ҷисмонӣ ва хориҷиён, корхона; 

$C) Корхона, муассиса, ташкилот, иттифоқи касаба, шаҳрванд; 

$D) Шахсони ҷисмонӣ, давлат, шахсони ҳуқуқӣ, шаҳрванд; 

$E) Корманд (шахсони ҷисмонӣ) ва қордиҳанда; 

 

@120.Судҳои иқтисодӣ кадом баҳсҳоро баррасӣ менамоянд? 

$A) Баҳсҳои иқтисодӣ; 

$B) Баҳсҳои оилавӣ; 

$C) Баҳсҳои сиёсӣ; 

$D) Баҳсҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; 

$E) Баҳсҳои ғайрииқтисодӣ; 

 

@121.Ба сифати субъекти ҷиноят барои монеъ шудан ба 

фаъолияти қонунии соҳибкорӣ, ки ҷиноят эътирофшудааст, ки 

баромад мекунад? 

$A) Шахсони мансабдор; 

$B) Шахсони ҳуқуқи ва воқеӣ; 

$C) Шаҳрвандони хориҷӣ;  

$D) Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Шахсони мансабдори давлатӣ; 

 

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

кардани шартномаҳои соҳибкорӣ ба вуҷуд меоянд кодом судҳо 

брраси мекунанд? 

$A) Судҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Суди Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Судҳои иқтисодии вилоятӣ; 

$E) Судҳои иқтисодии шаҳрии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 

@123.Кадом шартҳои шартномаи меҳнатӣ заруранд? 

$A) Ҷои кор функтсияи меҳнатӣ, музди меҳнат; 

$B) Ҷои истиқомат, функтсияи меҳнатӣ; 

$C) Ҷои кор, ихтисос; 



$D) Музди меҳнатӣ, мансаб касб; 

$E) Ҷои истиқомат; 

 

@124.Шартнома дар кадом шаклхо баста мешавад? 

$A) Дар шакли шифоҳӣ ва хаттӣ; 

$B) Дар шакли шифоҳӣ; 

$C) Дар шакли хаттӣ; 

$D) Дар шакли хаттии нотариалӣ; 

$E) Дар шакли хаттӣ ва ғ.; 

 

@125.Забоне, ки мурофиаи судӣ баргузор мегардад? 

$A) Забони тоҷикӣ; 

$B) Забони олмонӣ; 

$C) Забони тоҷикӣ ва руссӣ;  

$D) Забони русӣ; 

$E) Забони тоҷикӣ, немисӣ; 

 

@126.Асосҳои қатъ гардидани шартномаи меҳнатӣ? 

$A) Бо созишномаи тарафҳо, бо гузаштани мўҳлат, бо ташаббуси яке 

аз тарафҳои шартномаи меҳнатӣ, бо ҳолатҳои ба иродаи тарафҳо 

вобаста набуда; 

$B) Бо ташаббуси иттифоқи касаба, бо ташаббуси суд ва маъмурият; 

$C) Ҳангоми расонидани зарар ба корхонабо ташаббуси роҳбари 

корхона; 

$D) Бо ташаббуси маъмурият бо ташаббуси коргару хизматчӣ;  

$E) Бе созишномаи тарафҳо, бо гузаштани мўҳлат, бо ташаббуси яке 

аз тарафҳои шартномаи меҳнатӣ, бо ҳолатҳои ба иродаи тарафҳо 

вобаста набуда; 

 

@127.Шакли ғайрисудии ҳифзи ҳуқуқи соҳибкорон аз тарафи 

кадом мақомот амалӣ карда мешавад? 

$A) Нотариат ва судҳои ҳакамӣ; 

$B) Нотариат; 

$C) Ҳукумати ноҳия; 

$D) Иттифоқи касаба; 

$E) Нотариат ва судҳои кассатсионӣ; 

 

@128.Натиҷаи рақобат? 



$A) Дар натиҷаи рақобат маҳсулот (мол) арзон мегардад, сифати мол 

беҳтар мешавад, соҳибкор дар ҷои дилхоҳ ба тиҷорат машғул мешавад 

ва ғ.; 

$B) Дар натиҷаи рақобат маҳсулот (мол) арзон мегардад, сифати мол 

беҳтар мешавад, фаъолияти соҳибкор маҳдудмегардад ва ғ.; 

$C) Дар натиҷаи рақобат маҳсулот (мол) қимат мегардад, сифати мол 

беҳтар мешавад, соҳибкор дар ҷои дилхоҳ ба тиҷорат машғул мешавад 

ва ғ.; 

$D) Дар натиҷаи рақобат маҳсулот (мол) қимат мегардад, сифати 

молбадмешавад, соҳибкор дар ҷои дилхоҳ ба тиҷорат машғул 

мешавад ва ғ.; 

$E) Дар натиҷаи рақобат маҳсулот (мол) қимат намегардад, сифати 

молбадмешавад, соҳибкор дар ҷои дилхоҳ ба тиҷорат машғул 

мешавад ва ғ.; 

 

@129.Андозсупорандагонкиҳо эътироф мегарданд? 

$A) Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

$B) Давлат ташкилотҳои ҷаъмиятӣ; 

$C) Фақат шахсони воқеӣ;  

$D) Фақат шахсони ҳуқуқӣ; 

$E) Шахсони воқеӣ; 

 

@130.Қисмҳои таркибии меъёрҳои ҳуқуқии иқтисодиёт дар 

таъминоти ҳуқуқи кадомҳоянд? 

$A) Гипотеза диспазитсия ва сангсия; 

$B) Гипотеза ва сангсия; 

$C) Гипотеза ва диспазитсия; 

$D) Инперативӣ ва диспазитивӣ; 

$E) Инперативӣ ва гипотеза; 

 

@131.Оферта чист? 

$A) Пешниходи як тараф барои бастани шартнома; 

$B) Додани карз; 

$C) Супориши давлат; 

$D) Ыарори суд; 

$E) Пешниходи ягон тараф барои бастани шартнома; 

 



@132. Аз тарафи ки роҳбари ташкилоти соҳибкорӣ таъин карда 

мешавад? 

$A) Аз тарафи соҳибмулк ва ваколатдорон; 

$B) Аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ; 

$C) Аз тарафи шаҳрвандон; 

$D) Аз тарафи давлат; 

$E) Аз тарафи соҳибмулкон; 

 

@133.Изофакорӣ чист? 

$A) Коре мебошад, ки корманд бо амри корфармо зиёда аз давоми 

вақти кори асосӣ ба корманд муқарраргардида ва ё зиёда аз миқдори 

муқаррарии соатҳои кори давраи ба ҳисобгирӣ иҷро мекунад; 

$B) Коре, ки аз вақти муътадили корӣ берун мебошад; 

$C) Коре, ки бо супориши маъмурият ба ҷо оварда мешавад;  

$D) Коре, ки бо розигии иттифоқи касаба ба ҷо оварда мешавад; 

$E) Коре мебошад, ки корманд бо амри корфармо зиёда аз давоми 

вақти кори асосӣ ба корманд муқарраргардида ва ё назиёд аз миқдори 

муқаррарии соатҳои кори давраи ба ҳисобгирӣ иҷро мекунад; 

 

@134.Ҳуқуқи моликият чист? 

$A) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субйект оид 

ба тибқи салоҳдиди худ соҳибӣ, истифода ва ихтиёрдорӣ намудани 

молумулкаш мебошад; 

$B) Ин яке аз падидаҳои ҳуқуқи гражданӣ аст; 

$C) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субйект оид ба 

тибқи салоҳдиди худ ихтиёрдорӣ намудани молумулкаш мебошад; 

$D) Ин ҳуқуқи қонунан эътирофшуда ва ҳифзшавандаи субйект оид 

ба тибқи салоҳдиди худ соҳибӣ намудани молумулкаш мебошад; 

$E) Ин ҳуқуқи субйективии соҳибмулк аст; 

 

@135.Мувофиқи қисми 2 моддаи 258 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои монеъ шудан ба фаъолияти қонунии 

соҳибкорӣ чигуна ҷазо тадбиқ шудааст? 

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлти то 

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

додамешавад; 



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

маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан 

ба фаъолияти муайян ба мўҳлатито 5 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба 

мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад; 

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

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

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

кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба 

фаъолияти муайян ба мўҳлати то се сол ҷазо дода мешавад;  

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

нишондиҳанда барои ҳисобҳо бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли 

мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба мўҳлти то 

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

додамешавад; 

 

@136.Назорати давлатиро аз рўи фаъолияти соҳибкорӣ кадом 

мақомот амалӣ мекунад? 

$A) Нозироти андоз; 

$B) Маҷлисӣ Миллӣ;  

$C) Суд;  

$D) Вазорати адлия; 

$E) Вазоратҳо; 

 

@137.Фаъолияти соҳибкорӣ аз рўи режми ҳуқуқӣ ба кадом 

намудҳо ҷудо мешаванд? 

$A) Соҳибкории умуми ва литсензионӣ; 

$B) Соҳибкории умуми ва махсус;  

$C) Соҳибкории литсензионӣ ва шартномавӣ; 

$D) Соҳибкории қонуни ва ғайриқонунӣ; 

$E) Соҳибкории литсензионӣ; 

 

@138.Ҳуқуқи ихтиёрдорӣ чист? 

$A) Ин ваколати муайян кардани тақдири ҳуқуқии молумулк аст; 

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

$C) Ин имконияти бо қонун таъминшудаи воқеан соҳибмулк эътироф 

шудан аст; 

$D) Ин ваколати бегона кардани молумулк аст; 



$E) Ин фурӯхтан, несту нобуд кардан, ҳадя кардан ва ба иҷора додани 

ашё аст; 

 

@139.Баъди чанд рўзи насупоридани андозҳо, ҳабси пурраи 

амволи андозсупоранда татбиқ мегардад? 

$A) Баъди 120 рўз; 

$B) Баъди 60 рўз; 

$C) Баъди 80 рўз; 

$D) Баъди 50 рўз; 

$E) Баъди 90 рўз; 

 

@140.Ташкилотҳои соҳибкорӣ ҳамчун шахси ҳуқуқӣ дар кадом 

мақомот ба қайди давлатӣ гирифта мешавад? 

$A) Дар мақомоти андоз; 

$B) Дар Вазорати адлия ва Раёсатҳои адлияи вилоятҳо; 

$C) Дар Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

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

$E) Дар мақомоти гумрук; 

 

@141.Субъектҳои ҳуқуки соҳибкориро муайян намоед? 

$A) Шаҳрвандон, корхонаҳо, давлат; 

$B) Шаҳрвандон; 

$C) Давлат; 

$D) Ташкилотҳо; 

$E) Шаҳрвандон, корхонаҳо; 

 

@142.Доираи субъектҳои ба судҳои иқтисодӣ муроҷиаткунанда 

кадомҳоянд? 

$A) Шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорон; 

$B) Шаҳрвандони хориҷӣ; 

$C) Шахсони бетабаа; 

$D) Давлат ва шахсони хориҷӣ; 

$E) Шахсони воқеӣ ва соҳибкорон; 

 

@143.Рақобат кадом вазифаҳоро иҷро мекунад? 

$A) Танзими соҳа, ҳавасмандкунӣ, назорат; 

$B) Танзими ҳуқуқӣ; 

$C) Пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ; 



$D) Созиши соҳибкорон; 

$E) Ҳавасмандкунӣ, назорат; 

 

@144.Ҳуқуқи андоз ҳамчун илм? 

$A) Муносибатҳои муайяни ҷамъиятиро меомўзад; 

$B) Фикру ақидаи олимон мебошад, ки китобҳо навистаанд; 

$C) Танҳо дар донишгоҳо омўзонда мешавад; 

$D) Дар донишгоҳу донишкадаҳо омўзонда мешавад; 

$E) Фикру ақидаи олимон мебошад; 

 

@145.Соҳибкорӣ ба кадом шаклҳо ҷудо мешавад? 

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

таъсиси шахси ҳукуқӣ; 

$B) Соҳибкорӣдар мақомоти андоз ва Вазорати адлия бақайдгиранда; 

$C) Соҳибкорӣбо таъсиси шахси ҳукуқӣ ва дар мақомоти андоз 

бакайдгиранда;  

$D) Соҳибкории инфиродӣ бе таъсиси шахси ҳукуқӣ ва тавасути 

бақайдгирии давлатӣ; 

$E) Соҳибкорӣдар мақомоти андоз; 

 

@146.Судҳои иқтисодӣ дарасоси кадом Кодекс амал мекунанд? 

$A) Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мурофиаи судии 

иқтисодӣ; 

$B) Кодекси мурофиавии гражданӣ; 

$C) Кодекси ҷиноятӣ; 

$D) Кодекси гражданӣ; 

$E) Кодекси оила; 

 

@147.Ба сифати сарчашмаҳои таъминоти ҳуқуқии иқтисодиёт 

кадом санадҳои меъёрӣ ҳуқуқӣ баромад мекунанд? 

$A) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси гражданиӣ, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» ва дигар санадҳои 

дахлдор; 

$B) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси мурофияи 

гражданӣ; 

$C) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси чиноятӣ ва 

Кодекси мурофияи чиноятииҶумҳурии Тоҷикистон; 



$D) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва танҳо Кодекси 

гражданиии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси гражданиӣ; 

 

@148.Мўҳлати умумии даъво чанд сол аст?  

$A) Ду сол; 

$B) Як сол; 

$C) Се сол; 

$D) Чор сол; 

$E) Панҷ сол; 

 

@149.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар ҶумҳурииТоҷикистон» кадом 

сол қабул какрда шудааст? 

$A) 10майи соли 2002; 

$B) 10ноябри соли 2003; 

$C) 15августи соли 2005; 

$D) 20сентиябри соли 2000; 

$E) 12август соли 2002; 

 

@150.Даъвои виндикатсионӣ бо кадом мақсад пешниҳод карда 

мешавад? 

$A) Бо мақсади талаб карда гирифтани моликият аз соҳибикунии 

ғайриқонунӣ; 

$B) Ба мақсади гирифтани молу мулки давлатӣ; 

$C) Бо максади супоридани амвол; 

$D) Барои супоридани хукукхои молумулки; 

$E) Бо максади супоридани амвол; 

 

@151.Дар кадом ҳолатҳо зарурати эътирофи ҳуқуқ ба вуҷуд меояд? 

$A) Дар мавридҳое, ки мавҷудияти ҳуқуқи субъективии муайяни шахс 

зери шубҳа гирифта мешавад, яъне ҳуқуқи субъективӣ мавриди баҳс 

қарор мегардад, ҳуқуқи субйективӣ инкор мешавад, ё ин ки тахдиди 

чунин амалҳо ҷой дорад; 

$B) Дар мавридҳое, ки мавҷудияти ҳуқуқи субъективии муайяни шахс 

зери шубҳа гирифта мешавад; 

$C) Дар мавридҳое, ки ҳукуқи субъективӣ поймол карда мешавад ё 

мавриди баҳс қарор мегирад; 



$D) Дар мавридҳое, ки ҳукуқи моликияти ба ягон кас тааллуқ надорад; 

$E) Эътирофи хукуқ ҳамчун тарзи ҳифзи ҳуқуқҳои гражданӣ бо 

тартиби юрисдиксионӣ татбиқ гардида, воситаи ягона 

бартарафсозандаи номуайяниҳо дар истифодаи ҳуқуқҳои субъективи 

ба шумор меравад; 

 

@152. Шахсе, ки молумулкаш реквизитсия шудааст, ҳуқуқи талаби 

баргардонидани молумулки осебнадидааш баъди қатъи ҳолате, ки 

вобаста ба он молумулкаш реквизитсия шуда буд, дорад? 

$A) Бале, дорад; 

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

$C) ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

$D) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон реквизитсияи молумулк иҷозат дода 

намешавад; 

$E) Не, надорад; 

 

@153. Дар кадом ҳолатҳо ва бо кадом тартиб молумулки шахс 

мусодира карда мешавад? 

$A) Дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонун, мутобиқи қарори суд (дар 

баъзе ҳолатҳо тибқи тартиби маъмурӣ), барои содир кардани 

ҳуқуқвайронкунӣ; 

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

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

$D) Мусодираи пурраи молумулки маҳкумшуда манъ аст; 

$E) Ин масъаларо Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқвайронкуниҳои 

маъмурӣ танзим мекунанд; 

 

@154.Ҳуқуқи соҳибкорӣ дар маънои объективӣ ин. 

$A) Соҳаи мустақили ҳуқуқи хусуси бада, аз низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ 

иборат мебошад, ки муносибатхои амволии сохибкор ва дигар 

муносибатҳои ба он алоқамандро ба танзим медарорад; 

$B) Маҷмўи донишҳо дар бахши иқтисоди фаъол аст; 

$C) Низоми маълумотҳои аниқи ҳуқуқӣ оид ба ташкили бизнеси хурд, 

миёна ва калон мебошад; 

$D) Зерисоҳавии ҳуқуқи гражданӣ; 

$E) Маҷмўи донишҳо дар бахши иҷтимоӣ фаъол аст; 

 



@155. Оё шахси ҳуқуқие, ки аз ҷониби давлат таъсис дода шудааст, 

аз рӯи ӯҳдадориҳои он масъулият дорад? 

$A) Надорад; 

$B) Дорад, агар муассиси он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Ин масъаларо суд ҳал мекунад; 

$D) Надорад, ба шарте ин шахси ҳуқуқӣ ҷамъияти дорои масъулияти 

маҳдуд бошад; 

$E) Дорад, чунки муассиси он давлат аст; 

 

@156. Кадоме аз ашёи номбаршаванда ашёи ғайриманқул аст? 

$A) Киштиҳои ҳавоӣ ва ниҳолҳои бисёрсола; 

$B) Пул, коғазҳои қиматнок, ниҳолҳои бисёрсола, корхона; 

$C) Бино, иншоот, қатора, манзил, нақлиёти автомобилӣ; 

$D) Киштӣ, заврақ, автомобил, қатора, ҳавопаймо; 

$E) Замин, об, ҷангал, фазои ҳаво ва дигар сарватҳои табиӣ; 

 

@157. Қисман қобили амал будани ноболиғ барқарор карда 

мешавад: 

1) бо гузаштани мӯҳлати маҳдудсозӣ (агар чунин мӯҳлат бо қарори суд 

муайян карда шуда бошад): 

2) ба синни 18 расидани ноболиғ ё эълон намудани эмансипатсия ё 

издивоҷ то синни 18 дар ҳолатҳое, ки қонун иҷозат додааст: 

3) бо қарори суд дар бораи бекор кардани маҳдудияти қобилияти 

амал, агар ҳамаи асосҳои ҷорӣ намудани маҳдудият аз байн рафта 

бошад: 

$A) 2; 

$B) 1-2; 

$C) 1,3; 

$D) 1; 

$E) 1-3; 

 

@158. Чанд тартиби пурра қобили амал эълон намудани ноболиғ 

мавҷуд аст? 

$A) 3; 

$B) 5; 

$C) 1; 

$D) 4; 

$E) 2; 



 

@159. Намояндаи тиҷоратӣ кист? 

$A) Шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мунтазам ва 

мустақилона аз номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи 

фаъолияти соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд; 

$B) Шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мустақилона аз номи 

соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд; 

$C) Шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мунтазам ва 

мустақилона аз номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд ва хукуқу 

ӯҳдадориҳоро ба вакил ба вуҷуд меоранд; 

$D) Шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мунтазам ва 

мустақилона аз номи соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар 

соҳаи фаъолияти соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд ва ба фаъолияти 

тиҷоратӣ машғул буда, номунтазам даромад ба даст меоранд; 

$E) Шахсоне намояндаи тиҷоратӣ мебошанд, ки мунтазам аз номи 

соҳибкорон ҳангоми бастани шартнома дар соҳаи фаъолияти 

соҳибкорӣ намояндагӣ мекунанд; 

 

@160.Намудҳои намояндагиро нишон диҳед: 

$A) Намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун, намояндагӣ дар асоси 

санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти маҳаллӣ - 

ҳатмӣ; 

$B) Намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун, намояндагӣ дар асоси 

санади мақоми ваколатдори давлатӣ - ҳатмӣ; 

$C) Намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун – ҳатмӣ, намояндагӣ дар 

асоси санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ - ғайриҳатмӣ; 

$D) Намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун – ғайриҳатмӣ, намояндагӣ 

дар асоси санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ - ҳатмӣ; 

$E) Намояндагӣ дар асоси ваколатнома ё шартнома – ихтиёрӣ, 

намояндагӣ дар асоси нишондоди қонун – ихтиёрӣ, намояндагӣ дар 



асоси санади мақоми ваколатдори давлатӣ ё мақоми ҳокимияти 

маҳаллӣ - ихтиёрӣ; 

 

@161.Кадоме аз ҳолатҳои поёнӣ асоси қатъи ҳукуқи моликият 

нест? 

$A) Ба иҷора додани молумулк; 

$B) Нобуд шудани молумулк; 

$C) Аз даст додани ҳукуқи моликият; 

$D) Мусодира; 

$E) Рад кардани ҳуқуқи молкият; 

 

@162. Ҳуқуқу ӯҳадориҳои соҳибмулк нисбат ба молумулк ҳангоми 

даст кашидан аз ҳуқуқи моликият аз кадом лаҳза қатъ мегардад? 

$A) Аз лаҳзаи эълони даст кашидан аз молумулк; 

$B) Аз лаҳзаи барканор гардидани молумулк аз соҳибии ӯ; 

$C) Аз лаҳзае, ки суд муайян кардааст; 

$D) Аз лаҳзае, ки шахси дигар ин молумулкро истифода мебарад; 

$E) Аз лаҳзаи ҳуқуқдор гаштани шахси дигар ба ин молумулк; 

 

@163. Мафҳуми расмии аҳдро нишон диҳед: 

$A) Аҳд гуфта, иттифоқи шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро меноманд, 

ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва қатъ гаштани ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои гражданӣ мегардад; 

$B) Аҳд гуфта, созиши шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро меноманд, 

ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва қатъ гаштани ҳуқуқу 

ӯҳдадориҳои гражданӣ мегардад; 

$C) Аҳд гуфта, амали шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро меноманд, ки 

боиси ба вуҷуд омадан ва қатъ гаштани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ 

мегардад; 

$D) Аҳд гуфта, амали шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқиро меноманд, ки 

боиси ба вуҷуд омадан ва қатъ гаштани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ 

намегардад; 

$E) Аҳд гуфта, амали шаҳрвандон, шахсони ҳуқуқӣ ва давлатро 

меноманд, ки боиси ба вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва қатъ гаштани 

ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ мегардад; 

 

@164. Оқибатҳои ҳуқуқии аҳдҳо: 



$A) Ба вуҷуд овардани муносибатҳои гражданӣ. Масалан, дар натиҷаи 

шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликият пайдо мешавад, тағйир 

ёфтани муносибати тарафҳо. Масалан, мумкин дар шартномаи иҷора 

иҷорапулӣ зиёд ё кам карда шавад, қатъ гардидани муносибатҳо. 

Масалан, дар шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликиятии 

фурӯшанда қатъ мегардад; 

$B) Ин максади (кауза) аҳд мебошад; 

$C) Ба вуҷуд овардани муносибатҳои гражданӣ. Масалан, дар натиҷаи 

шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликият пайдо мешавад, тағйир 

ёфтани муносибати тарафҳо. Масалан, мумкин дар шартномаи иҷора 

иҷорапулӣ зиёд ё кам карда шавад, қатъ гардидани муносибатҳо. 

Масалан, дар шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликиятии харидор 

қатъ мегардад; 

$D) Дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

$E) Ба вуҷуд овардани муносибатҳои гражданӣ. Масалан, дар натиҷаи 

шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликият пайдо мешавад, тағйир 

ёфтани муносибати тарафҳо. Масалан, мумкин дар шартномаи иҷора 

иҷорапулӣ зиёд ё кам карда шавад, иваз гардидани муносибатҳо. 

Масалан, дар шартномаи хариду фурӯш ҳукуқи моликиятии 

фурӯшанда қатъ мегардад; 

 

@165. Шахсе, ки дар натиҷаи сӯиистеъмоли машрубот ё воситаҳои 

нашъаовар худ ва хонаводаи худро дар вазъи вазнини моддӣ 

қарор медиҳад: 

$A) Қобилияти амалкуниаш маҳдуд карда мешавад; 

$B) Ғайри қоибили амал дониста мешавад; 

$C) Майзада ё нашъаманд дониста мешавад; 

$D) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; 

$E) Аз ҳуқуқи падариву модарӣ маҳрум карда мешавад; 

 

@166. Ноболиғон аз синни чандсолагӣ метавонанд узви 

кооператив бошанд? 

$A) 16 - солагӣ; 

$B) Ноболиғон наметавонанд узви кооператив бошанд; 

$C) 14 - солагӣ, чунки тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қобилияти амалкунии меҳнатӣ аз синни 14- солагӣ фаро мерасад; 

$D) 17 - солагӣ; 

$E) Аз лаҳзаи қобилияти пурраи амалкуниро ба даст овардан; 



 

@167. Эмансипатсия чист? 

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

синни 16-солагӣ расида мебошад; 

$B) Аз ҷониби ноболиғи ба синни шонздаҳсолагӣ расида тибқи 

шартномаи меҳнатӣ кор кардан ва ё бо розигии намояндагони 

қонунии худ бастани шартномаи меҳнатӣ ва гражданӣ мебошад; 

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

синни 14-солагӣ расида мебошад; 

$D) Чунин мафҳум дар Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нест; 

$E) Ғайри қобили амал эътироф намудани шахс; 

 

@168. Аз номи ноболиғи ба синни 14 нарасида киҳо ҳуқуқи анҷом 

додани аҳдҳоро доранд? 

$A) Падару модар, фарзандхондагон ва васиёни онҳо; 

$B) Падару модар, фарзандхондагон ва парасторони онҳо; 

$C) Онҳо метавонанд тамоми аҳдҳоро мустақилона анҷом диҳанд; 

$D) Падару модар, бародаронаш, васиён, парасторон; 

$E) Падару модар, фарзандхондагон, васиён, адвокат ва нотариус; 

 

@169.Ҳуқуқи бастани аҳдҳои хурди маишӣ аз чандсолагӣ фаро 

мерасад? 

$A) 6–солагӣ; 

$B) 14-солагӣ; 

$C) 16-солагӣ; 

$D) 5 - солагӣ; 

$E) Аз синни балоғат; 

 

@170.Ҷамъияти саҳҳомӣ –ин. 

$A) Ташкилоти тиҷоратие, ки сармояи оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим шуда, иштирокчиёни (саҳмдорони) он аз 

рўи ўҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ маъсулият надоранд ва таваккали 

зарари вобаста ба фаъолияти онро дар доираи арзиши саҳмияҳои 

марбуташон ба зимма доранд; 

$B) Ҷамъияте мебошад, ки самияи он ба саҳмияҳои гуногун тақсим 

шудааст; 



$C) Ташкилоти тиҷоратие, ки сармояи оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим гардида, иштирокчиёни он аз рўи 

ўҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ масъулият надоранд; 

$D) Ташкилоти хоҷагие, ки сармояи оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим гардида иштирокчиёни он аз рўи 

ўҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ масъулият надоранд; 

$E) Ташкилоти тиҷоратие, ки сармояи оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим гардидааст; 

 

@171.Дар кадом ҳолат шаҳрванд ғайри қобили амал эътироф 

карда мешавад? 

$A) Шаҳрванде, ки дар асари бемории рӯҳӣ ё камақлӣ аҳамият амали 

худро дарк ё онро идора карда наметавонад; 

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

худро дарк карда наметавонад; 

$C) Агар шаҳрванд дар асари бемории рӯҳӣ вазнин ӯҳдадориҳои 

шартномавиро иҷро накунад ва талаботи кредиторонро қонеъ карда 

натавонад; 

$D) Агар шаҳрванд ҷинояти махсусан вазнин содир намояд; 

$E) Дар натиҷаи суиистеъмол аз машруботи спиртӣ ё маводи 

нашъадор, ки худ ё оилаи худро дар вазъияти вазнини моддb rарор 

медиҳад; 

 

@172.Аз номи шаҳрванди ғайри қобили амал кӣ аҳдҳоро ба иҷро 

мерасонад? 

$A) Падару модар, фарзандхондагон, парастор; 

$B) Падару модар, фарзандхондагон, васӣ; 

$C) Парастор; 

$D) Намояндагони қонунӣ, адвокатҳо; 

$E) Васӣ; 

 

@173. Қобилияти амали кадом шаҳрванд маҳдуд карда мешавад? 

$A) Шаҳрванде, ки дар асари суиистеъмоли машрубот ё маводи 

нашъаовар оилаи худро дар вазъияти вазнини моддӣ қарор медиҳад; 

$B) Шаҳрванде, ки ҷинояти дараҷаи миёна содир менамояд; 

$C) Шаҳрванде, ки дар асари бемории рӯҳӣ ё камақлӣ аҳамият амали 

худро дарк ё онро идора карда наметавонад; 



$D) Шаҳрванде, ки дар асари суиистеъмоли машрубот, маводи 

нашъаовар ё қиморбозӣ, худ ё оилаи худро дар вазъияти вазнини 

моддӣ қарор медиҳад; 

$E) Шаҳрванде, ки дар асари суиистеъмоли машрубот ё маводи 

нашъаовар худ ё оилаи худро дар вазъияти вазнини моддӣ қарор 

медиҳад; 

 

@174. Шаҳрванди қобилияти амалкуниаш маҳдуд бо розигии кӣ 

ҳуқуқ дорад аҳдҳоро (ба истиснои аҳдҳои хурди маишӣ) ба анҷом 

расонад? 

$A) Парастор; 

$B) Падару модар, фарзандхондагон, васӣ; 

$C) Васӣ, парастор; 

$D) Васӣ; 

$E) Падару модар, фарзандхондагон, парастор; 

 

@175.Шахси ҳуқуқӣ чист? 

$A) Ташкилоте, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии 

оперативӣ молумулкро дошта, аз рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин 

молумулк масъулият надорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу 

мулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, ӯҳдадорӣ гирад, дар суд 

даъвогар ва ҷавобгар бошад; 

$B) Ташкилоте, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии 

оперативӣ молумулкро дошта, аз рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин 

молумулк масъулият надорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои 

молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст оварда, татбиқ 

намояд, ӯҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар набошад; 

$C) Ташкилоти тиҷоратие, ки дар моликият молумулкро дошта, аз 

рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин молумулк масъулият дорад, метавонад аз 

номи худ ҳуқуқҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба даст 

оварда, татбиқ намояд, ӯҳдадорӣ гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар 

бошад; 

$D) Ташкилоти ғайритиҷоратие, ки дар моликият, пешбурди 

хоҷагидорӣ ё идоракунии оперативӣ молумулкро дошта, аз рӯи 

ӯҳдадориҳои худ бо ин молумулк масъулият дорад, дар суд даъвогар 

ва ҷавобгар бошад; 

$E) Ташкилоте, ки дар моликият, пешбурди хоҷагидорӣ ё идоракунии 

оперативии молу мулкро дошта, аз рӯи ӯҳдадориҳои худ бо ин молу 



мулк масъулият дорад, метавонад аз номи худ ҳуқуқҳои молу мулкӣ ва 

шахсии ғайри молумулкиро ба даст оварда, татбиқ намояд, ӯҳдадорӣ 

гирад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар бошад; 

 

@176.Вобаста ба мақсади фаъолият шахсони ҳуқуқӣ ба кадом 

намудҳо ҷудо мешаванд? 

$A) Ташкилоти тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ; 

$B) Шахсони ҳуқуқии тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ, давлатӣ ва хусусӣ; 

$C) Чунин асоси таснифи шахсони ҳуқуқӣ мавҷуд нест; 

$D) Ташкилоти тиҷоратӣ; 

$E) Ширкату ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ, 

корхонаҳои давлатӣ; 

 

@177.Шахси ҳуқуқӣ аз кадом лаҳза таъсисгардида эътироф 

мешавад? 

$A) Аз лаҳзаи бақайдгирӣ; 

$B) Аз лаҳзаи баҳисобгирӣ; 

$C) Аз лаҳзае, ки муассисон муайян кардаанд; 

$D) Аз лаҳзаи бақайдгирӣ дар мақомоти адлия; 

$E) Аз лаҳзаи қабули қарор дар хусуси таъсиси он; 

 

@178.Ҳуҷҷатҳои таъсиси шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

$A) Оиннома, шартномаи таъсис ва низомнома; 

$B) оиннома ва шартномаи таъсис; 

$C) Оиннома, шартномаи таъсис ва низомнома, шаҳодатномаи 

мақомоти дахлдор; 

$D) Қарори суд оид ба таъсиси шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Қонун, қарор, оиннома, низомнома; 

 

@179.Оинномаи шахси ҳуқуқӣ аз ҷониби кӣ тасдиқ карда 

мешавад? 

$A) Муассисон (иштирокчиён); 

$B) Роҳбаи шахси ҳукуқӣ; 

$C) Саҳмдорон; 

$D) Тасдиқи оинномаи шахси ҳуқуқӣ зарурат надорад; 

$E) Мақомоти бақайдгиранда; 

 



@180.Номи кадом шахси ҳукуқӣ бояд ишора ба хусусияти 

фаъолияти онро дошта бошад? 

$A) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ, корхонаҳои воҳид ва дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи қонун ташкилоти дигари тиҷоратӣ; 

$B) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ, корхонаҳои фаръӣ ва дар ҳолатҳои 

пешбининамудаи шартнома ташкилоти дигари тиҷоратӣ; 

$C) Ташкилоти тиҷоратӣ, иттиҳодяҳои динӣ, корхонаҳои фаръӣ; 

$D) Корхонаҳои давлатӣ, фондҳо, ҷамъиятҳои саҳомӣ, коперативҳо, 

ташкилоти ғайритиҷоратӣ ва дар ҳоалтҳои пешбининамудаи қонун 

ташкилотҳои тиҷоратӣ; 

$E) Ҳамаи шахсони ҳуқуқӣ; 

 

@181.Кадом шахсони ҳуқуқӣ номи фирмавӣ доранд? 

$A) Ташкилоти тиҷоратӣ; 

$B) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд; 

$C) Фирмаҳо, ширкати комил; 

$D) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ; 

$E) Чамъиятҳои саҳомӣ; 

 

@182.Парванда оид ба эътирофкунии муфлисиро баррасӣ 

мекунад. 

$A) Суди иқтисодӣ; 

$B) Суди умумӣ; 

$C) Суди ҳакамӣ; 

$D) Суди рафиқона; 

$E) Суди иҷтимоӣ; 

 

@183. Намояндагӣ ҳамчун воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ чист? 

$A) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз ва 

намояндагӣ менамояд, аз номи он аҳдҳо ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 

$B) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, тамоми ё як қисми вазифаҳои онро 

иҷро мекунад; 

$C) Ин шахси ҳукуқии мустақил мебошад; 

$D) Воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро намояндагӣ 



менамояд, аз номи он шартномаҳо ва аҳдҳои дигари ҳуқуқиро анҷом 

медиҳад, қисми вазифаҳои онро иҷро мекунад; 

$E) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз ва 

намояндагӣ менамояд, аз номи он аҳдҳо ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 

 

@184. Нишонаҳои шахси ҳукуқӣ: 

$A) Муттаҳидии ягона, доштани молу мулки алоҳида, дар муомилот аз 

номи худ баромад кардан, ҷавобгарии мустақилона доштан; 

$B) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) Муттаҳидии ягона, доштани молу мулки алоҳида, дар муомилот 

аз номи худ баромад кардан, вале бастани аҳд аз номи роҳбари 

ташкилот, ҷавобгарии мустақилона доштан; 

$D) Муттаҳидии ягона, доштани молу мулки алоҳида, дар муомилот 

аз номи худ баромад кардан, вале бастани аҳд дар шахсияти роҳбари 

он, ҷавобгарии мустақилона доштан; 

$E) Муттаҳидии ягона, доштани молу мулки алоҳида дар ҳукуқи 

моликият, дар муомилот аз номи худ баромад кардан, ҷавобгарии 

мустақилона доштан; 

 

@185.Тарзҳои ба вуҷуд омадани шахси ҳуқуқӣ: 

$A) Бо тарзи амрдиҳӣ, иҷозатдиҳӣ, ихтиёрию меъёрӣ; 

$B) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$C) Бо тарзи амрдиҳӣ, иҷозатдиҳӣ, бақайдгирӣ, ихтиёрию меъёрӣ; 

$D) Бо тарзи амрдиҳӣ, иҷозатдиҳӣ, ихтиёрию маҷбурӣ; 

$E) Бо тарзи иҷозатӣ, иҷозатдиҳӣ, ихтиёрию меъёрӣ; 

 

@186.Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон милликунонии молумулки 

шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ мумкин аст? 

$A) Бо шарти ҷуброни зиёне, ки вобаста ба милликунонӣ ба 

соҳибмулк расонида шудааст ва танҳо дар асоси қонун мумкин аст, 

вале ҳоло қонуни дахлдор қабул нашудааст; 

$B) Дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

милликунонӣ» мумкин аст; 

$C) Мумкин аст, ба шарте обйекти миллишаванда барои давлат ва 

ҷамъият аҳамияти калон дошта бошад; 

$D) Қатъиян мумкин нест; 



$E) Милликунонӣ дар замони шӯравӣ ҷой дошт, ҳоло мумкин нест; 

 

@187.Намудҳои моликияти умумиро муайян намоед: 

$A) Моликияти умумии ҳиссагӣ ва якҷоя; 

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

$C) Моликияти давлатӣ ва маҳаллӣ; 

$D) Моликияти умумӣ ва алоҳида; 

$E) Моликияти умумии ҳамсарон ва хоҷагиҳои деҳқонӣ; 

 

@188.Мӯҳлат ва маҳали бақайдгирии шахси ҳуқуқӣ: 

$A) Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар муддати то панҷ 

рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои лозима бо додани 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар 

худи ҳамин муддат амалӣ мегардонад; 

$B) Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар муддати то панҷ 

рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ариза бо додани ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар худи ҳамин 

муддат амалӣ мегардонад; 

$C) Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар муддати то даҳ 

рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои лозима бо додани 

ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар 

худи ҳамин муддат амалӣ мегардонад; 

$D) Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии худ дар муддати то панҷ рӯзи корӣ 

аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои лозима бо додани ҳуҷҷати 

тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ дар худи ҳамин 

муддат амалӣ мегардонад; 

$E) Бақайдгирии давлатии таъсисёбии шахси ҳуқуқиро мақомоти 

андоз дар маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ дар муддати баъди 

панҷ рӯзи корӣ аз лаҳзаи пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои лозима бо 

додани ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ 

дар худи ҳамин муддат амалӣ мегардонад; 

 

@189.Дар асоси фақат оиннома шахсони ҳукуқии мазкур баромад 

мекунанд: 



$A) Ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, ки аз тарафи як шахс таъсис дода шудаанд, корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, 

фондҳо, инчунин ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) амал мекунанд; 

$B) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$C) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$D) Ширкатҳои комил ва ширкатҳои ба боварӣ асосёфта; 

$E) Ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои 

истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, фондҳо, инчунин ташкилотҳои 

(иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) 

амал мекунанд; 

 

@190.Ўҳдадори пулӣ –ин. 

$A) Уҳдадории қарздор дар бораи ба кредитор пардохт намудани 

маблағи муайяни пулӣ, аз рўи шартномаи гражданию ҳуқуқӣ ва дигар 

асосҳое, ки Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини 

менамояд; 

$B) Пардохти ҳатмии андоз, боҷу хироҷ, ки қонунгузорӣ пешбинӣ 

намудааст; 

$C) Иҷорапулӣ, фоизи қарз ва дигар пардохтҳо; 

$D) Дивидент, фоизи гардиши асъор ва дигар талаботҳои ҳуқуқии 

амволӣ; 

$E) Ба кредитор пардохт намудани маблағи муайяни пулӣ; 

 

@191.Дар асоси фақат шартномаи таъсисӣ шахсони ҳукуқии 

мазкур баромад мекунанд: 

$A) Ширкатҳои комил ва ширкатҳои ба боварӣ асосёфта; 

$B) ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$C) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$D) Ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои 

истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, фондҳо, инчунин ташкилотҳои 



(иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) 

амал мекунанд; 

$E) Ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, ки аз тарафи як шахс таъсис дода шудаанд, корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, 

фондҳо, инчунин ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) амал мекунанд; 

 

@192.Дар асоси оиннома ва шартномаи таъсисӣ шахсони ҳукуқии 

мазкур баромад мекунанд: 

$A) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$B) Ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои 

истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, фондҳо, инчунин ташкилотҳои 

(иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) 

амал мекунанд; 

$C) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ – ассотсиатсияҳо ва иттифоқҳо; 

$D) Ширкатҳои комил ва ширкатҳои ба боварӣ асосёфта; 

$E) Ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва 

иловагӣ, ки аз тарафи як шахс таъсис дода шудаанд, корхонаҳои 

воҳиди давлатӣ ва маҳаллӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва истеъмолӣ, 

фондҳо, инчунин ташкилотҳои (иттиҳодияҳои) ҷамъиятӣ (ба ғайр аз 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ) амал мекунанд; 

 

@193. Намояндагӣ чист? 

$A) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз 

менамояд, аз номи он аҳдҳои муайян ва амалҳои дигари ҳуқуқию 

воқеиро анҷом медиҳад; 

$B) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, вазифа ва фаъолиятҳои монанд ё 

қисми онҳоро иҷро мекунад; 

$C) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$D) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, вазифа ва фаъолиятҳои монанд ё 

қисми онҳоро иҷро мекунад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар мешавад; 



$E) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз 

менамояд, аз номи он аҳдҳои муайян ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 

 

@194.Филиал чист? 

$A) Ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, вазифа ва фаъолиятҳои монанд ё 

қисми онҳоро иҷро мекунад; 

$C) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, вазифа ва фаъолиятҳои монанд ё 

қисми онҳоро иҷро мекунад, дар суд даъвогар ва ҷавобгар мешавад; 

$D) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз 

менамояд, аз номи он аҳдҳои муайян ва амалҳои дигари ҳуқуқию 

воқеиро анҷом медиҳад; 

$E) Воҳиди мустақили шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳалли 

ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз 

менамояд, аз номи он аҳдҳои муайян ва амалҳои дигари ҳуқуқиро 

анҷом медиҳад; 

 

@195.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

баҳодиҳӣ (нархгузорӣ)» кай қабул шудааст. 

$A) 28.07 соли 2006; 

$B) 10.05 соли 2002; 

$C) 12.03 соли 2003; 

$D) 20.10 соли 2004; 

$E)23.05. соли 2000; 

 

@196.Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаби 

кредиторони он ба навбати зайл қонеъ гардонида мешаванд: дар 

навбати аввал: 

$A) Талаби шаҳрвандоне бо роҳи ба сармоя табдил додани 

пардохтҳои дахлдори вақтбайъ қонеъ гардонида мешавад, ки шахси 

ҳуқуқии барҳамдодашаванда дар назди онҳо барои расонидани зиён 

ба ҳаёт ва саломатиашон масъулият дорад; 

$B) Қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пардохта мешавад; 



$C) Талаби кредиторон аз рӯи ӯҳдадориҳое қонеъ гардонида 

мешаванд, ки бо гарави молу мулки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда таъмин гардидаанд; 

$D) Дар мавриди пардохти кӯмакпулии аз кор рафтан ва музди кори 

ашхосе, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор 

мекунанд ва дар мавриди додани мукофотпулӣ аз рӯи шартномаҳои 

муаллифӣ ҳисобу китоб карда мешавад; 

$E) Талаби ҳамаи кредиторони дигар; 

 

@197. Дар сурати барҳам додани шахси ҳуқуқӣ талаби 

кредиторони он ба навбати зайл қонеъ гардонида мешаванд: дар 

навбати дуюм: 

$A) Дар мавриди пардохти кӯмакпулии аз кор рафтан ва музди кори 

ашхосе, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ, аз ҷумла тибқи қарордод кор 

мекунанд ва дар мавриди додани мукофотпулӣ аз рӯи шартномаҳои 

муаллифӣ ҳисобу китоб карда мешавад; 

$B) Қарз аз рӯи пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет пардохта мешавад; 

$C) Талаби кредиторон аз рӯи ӯҳдадориҳое қонеъ гардонида 

мешаванд, ки бо гарави молу мулки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда таъмин гардидаанд; 

$D) Талаби кредиторон аз рӯи ӯҳдадориҳое қонеъ гардонида 

мешаванд, ки бо гарави молу мулки шахси ҳуқуқии 

барҳамдодашаванда таъмин гардида бошанд; 

$E) Талаби ҳамаи кредиторони дигар; 

 

@198.Намудҳои шахсони ҳукуқӣ вобаста ба шакли ташкилию 

ҳукуқӣ: 

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; 

$B) Ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ: - ҷамъияти саҳомӣ, ҷамъияти дорои 

масъулияташ маҳдуд, ҷамъияти дорои масъулияташ иловагӣ, 

ширкатҳои хоҷагидорӣ: ширкати комил ва ширкати ба боварӣ 

асосёфта, корхонаҳои давлатӣ: корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи 

идоракунии оперативӣ доранд, (корхонаҳои махсус ва ё казонӣ) , 

корхонаҳои давлатие, ки ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ доранд, 

кооперативҳои истеҳсолӣ, бонкҳо, ташкилоти суғуртавӣ ва ғ; 

$C) Тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ; 

$D) Хусусӣ, давлатӣ ва коллективӣ; 



$E) Шахсони ҳукуқие, ки иштирокчиёни нисбати молу мулки он ҳуқуқи 

ӯҳдадорӣ доранд (ҷамъият ва ширкатҳои хоҷагидорӣ, кооперативи 

истеҳсоли ва кооперативи матлубот), шахсони ҳуқуқие, ки 

муассиссонаш нисбати молу мулки он ягон ҳуқуқи морлумулкӣ 

надоранд (фондҳо, ташклоти ҷамъиятӣ ва динӣ, инчунин 

иттиҳодияҳои шахсони ҳуқуқӣ), шахсони ҳуқуқӣ, ки муассисонаш 

нисбати молу мулки онҳо ҳуқуқи моликият ё дигар ҳуқуқи 

молулмулкӣ доранд (корхонаҳои давлатӣ ва муассисаҳо); 

 

@199. Аломатҳои ширкати комил: 

$A) Хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ будани 

иштироки шахсӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис – анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ, масъулияти номаҳдуди иштирокчиён 

оид ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

$B) Хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ будани 

иштироки шахсӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ ё дигар мақсади хайриявӣ, масъулияти 

номаҳдуди иштирокчиён оид ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

$C) Хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ будани 

иштироки саҳмӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис – анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ, масъулияти номаҳдуди иштирокчиён 

оид ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

$D) Хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ набудани 

иштироки шахсӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис – анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ, масъулияти номаҳдуди иштирокчиён 

оид ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

$E) Хусусияти шартномавӣ доштани муттаҳидшавӣ, ҳатмӣ будани 

иштироки шахсӣ дар фаъолияти ташкилот, мақсади таъсис – анҷом 

додани фаъолияти соҳибкорӣ, масъулияти маҳдуди иштирокчиён оид 

ба ӯҳдадориҳои ширкат; 

 

@200.Иҷозатнома (литсензия) –ин. 

$A) Иҷозати махсусест, ки барои амалӣ намудани фаъолияти мушаххас 

бо риояи ҳатмии шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ онро мақомоти 

иҷозатномадиҳанда ба шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ додаст; 

$B) Фаъолиятест, ки аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори давлатӣ амалӣ 

карда мешавад; 



$C) Ҳуҷҷатест, ки дар он баъзе намуди фаъолияти соҳибкорӣ муайян 

шудааст; 

$D) Расмиёти маъмурие мебошад, ки тибқи он ҳуқуқ ба фаъолияти 

муайян эътироф карда мешавад; 

$E) Фаъолиятест, ки аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори давлатӣ амалӣ 

карда намешавад; 

 

@201. Ширкати комил чист? 

$A) Аз иттиҳодияи шахсон ё ҳиссаҳои молумулкии онҳо барои 

пешбурди муштараки фаъолияти молумулкии дар асоси шартнома 

иборат мебошад; 

$B) Аз иттиҳодияи ҳиссаҳои молумулкии шахсон барои пешбурди 

муштараки фаъолияти молумулкии дар асоси шартнома иборат 

мебошад; 

$C) Аз иттиҳодияи шахсон ё ҳиссаҳои молумулкии онҳо барои 

пешбурди муштараки фаъолияти молумулкии дар асоси шартнома ё 

оиннома иборат мебошад; 

$D) Аз иттиҳодияи шахсон ё ҳиссаҳои молумулкии онҳо барои 

пешбурди муштараки фаъолияти меҳнатии дар асоси шартнома 

иборат мебошад;  

$E) Аз иттиҳодияи шахсон барои пешбурди муштараки фаъолияти 

молумулкии дар асоси шартнома иборат мебошад; 

 

@202. Андозаи ҳадди ақалли сармояи шариконаи ширкати комил 

чӣ қадар аст? 

$A) Қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

шариконаи ширкати комил муқаррар наменамояд, зеро манфиатҳои 

кредитор бо масъулияти иловагии иштирокчиён вобаста ба қарзҳои 

ширкат ба зиммаи иштирокчиён гузошта шудааст; 

$B) панҷсад сомонӣ; 

$C) Қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

шариконаи ширкати комил муқаррар менамояд ва он баробар ба 

панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад, зеро манфиатҳои 

кредитор бо масъулияти иловагии иштирокчиён вобаста ба қарзҳои 

ширкат ба зиммаи иштирокчиён гузошта шудааст; 

$D) Қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

шариконаи ширкати комил муқаррар наменамояд, зеро манфиатҳои 



кредитор бо масъулияти иловагии иштирокчиён вобаста ба қарзҳои 

ширкат ба зиммаи иштирокчиён гузошта нашудааст; 

$E) Ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо; 

 

@203.Мафҳуми шартномаи соҳибкориро ёбед. 

$A) Зери мафҳуми шартномаи соҳибкорӣ шартнома дар бахши 

фаъолияти соҳибкорӣ фаҳмида мешавад, ки созиши тарафҳоеро 

меноманд, ки дар асоси подош ва бо мақсади амалӣ намудани 

фаъолияти соҳибкорӣ баста шудааст; 

$B) Зери мафҳуми шартномаи соҳибкорӣ шартнома дар бахши 

фаъолияти соҳибкорӣ, созиши тарафҳои (ё яке аз тарафҳои) 

фаъолияти соҳибкорро меноманд, ки дар асоси созиш ва бо мақсади 

амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ баста шудааст; 

$C) Зери мафҳуми шартномаи соҳибкорӣ шартнома дар бахши 

фаъолияти соҳибкорӣ, созиши тарафҳои (ё яке аз тарафҳои) 

фаъолияти соҳибкорро меноманд, ки дар асоси подош ва бо мақсади 

амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ баста шудааст; 

$D) Зери мафҳуми шартномаи соҳибкорӣ шартнома дар бахши 

фаъолияти соҳибкорӣ, созиши тарафҳои (ё яке аз тарафҳои) 

фаъолияти соҳибкорро меноманд, ки дар асоси розигӣ ва бо мақсади 

амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ баста шудааст; 

$E) Шартнома дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ; 

 

@204. Ширкати ба боварӣ асосёфтаро тавсиф диҳед: 

$A) Ташкилоти тиҷоратӣ мебошад, ки дар он ду категорияи 

иштирокчиён – шарикони комил, ки мустақиман дар фаъолияти 

ширкат иштирок дошта, дар ҳаҷми пурра зиёни имконпазирро ба 

зимма доранд ва саҳмгузорон, ки шахсан дар фаъолияти ширкат 

иштирок надоранд, вале ҳиссаи муайяни молумулкӣ ворид намуданд 

ва хатари зиёнро дар доираи ҳамин ҳисса ба зимма доранд, муттаҳид 

шуданд; 

$B) Ташкилоти ғайритиҷоратӣ мебошад, ки дар он ду категорияи 

иштирокчиён – шарикони комил, ки мустақиман дар фаъолияти 

ширкат иштирок дошта, дар ҳаҷми пурра зиёни имконпазирро ба 

зимма доранд ва саҳмгузорон, ки шахсан дар фаъолияти ширкат 

иштирок надоранд, вале ҳиссаи муайяни молумулкӣ ворид намуданд 

ва хатари зиёнро дар доираи ҳамин ҳисса ба зимма доранд, муттаҳид 

шуданд; 



$C) Дар байни ҷавобҳо ду варианти дуруст мавҷуд аст; 

$D) Ташкилоти тиҷоратӣ мебошад, ки дар он ду категорияи 

иштирокчиён – шарикони комил, ки мустақиман дар фаъолияти 

ширкат иштирок дошта, дар ҳаҷми пурра зиёни имконпазирро ба 

зимма доранд ва саҳмгузорон, ки шахсан дар фаъолияти ширкат 

иштирок доранд, вале ҳиссаи муайяни молумулкӣ ворид намуданд ва 

хатари зиёнро дар доираи ҳамин ҳисса ба зимма доранд, муттаҳид 

шуданд; 

$E) Ташкилоти тиҷоратӣ мебошад, ки дар он ду категорияи 

иштирокчиён – шарикони комил, ки мустақиман дар фаъолияти 

ширкат иштирок дошта, дар ҳаҷми пурра зиёни имконпазирро ба 

зимма доранд (коммандистон) ва саҳмгузорон, ки шахсан дар 

фаъолияти ширкат иштирок надоранд, вале ҳиссаи муайяни 

молумулкӣ ворид намуданд ва хатари зиёнро дар доираи ҳамин ҳисса 

ба зимма доранд, муттаҳид шуданд; 

 

@205. Оё шарт аст, ки саҳмгузор дар ширкати ба боварӣ асосёфта 

соҳибкор бошад? 

$A) Азбаски саҳмгузорон шахсан дар фаъолияти ширкати ба боварӣ 

асосёфта иштирок наменамоянд, онҳо дар муқоиса бо шарикони 

комил набояд дорои мақоми соҳибкор бошанд; 

$B) Азбаски саҳмгузорон шахсан дар фаъолияти ширкати ба боварӣ 

асосёфта иштирок наменамоянд, онҳо дар муқоиса бо шарикони 

комил бояд дорои мақоми соҳибкор бошанд; 

$C) Азбаски саҳмгузорон шахсан дар фаъолияти ширкати ба боварӣ 

асосёфта иштирок менамоянд, онҳо дар муқоиса бо шарикони комил 

бояд дорои мақоми соҳибкор бошанд; 

$D) Азбаски саҳмгузорон шахсан дар фаъолияти ширкати ба боварӣ 

асосёфта иштирок менамоянд, онҳо дар муқоиса бо шарикони комил 

набояд дорои мақоми соҳибкор бошанд; 

$E) Албатта; 

 

@206. Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуд чист? 

$A) Дар инҷо ҷавоби дуруст дида намешавад; 

$B) ин ташкилоти тиҷоратӣ бо фонди оинномавӣ мебошад, ки ба 

ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим нашудааст; 



$C) ин ташкилоти тиҷоратӣ бо фонди оинномавӣ мебошад, ки ба 

ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим шудааст, вале иштирокчиён дар 

доираи он масъулият надоранд; 

$D) ин ташкилоти тиҷоратӣ бо фонди оинномавӣ мебошад, ки ба 

ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим шудааст ва иштирокчиён дар доираи 

он масъулият доранд; 

$E) ин ташкилоти тиҷоратӣ бо фонди оинномавӣ мебошад, ки ба 

ҳиссаҳои иштирокчиён тақсим шудааст; 

 

@207. Ҳаҷми ҳадди ақали сармояи оинномавии ҷамъият дорои 

масъулияти маҳдуд чӣ қадар аст? 

$A) На камтар аз панҷсад сомонӣ; 

$B) Қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

оинномавии ҷамъият дорои масъулияти маҳдуд муқаррар менамояд 

ва он баробар ба панҷсад нишондиҳанда барои ҳисобҳо мебошад, зеро 

манфиатҳои кредитор бо масъулияти иловагии иштирокчиён вобаста 

ба қарзҳои ширкат ба зиммаи иштирокчиён гузошта шудааст; 

$C) Қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

оинномавии ҷамъият дорои масъулияти маҳдуд муқаррар 

наменамояд, зеро манфиатҳои кредитор бо масъулияти иловагии 

иштирокчиён вобаста ба қарзҳои ширкат ба зиммаи иштирокчиён 

гузошта шудааст; 

$D) Қонунгузорӣ талаботро нисбат ба ҳаҷми ҳадди ақалли сармояи 

оинномавии ҷамъият дорои масъулияти маҳдуд муқаррар 

наменамояд, зеро манфиатҳои кредитор бо масъулияти иловагии 

иштирокчиён вобаста ба қарзҳои ширкат ба зиммаи иштирокчиён 

гузошта нашудааст; 

$E) На камтар аз ҳазор нишондиҳанда барои ҳисобҳо; 

 

@208.Саҳми иштирокчиён дар сармояи оинномавии ҷамъияти 

дорои масъулияти маҳдуд; 

$A) Ҳаҷми ҳуқуқҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ӯҳдадории ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи 

ҷамъият мебошад, муайян карда мешавад; 

$B) Ҳаҷми ҳуқуқҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ҳукуқи ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи ҷамъият 

мебошад, муайян карда мешавад; 



$C) Ҳаҷми ӯҳдадориҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ӯҳдадории ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи 

ҷамъият мебошад, муайян карда мешавад; 

$D) Ҳаҷми ҳуқуқҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ӯҳдадории ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи 

саҳмгузорон мебошад, муайян карда мешавад; 

$E) Ҳаҷми ҳуқуқҳои молумулкии иштирокчиёнро, ки дар доираи 

ӯҳдадории ягона амалӣ мегардад ва дар он тарафи ӯҳдадор худи 

муассисон мебошад, муайян карда мешавад; 

 

@209.Шаклҳои азнавташкилдиҳии шахси ҳуқуқӣ кадомҳоянд? 

$A) Муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, табдилёбӣ; 

$B) Муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, ҷудошавӣ, табдилёбӣ, барҳамхурӣ; 

$C) Ивазшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ; 

$D) Муттаҳидшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, мубадалгардӣ; 

$E) Муттаҳидшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ, ҷудошавӣ, табдилёбӣ, 

ивазшавӣ; 

 

@210.Дар сурати барҳам додани шахси ҳукуқӣ музди меҳнати 

шахсоне, ки тибқи шартномаи меҳнатӣ кор мекунанд, дар 

навбати чандум пардохта мешавад? 

$A) Дар навбати дуюм; 

$B) Дар навбати аввал; 

$C) Дар навбати сеюм; 

$D) Мувофиқи муқаррароти суд; 

$E) Тибқи шартномаи тарафайн муайян карда мешавад; 

 

@211.Намудҳои ширкатҳои хоҷагидорӣ кадомҳоянд? 

$A) Ширкати комил ва ширкати ба боварӣ асосёфта; 

$B) Ҷамъиятҳи саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти иловагӣ, 

ширкати комил; 

$C) Ҷамъиятҳи саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, 

кооперативи истеҳсолӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти иловагӣ, 

ширкати комил; 

$D) Ширкати одӣ, ширкати комил ва коммандити саҳомӣ; 

$E) Ширкати ба бовари асосёфта, иттиҳодияҳои ҷаъиятӣ ва динӣ; 

 



@212.Ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ дар кадом шакл таъсис дода 

мешаванд? 

$A) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ҷамъиятҳои дорои 

масъулияти иловагӣ ва ҷамъиятҳои саҳомӣ; 

$B) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд, ҷамъиятҳои саҳомӣ, 

ҷамъяити саҳомии шакли кушода; 

$C) Ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ, ҷамъиятҳои ғайрихоҷагидорӣ; 

$D) Ҷамъияти саҳомии кушода ва пӯшида, ширкати ба бовари 

асосёфта; 

$E) Ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ва иловагӣ, ширкати 

комил; 

 

@213.Шумораи иштирокчиёни ҷамъиятҳои дорои масъулияти 

маҳдуд аз чанд нафар зиёд буда наметавонад? 

$A) 30 нафар; 

$B) 50 нафар; 

$C) 10 нафар; 

$D) 20 нафар; 

$E) 40 нафар; 

 

@214. Ҳаҷмӣ сармояи оинномавии ҷамъияти дорои масъулияташ 

бояд накамтар аз чад сомониро ташкил намояд? 

$A) Накамтар аз панҷсад сомонӣ; 

$B) Ягон аҳамият надорад; 

$C) Накамтар аз сесад сомонӣ; 

$D) Накамтар аз чорсад сомонӣ; 

$E) Накамтар аз сад сомонӣ; 

 

@215.Шумораи саҳмдорони ҷамъияти саҳомии пӯшида аз чанд 

нафар зиёд буда наметавонад? 

$A) 50 нафар; 

$B) 20 нафар; 

$C) 30 нафар; 

$D) 40 нафар; 

$E) 10 нафар; 

 

@216. Сармояи ҳадди ақалли оинномавии ҷамъияти саҳомии 

кушода чӣ қадар аст? 



$A) Бояд на камтар аз панҷ ҳазор сомониро ташкил намояд; 

$B) Бояд зиёда аз якҳазор сомониро ташкил намояд; 

$C) Бояд на камтар аз якҳазор сомониро ташкил намояд; 

$D) Бояд зиёда аз панҷ ҳазор сомониро ташкил намояд; 

$E) Аз қарори қабулнамудаи муассисон вобаста аст; 

 

@217. Сармояи ҳадди ақалли оинномавии ҷамъияти саҳомии 

пӯшида чӣ қадар аст? 

$A) Бояд на камтар аз як ҳазор сомониро ташкил диҳад; 

$B) Бояд зиёда аз якҳазор сомониро ташкил намояд; 

$C) Бо қарори муассисон муайян карда мешавад; 

$D) Бояд накамтар аз дуҳазор сомониро ташкил намояд; 

$E) Бояд зиёда аз ду ҳазор сомониро ташкил намояд; 

 

@218.Қурби асъор чист? 

$A) Ин нархи воҳиди пулии асъори муайяни миллӣ бо воҳиди пулии 

асъори хориҷии дигар давлатҳо мебошад; 

$B) Ин нархи воҳиди пули миллӣ бо воҳиди пулии асъори хориҷии 

дигар давлатҳо, инчунин бо евро мебошад; 

$C) Ин нархи воҳиди пулии асъори муайяни миллӣ бо воҳиди пулии 

асъори хориҷии дигар давлатҳо, инчунин бо евро мебошад; 

$D) Ин нархи воҳиди пулии асъори муайяни миллӣ бо воҳиди пулии 

асъори евро мебошад; 

$E) Воҳиди давлатӣ мебошад; 

 

@219. Шумораи аъзои кооперативи истеҳсолӣ набояд аз чанд 

нафар камтар бошад? 

$A) на камтар аз 5 нафар; 

$B) камтар аз 5 нафар; 

$C) на камтар аз 50 нафар; 

$D) на камтар аз 30 нафар; 

$E) зиёда аз 5 нафар; 

 

@220. Оид ба ноболиғони аз 14 то 18 сола кадом ҷавоб мувофиқ 

аст: 

$A) Ноболиғони аз 14 то 18-сола қисман дорои қобилияти амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро онҳо бо розигии падару модар ва парасторони худ анҷом 



дода, дар ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар 

масъулият ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта мешавад; 

$B) Ноболиғони аз 14 то 18-сола дорои қобилияти пурраи амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро онҳо бо розигии падару модар ва парасторони худ анҷом 

дода, дар ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар 

масъулият ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта мешавад; 

$C) Ноболиғони аз 14 то 18-сола қисман дорои қобилияти амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро онҳо бе розигии падару модар ва парасторони худ анҷом 

дода, дар ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар 

масъулият ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта 

намешавад; 

$D) Ноболиғони аз 12 то 18-сола қисман дорои қобилияти амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро онҳо бо розигии падару модар ва парасторони худ анҷом 

дода, дар ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар 

масъулият ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта мешавад; 

$E) Ноболиғони аз 14 то 18-сола қисман дорои қобилияти амали 

гражданӣ мебошанд. Қобилият дар он зоҳир мегардад, ки як қисми 

аҳдҳоро аз номи онҳо падару модар ва парасторон анҷом дода, дар 

ҳолатҳои муайяни аз ҷониби ноболиғон расонидани зарар масъулият 

ба зиммаи падару модар ва парасторон гузошта мешавад; 

 

@221. Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, аз ҷониби 

кӣ ҷуброн карда мешавад: 

$A) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, тибқи асосҳои 

умумӣ мустақилона ҷуброн карда мешавад; 

$B) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, аз ҷониби падару 

модар ҷуброн карда мешавад; 

$C) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, аз ҷониби падару 

модар, васиён ва парасторон ҷуброн карда мешавад; 

$D) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, тибқи асосҳои 

умумӣ аз ҷониби давлат ҷуброн карда мешавад; 

$E) Зараре, ки аз ҷониби ноболиғ расонида шудааст, тибқи асосҳои 

умумӣ мустақилона ҷуброн карда намешавад; 

 



@222. Cамара, маҳсулот ва даромаде, ки дар натиҷаи истифодаи 

молумулк ба даст омадааст, ба кӣ тааллуқ дорад? 

$A) Ба шахсе, ки молумулкро дар асоси қонунӣ соҳибӣ ва истифода 

менамояд; 

$B) Ба соҳибкор; 

$C) Ба давлат; 

$D) Ба шахси ҳуқуқӣ; 

$E) Ба соҳибмулк; 

 

@223.Иҷораи молиявӣ (лизинг) чист? 

$A) Маҷмўи муносибатҳои ҳуқуқие, ки вобаста ба иҷрои шартномаи 

иҷораи молиявӣ, яъне хариди предмети иҷораи молиявӣ, ба вуҷуд 

меоянд; 

$B) Маҷмўи муносибатҳое, ки вобаста ба иҷрои шартномаи иҷораи 

молиявӣ, яъне хариди предмети иҷораи молиявӣ, ба вуҷуд меоянд; 

$C) Маҷмўи муносибатҳои иқтисодие, ки вобаста ба иҷрои шартномаи 

иҷораи молиявӣ, яъне хариди предмети иҷораи молиявӣ, ба вуҷуд 

меоянд; 

$D) Маҷмўи муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқие, ки вобаста ба иҷрои 

шартномаи иҷора, яъне хариди предмети иҷораи молиявӣ, ба вуҷуд 

меоянд;  

$E) Муносибатҳои дохила; 

 

@224.Иҷораи молиявӣ (лизинг) чанд хел аст? 

$A) Се навъи асосии лизингро ҷудо менамоянд: лизинги молиявӣ, 

лизинги бонкӣ ва лизинги баргарданда; 

$B) Се навъи асосии лизингро ҷудо менамоянд: лизинги молиявӣ, 

лизинги оҷилӣ ва лизинги истеҳсолӣ; 

$C) Се навъи асосии лизингро ҷудо менамоянд: лизинги молиявӣ, 

лизинги оҷилӣ ва лизинги истеъмолӣ; 

$D) Се навъи асосии лизингро ҷудо менамоянд: лизинги иҷоравӣ, 

лизинги оҷилӣ ва лизинги баргарданда; 

$E) Панҷ навъ; 

 

@225.Мафҳуми шаклҳои ҳимояи ҳуқуқро муаррифӣ кунед. 

$A) Шаклҳои ҳимоя гуфта, маҷмўи чорабиниҳои  дохилии 

мувофиқакардашудаи ташкилиеро меноманд, ки барои ҳимояи 



ҳуқуқҳои субъективӣ ва муҳофизати манфиатҳои қонунӣ равона карда 

шудаанд; 

$B)  Ҳимояи ҳуқуқҳои субъективӣ ва муҳофизати манфиатҳои қонунӣ 

равона карда шудаанд; 

$C) Шаклҳои ҳимоя гуфта, маҷмўи чорабиниҳоеро меноманд, ки барои 

ҳимояи ҳуқуқҳои субъективӣ ва муҳофизати манфиатҳои қонунӣ 

равона карда шудаанд; 

$D) Шаклҳои ҳимоя гуфта, маҷмўи чорабиниҳои  дохилии 

мувофиқакардашудаи ташкилиеро меноманд, ки барои ҳимояи ва 

муҳофизати манфиатҳои қонунӣ равона карда шудаанд; 

$E) Маҷмӯи чорабиниҳои давлатӣ; 

 

@226.Шаклҳои ҳимояи ҳуқуқро номбар кунед. 

$A) Шаклҳои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии соҳибкоронро ба 

ду намуди асосӣ: судӣ ва ғайрисудӣ ҷудо мекунанд; 

$B) Шаклҳои ҳимояи судии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

соҳибкоронро ҷудо мекунанд; 

$C) Шаклҳои ҳимояи ғайрисудии ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии 

соҳибкоронро ҷудо мекунанд; 

$D) Шаклҳои ҳимояи манфиатҳои қонунии соҳибкоронро ба ду намуди 

асосӣ: судӣ ва нотариалӣ ҷудо мекунанд; 

$E) Судӣ, дохилӣ, берунӣ; 

 

@227.Ҳуқуқи гражданӣ гуфта, кадом соҳаи ҳуқуқро меноманд? 

$A) Ин соҳаи ҳуқуқ муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии 

ғайримолумулкиро танзим менамояд; 

$B) Ин соҳаи ҳуқуқ, ҳуқуқи муаллиф, мерос, ном ва шаъну шарафи -

шаҳрвандонро ба танзим медарорад; 

$C) Ин соҳаи ҳуқуқ муносибатҳои шаҳрвандиро ба танзим медарорад; 

$D) Ин соҳаи ҳуқуқ муносибатҳои шаҳрвандиро ба танзим медарорад; 

$E) Ин соҳаи ҳуқуқ аст, ки муносибатҳои дохиларо мефаҳмонад; 

 

@228. Низоми пулии мамлакатро кӣ муайян мекунад? 

$A) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$B) Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; 



 

@229.Тарафҳои уҳдадориҳоро чӣ меноманд? 

$A) Қарздор ва кредитор; 

$B) Шаҳрванд ва ташкилот; 

$C) Давлат ва корхона; 

$D) Шаҳрванд ва кредитор; 

$E) Шаҳрванд ва давлат; 

 

@230.Аҳдҳо дар кадом шакл баста мешаванд? 

$A) Даҳонӣ, хаттӣ; 

$B) Шартнома, ӯҳдадорӣ; 

$C) Уҳдадории хаттӣ; 

$D) Уҳдадории даҳонӣ; 

$E) Дохилӣ ва беруна; 

 

@231.Қобилияти пурраи амалкунӣ мувофиқи қонунгузории 

гражданӣ кай ба вуҷуд меояд? 

$A) Аз 18 солагӣ, ҳангоми бастани ақди никоҳ аз 17 солагӣ; 

$B) Баъди ба кор ё ба таҳсил дохилшавӣ; 

$C) Аз 14 солагӣ; 

$D) Аз 16 солагӣ; 

$E) Аз 22 солагӣ; 

 

@232.Намудҳои рухсатиро номбар намоед. 

$A) Рухсатии асосӣ, иловагӣ; 

$B) Рухсатии меҳнатӣ, иҷтимоӣ, бе нигоҳ доштани музди меҳнат; 

$C) Рухсатӣ барои нигоҳубини тифлони хурдсол, иҷтимоӣ, иловагӣ; 

$D) Рухсатии таълимӣ, барои ҳомилагӣ ва таваллуд, ҳарсола; 

$E) Рухсатии иловагӣ; 

 

@233.Рухсатии меҳнатӣ ба кормандони асосӣ баъди гузаштани 

чанд муддат кори бефосила дода мешавад? 

$A) 11 моҳ; 

$B) Бо хоҳиши корманд аз рӯи аризааш; 

$C) Пас аз як сол; 

$D) 9 моҳ; 

$E) 1 моҳ; 

 



@234.Навъҳои моликияти шахсии зану шавҳарро номбар кунед? 

$A) Молу мулки то никоҳ вуҷуддошта, бо роҳи туҳфа ва мерос ба даст 

даровардашуда; 

$B) Молу мулки то никоҳ вуҷуддошта; 

$C) Молу мулки бо роҳи қонунӣ ба даст даровардашуда; 

$D) Молу мулки бо рохи тӯҳфа ва мерос ба даст дароварданашуда; 

$E) Молу мулки давлатӣ; 

 

@235.Кадом мақомот шахсро аз ҳуқуқи падарию модарӣ маҳрум 

менамояд? 

$A) Мақомоти суд; 

$B) Мақомоти САҳШ; 

$C) Мақомоти суд ва САҳШ; 

$D) Мақомоти минтақавии милиса; 

$E) Суд ва ВКД; 

 

@236.Асоси иқтисодиёти Тоҷикистонро чӣ ташкил медиҳад? 

$A) Шаклҳои гуногуни моликият; 

$B) Моликияти ҷамъиятӣ; 

$C) Моликияти давлатӣ; 

$D) Моликияти ташкилотҳои ҷамъиятӣ; 

$E) Моликияти шахсӣ; 

 

@237.Синни никоҳӣ барои зан аз чанд солагӣ аст? 

$A) 18 солагӣ; 

$B) 15 солагӣ; 

$C) 19 солагӣ; 

$D) 17 солагӣ; 

$E) 14 солагӣ; 

 

@238.Муҳлати даъво байни шахсони ҳуқуқӣ. 

$A) 3 сол; 

$B) 2 сол; 

$C) 4 сол; 

$D) 5 сол; 

$E) 9 сол; 

 



@239.Мазмуни ҳуқуқи моликиятиро кадом ваколатҳо ташкил 

медиҳанд? 

$A) Ҳуқуқи соҳибӣ кардан, истифода бурдан, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ 

кардан; 

$B) Соҳиби кардан, харидан, фурӯхтан, ҳимояи ҳуқуқи моликият; 

$C) Соҳиби кардан (доштан), фурӯхтан, истифодабарӣ; 

$D) Ҳуқуқи истифода бурдан, ихтиёрдорӣ кардан, доштан; 

$E) Харидан ва фурухтан; 

 

@240.Ҳуқуқҳои фардии зану шавҳарро номбар намоед? 

$A) Ҳуқуқ ба интихоби насаб, интихоби машғулият ва касб, ҳуқуқи 

талоқ; 

$B) Ҳуқуқ ба интихоби насаб, рӯёнидани алимент, тақсими молу мулк; 

$C) Ҳуқуқ ва интихоби насаб, интихоби машғулият ва касб, ҳуқуқи 

талоқ, рӯёнидани алимент; 

$D) Ҳуқуқ ба тақсими молу мулк, интихоби машғулият ва касб, ҳуқуқи 

талоқ, рӯёнидани алимент; 

$E) Тақсим ва ҷамъ кардан; 

 

@241.Муҳлати даъво дар байни шарвандон чанд сол ё моҳ аст ? 

$A) 3 сол; 

$B) 5 сол; 

$C) 2 сол; 

$D) 1 сол; 

$E) 4 сол; 

 

@242.Ҷавобгарии пурраи молумулкӣ аз синни чандсолагӣ оғоз 

меёбад? 

$A) аз 18 солагӣ; 

$B) аз 20 солагӣ; 

$C) аз 14 солагӣ; 

$D) аз 16 солагӣ; 

$E) аз 17 солагӣ; 

 

@243.Қобилияти амалкунӣ чист? 

$A) Қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст даровардани ҳуқуқҳои 

гражданӣ ва барои худ ба вуҷуд овардани уҳдадориҳои гражданиро 

меноманд; 



$B) Қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст даровардани уҳдадорӣ ва 

вазифаҳои гражданиро меноманд; 

$C) Қобилияти бо ҳаракатхои худ ба даст даровардани моликият ва 

дигар ҳуқуқҳои молумулкиро меноманд; 

$D) Қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст даровардан уқуқ ва озодиҳои 

гражданиро меноманд; 

$E) Қобилияти харидорӣ; 

 

@244.Меҳнат кардан ҳуқуқ, озодӣ, вазифа ё уҳдадории шаҳрванд 

мебошад? 

$A) Ҳуқуқ; 

$B) Озодӣ; 

$C) Вазифа ва ӯҳдадорӣ; 

$D) Ӯҳдадорӣ ва ҳуқуқ; 

$E) Вазифа ва озодӣ; 

 

@245.Қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд кай барҳам мехӯрад? 

$A) Баъди марг; 

$B) Баъди таваллуд; 

$C) Баъди маҳрум шудан аз озодӣ; 

$D) Баъди ба синни нафақа расидан; 

$E) Пеш аз марг; 

 

@246.Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ. 

$A) Шахси воқеӣ, шахси ҳуқуқӣ ва давлат; 

$B) Корхона, шахси воқеӣ, муассиса; 

$C) Шахси хуқуқӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ, корхонаи хурд; 

$D) Давлат, ноболиғон, инсон; 

$E) Давлат ва шахс; 

 

@247.Мазмуни шартномаро чи ташкил медиҳад? 

$A) Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои иштирокчиёни он; 

$B) Ҳаракати тарафҳо; 

$C) Рафтори субъектони ҳуқуқ; 

$D) Шарту шароитҳои он; 

$E) Ҳуқуқҳои шаҳрвандон; 

 



@248.Иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ дар кадом мақомот ба қайди 

давлатӣ гирифта мешаванд? 

$A) Вазорати адлия; 

$B) Прократура; 

$C) Ҳукумат ва суд; 

$D) Идораи нотариати давлатӣ; 

$E) ВКД; 

 

@249.Намудҳои ҷавобгарии моддии кормандонро нишон диҳед. 

$A) Маҳдуд, пурра; 

$B) Интизомӣ, маҳдуд; 

$C) Шартномавӣ ва омехта; 

$D) Қонунӣ, ғайриқонунӣ; 

$E) Дохили ва беруна; 

 

@250.ҳуқуқи гражданӣ кадом муносибатҳоро ба танзим 

медарорад? 

$A) Муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкиро ба 

танзим медарорад; 

$B) Муносибатҳои ҷамъиятӣ ва ғайри ҷамъиятӣ; 

$C) Муносибатҳои шахсӣ ва ғайришахсӣ; 

$D) Муносибатҳои касбӣ ва молумулкӣ; 

$E) Муносибатҳои дохилӣ; 

 

@251.Ба мафҳуми шахсони воқеӣ киҳо дохил мешаванд? 

$A) Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони хориҷӣ ва 

шахсони бешаҳрвандӣ; 

$B) Шаҳрвандони хориҷӣ; 

$C) Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

$D) Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Шахсони бешаҳрванд; 

 

@252.Кадоме аз ин шартҳо ба шартҳои зарурии шартномаи 

меҳнатӣ дохил мешаванд? 

$A) Ҷои кор, функсияи меҳнатӣ, музди меҳнат; 

$B) Функсияи меҳнатӣ, ихтисос, мукофот; 

$C) Музди меҳнат, ҷои истиқомат, вақти кор; 

$D) Касб, ихтисос, музди кор; 



$E) Ҳолати корӣ; 

 

@253.Муваққатан ба кори дигар ба кадом мухлат гузаронидан 

мумкин аст? 

$A) То 1 моҳ; 

$B) 1 моҳ; 

$C) То 3 моҳ; 

$D) То 2 моҳ; 

$E) 2 моҳ; 

 

@254.Иттиҳодияҳои ҷамъиятии ҷумҳуриявӣ дар кадом мақомот ба 

қайди давлатӣ гирифта мешаванд? 

$A) Вазорати адлия; 

$B) Ҳокимияти маҳаллӣ; 

$C) Ҳукумати иҷроия; 

$D) Мақомоти нотариалӣ; 

$E) ВКД; 

 

@255.Давомияти вақти муътадили корӣ дар як ҳафта чанд соат аст? 

$A) 40 соат; 

$B) 36 соат; 

$C) 24 соат; 

$D) 44 соат; 

$E) 21 соат; 

 

@256.Қобилияти пурраи амалкунии шахси вокеӣ аз кадом вақт ба 

вуҷуд меояд? 

$A) Аз синни 18 солагӣ, ҳангоми бастани ақди никоҳ аз 17 солагӣ; 

$B) Аз синни 16 солагӣ; 

$C) Аз синни 14 солагӣ; 

$D) Аз синни 20 солагӣ; 

$E) Аз 30 солагӣ; 

 

@257.Шахси воқеӣ кист? 

$A) Шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ; 

$B) Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Шахсоне, ки дар ҳудуди давлати алоҳида истиқомат доранд; 

$D) Тамоми шахсоне, ки молу мулки муайян доранд; 



$E) Шахсони бешаҳрванд; 

 

@258.Аломатҳои шахсони ҳуқуқиро нишон диҳед. 

$A) Ягонагии ташкилӣ, молумулки алоҳида, ҷавобгарии мустақили 

молумулкӣ, аз номи худ дар муомилоти гражданӣ иштирок намудан; 

$B) Мутташаккилии ягона, ягонагии хоҷагӣ, молумулки алоҳида, ном, 

нишонаи молӣ; 

$C) Ягонагии ташкилӣ, ном, нишонаи молӣ, суратҳисоб; 

$D) Нишонаи молӣ, ном, мӯҳр, ягонагии ташкилӣ, молумулки алоҳида; 

$E) Ягонагии шахс ва ном; 

 

@259.Соҳибмулк дорои ваколатҳои муайян мебошад. 

$A) Ҳуқуқи доштан, ҳуқуқи истифода бурдан, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ 

намудан; 

$B) Ҳуқуқи доштан, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ намудан, ҳуқуқи ба дигар шахс 

супоридан ва ғ; 

$C) Ҳуқуқи истифодабарӣ, ҳуқуқи ихтиёрдорӣ, ҳуқуқи харидуфурӯш 

намудан; 

$D) Ҳуқуқи доштани моликият, ҳуқуқи ба каси дигар додани он; 

$E) Ҳуқуқи харидан ва фурухтан; 

 

@260.Уҳдадорӣ чист? 

$A) Мувофиқи уҳдадорӣ як шахс (қарздор) уҳдадор аст, ки ба фоидаи 

шахси дигар (кредитор) амали муайянеро аз қабили супоридани 

молумулк (иҷро намудани кор, расонидани хизмат, додани пул) иҷро 

намояд, ё аз содир намудани ҳаракати муайян худдорӣ намояд ва 

кредитор бошад, ҳуқуқ дорад иҷрои ин амалиётҳоро аз тарафи қарздор 

талаб намояд; 

$B) Ин муносибатест, ки шахсро барои содир намудани амалиёти 

муайян ба фоидаи шахси дигар водор менамояд; 

$C) Созиши ду шахс оиди амали муайян мебошад, ки аз тарафи 

меъёрҳои ҳуқуқ танзим карда шудааст; 

$D) Ин чунин муносибатҳоест, ки мувофиқи он шахс уҳдадор аст, ба 

фоидаи шахси дигар амалеро иҷро намояд; 

$E) Аҳди се шахс дар ягон мавзӯъ; 

 

@261.Шартнома чист? 



$A) Созиши ду ва зиёда шахсонеро меноманд, ки боиси бавуҷуд 

омадан, тағйир ёфтан ва қатъ шудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои гражданӣ 

мегардад; 

$B) Созиши байни шахсони воқеъӣ ва ҳукукӣ; 

$C) Созиши ду ё якчанд шахсро меноманд, ки боиси пайдо шудани 

хуқуқ ва ӯхдадориҳо гардидааст; 

$D) Созиши байни давлат ва шаҳрвандонро меноманд; 

$E) Созишномаи дохилӣ ва беруна; 

 

@262.Аҳд чист? 

$A) Ҳаракати шаҳрвандон ва ташкилотҳоро меноманд, ки барои ба 

вуҷуд омадан, тағйир ёфтан ва ё қатъ шудани ҳуқуқу ӯҳдадориҳо равона 

карда шудаанд; 

$B) Ҳаракати шаҳрвандон, ки бо меъёрҳои ҳуқуқӣ иҷозат дода шудааст; 

$C) Ҳамагуна ҳаракате, ки бо қонунгузории ҷорӣ иҷозат дода шуда аст; 

$D) Ҳаракати шаҳрвандон ва ташкилотҳоро меноманд, ки барои ба 

вуҷуд омадан, аз байн бурдан, ё тағйир додани ҳуқуқи моликиятӣ 

равона карда шуда аст; 

$E) Ҳаракати шахсон ба бастани созишнома; 

 

@263.Намудҳои аҳдҳоро номбар кунед? 

$A) Яктарафа, ду ва бисёртарафа, хаттӣ, даҳонӣ, музднок ва бемузд; 

$B) Яктарафа, бисёртарафа, музднок ва ғайра; 

$C) Хаттӣ, даҳонӣ, рамзӣ, берамз ва ғ; 

$D) Яктарафа, хаттӣ, даҳонӣ, муздор ва бемузд; 

$E) Ҳаматарафа ва яктарафа; 

 

@264.Қобилияти ҳуқуқдории шаҳрванд кадом вақт барҳам 

мехурад? 

$A) Аз лаҳзаи вафот; 

$B) Ҳангоми бастани аҳди никоҳ; 

$C) Пас аз лаҳзаи ба синни 60 солагӣ расидан; 

$D) Аз лаҳзаи ҳабси пешакӣ; 

$E) Аз вақти таваллуд; 

 

@265.Ақди никоҳ дар кадом мақомоти давлатӣ ба қайд гирифта 

мешавад? 

$A) Дар САҲШ; 



$B) Дар суд; 

$C) Дар ҳукумати маҳаллӣ ва суд; 

$D) Дар Вазорати адлия; 

$E) Дар ВКД; 

 

@266.Шартҳои бастани никоҳро номбар кунед. 

$A) Розигии тарафайн, ба синну соли никоҳӣ расидан, ҷой надоштани 

монеаҳои аҳди никоҳ; 

$B) Розигии тарафҳо, розигии падару модар, додани қалин; 

$C) Розигии тарафҳо, расидан ба синну соли никоҳӣ; 

$D) Розигии мақомоти бақайдгирандаи аҳди никоҳ, ҷой надоштани 

монеаҳои аҳди никоҳ; 

$E) Розигии дутарфа; 

 

@267.Ҳолатҳоеро, ки монеаи бастани ақди никоҳ мешаванд, нишон 

диҳед. 

$A) Дар никоҳи дигар будани яке аз тарафҳо, никоҳ байни хешони 

наздик, ғайри қобили амал эътироф шудани яке аз тарафҳо; 

$B) Надоштани молу мулки муайян, шаҳрванди хориҷӣ будан; 

$C) Дар дигар никоҳ будани тарафҳо, набудани розигии волидайн, 

номукаллафӣ; 

$D).Хешу табори наздик, номукаллафӣ; 

$E) Хеши дур; 

 

@268.Дар кадом ҳолат ақди никоҳ беэътибор дониста мешавад? 

$A) Вайрон кардани принсипи якканикоҳӣ, бо шахси ғайри қобили 

амал ба никоҳ даромадан, бастани никоҳ бо роҳи фиреб, вайрон 

намудани принсипи ихтиёрӣ, бо шахси ба синни никоҳ нарасида 

бастани никоҳ; 

$B) Вайрон кардани принсипи якканикоҳӣ, никоҳ байни хешовандони 

наздик, бо роҳи мусулмонӣ никоҳ; 

$C) Вайрон намудани принсипи ихтиёрӣ, вайрон намудани принсипи 

якканикоҳӣ; 

$D) Вайрон кардани принсипи ихтиёрӣ, бо роҳи фиреб бастани никоҳ, 

дар масҷид бастани никоҳ; 

$E) Вайрон кардани принсипҳо; 

 

@269.Молумулки шахсии ҳамсаронро муайян намоед. 



$A) Молу мулке, ки пеш аз никоҳ ҳар яке аз ҳамсарон дошт, дар давраи 

никоҳ ба тӯҳфа ё мерос гирифтаанд, ашёҳои истифодабарии шахсӣ 

(либос, пойафзол ва ғ.); 

$B) Молу мулки тӯҳфашуда, ашёҳои истифодабарии шахс, молу мулки 

меросӣ, манзили истиқоматӣ ва ғ; 

$C) Молу мулке, ки пеш аз никоҳ аз они ҳар яке аз ҳамсарон буд, молу 

мулки ба онҳо тӯҳфа шуда, меросмонда, воситаи нақлиёт ва ғ; 

$D) Молу мулки дар давраи никоҳ ба дастовардашуда, молу мулки 

тӯҳфашуда, чизҳои истифодабарии шахсӣ; 

$E) Молу мулки шахсӣ; 

 

@270.Молумулки умумии ҳамсаронро нишон диҳед. 

$A) Молу мулке, ки зану шавҳар дар давраи никоҳ ба даст овардаанд; 

$B) Молу мулке, ки пеш аз никоҳ аз они ҳар кадоме аз ҳамсарон буд, 

молу мулке, ки онҳо дар давраи никоҳ ба даст овардаанд; 

$C) Молу мулке, ки пеш аз никоҳ аз они ҳар кадоме аз ҳамсарон буд, 

чизҳои истифодабарии шахсӣ; 

$D) Молу мулке, ки зану шавҳар дар давраи никоҳ ба даст овардаанд, 

туҳфаи қимматбаҳо ва автомашина; 

$E) Молу мулке, ки шавҳар хридааст; 

 

@271.Дар кадом ҳолатҳо маҳрумнамоии ҳуқуқҳои волидайн 

имконпазир аст? 

$A) Аз иҷрои вазифаҳои худ саркашӣ намудан ва ё аз ҳуқуқҳои хеш 

сӯйистифода намудан, муносибати бераҳмона ба кӯдакон, рафтори 

ғайриахлоқӣ доштан, майзада ва нашъаманд будани волидайн; 

$B) Аз озодӣ маҳрум шудани волидайн, ғайриқобили амалкунӣ 

эътироф шудани онҳо; 

$C) Аз иҷрои вазифаҳои худ саркашӣ намудани волидайн, рафтори 

ношоям содир намудани волидайн; 

$D) Аз вазифаҳои худ саркашӣ кардани волидайн, сахтгирӣ ва азоб 

додани фарзандон; 

$E) Аз давлат ронда мешавад; 

 

@272.Дар кадом ҳолатҳо алимент руёнида мешавад? 

$A) Рӯй гардонидани волидайн аз иштирок дар тарбияи фарзанд, аз 

ҳуқуқи волидайнӣ маҳрум гаштан, бо қарори суд ҳангоми талоқ; 

$B) Ҳангоми талоқ, аз озоди маҳрум намудани волидон; 



$C) Ҳангоми мавҷуд будани эҳтиёҷоти моддӣ; 

$D) Қарори суд дар бораи додани алимент, бо қарори Вазорати адлия; 

$E) Руй гардонидан аз фарзанд; 

 

@273.Чӣ гуна кудаконро ба фарзандӣ қабул кардан мумкин аст? 

$A) Кудакони сағир (бепарастор), кудаконе, ки аз тарбияи онҳо 

волидайн рӯй гардонидаанд ва ё аз ҳуқуқи волидайн маҳрум гаштаанд; 

$B) Кудаконе, ки волидайнашон имконияти моддӣ надоранд, кудакони 

сағирмонда; 

$C) Бепарасторон, маъюбон; 

$D) Кудаконе, ки яке аз волидайнашон дар маҳкама мебошанд; 

$E) Шахсони бетабаа; 

 

@274.Бо талаботи кадом мақомот фарзандхонӣ қатъ мегардад. 

$A) Бо талаби мақомоти васигӣ ва парасторӣ, прокурор; 

$B) Бо талаби волидайн, мақомоти васигӣ ва парасторӣ, прокурор; 

$C) Бо талаби волидайн, прокурор; 

$D) Бо талаби САҲШ, қарори Вазорати адлия; 

$E) Бо даъвати ВКД; 

 

@275.ҳуқуқ ва вазифаҳои асосии васӣ ва парасторро нишон диҳед. 

$A) Иштироки бевосита дар тарбияи кӯдакон, бо онҳо дар якҷоягӣ 

зиндагӣ намудан, ғамхорӣ намудан ғамхори дар бораи саломатӣ 

инкишофи рӯҳи, маънави таҳсил ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои онҳо; 

$B) Ному насаб додан, якҷоя зиндагӣ намудан, онҳоро ҳимоя намудан; 

$C) Тарбия намудани онҳо, маълумот додан ба онҳо, нигоҳубин 

намудан; 

$D) Тарбия намудани ноболиғон, якҷоя истиқомат намудан, ҳифзи 

ҳуқуқу манфиатҳои онҳо; 

$E) Тарбияи фарзанд; 

 

@276.Иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи гражданиро муайян 

намоед. 

$A) Шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва давлат; 

$B) Корхона, шахси воқеӣ, муассиса; 

$C) Шахси хуқуқӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ, корхонаи хурд; 

$D) Давлат, ноболиғон, инсон; 

$E) Шаҳрванд ва давлат; 



 

@277.Мазмуни шартномаро чӣ ташкил медиҳад? 

$A) Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои иштирокчиёни он; 

$B) Ҳаракати тарафҳо; 

$C) Рафтори субъектони ҳуқуқ; 

$D) Шарту шароитҳои он; 

$E) Рафти кори он; 

 

@278.Қобилияти ҳуқуқдории гражданӣ чист? 

$A) Қобилияти соҳиби ҳуқуқ ва уҳдадориҳои гражданӣ будан; 

$B) Қобилияти меҳнат кардан; 

$C) Қобилияти шартнома бастан; 

$D) Қобилияти уҳдадориҳои гражданӣ доштан; 

$E) Қобилиятӣ харидан; 

 

@279.Кадом мақомот метавонад шаҳрвандонро дорои қобилияти 

маҳдуди амал эътироф намояд? 

$A) Суд; 

$B) Волидайни (падару модари) фарзандон; 

$C) Прокурор ва милиса; 

$D) Прокурор, суд ва милиса; 

$E) Хешовандон; 

 

@280.Зери мафҳуми шартномаи ҳуқуқи гражданӣ чӣ фаҳмида 

мешавад? 

$A) Созишномаи ду ё якчанд шахсон дар хусуси муқаррар кардан, 

тағйир додан ё қатъ кардани ҳуқуқу уҳдадориҳои гражданӣ; 

$B) Созишномаи байни шахсони ҳуқуқӣ; 

$C) Созишномаи байни шаҳрвандон; 

$D) Созишномаи байни давлатҳо; 

$E) Созишномаи шаш шахс; 

 

@281.Уҳдадориҳои гражданӣ аз чӣ ба вуҷуд меоянд? 

$A) Аз шартномаҳо ва дар натиҷаи расонидани зарар; 

$B) Шартномаҳо ва аҳдҳо; 

$C) Дар натиҷаи расонидани зарар; 

$D) Аз қонун; 

$E) Аз давлат; 



 

@282.Зери мафҳуми шартнома фаҳмида мешавад: 

$A) Созиши ду ва ё якчанд шахс оиди ба вуҷуд овардан, тағйир додан 

ва қатъи ҳуқуқу уҳдадориҳои гражданӣ мебошад; 

$B) Созиши якчанд ашхос оиди ба вуҷуд овардан, тағйир додан ва қатъи 

ҳуқуқу уҳдадориҳои гражданӣ мебошад; 

$C) Аҳде, ки байни шаҳрвандон дар хусуси ба вуҷуд овардан, тағйир 

додан ва қатъи ҳуқуқу уҳдадориҳои гражданӣ баста мешавад; 

$D) Созиши ду шахс оид ба муқаррар намудан, тағйир додан ва қатъи 

ҳуқуқу уҳдадориҳои гражданӣ мебошад; 

$E) Аҳди се шахс; 

 

@283.Аломатҳои шахси ҳуқуқӣ инҳо мебошанд: 

$A) Ягонагии ташкилӣ, молу мулкӣ алоҳида, ҷавобгарии мустақили 

молумулкӣ аз рӯи қарзҳои худ, дар муомилоти гражданӣ баромад 

кардан ва ҳангоми ҳалли баҳсҳо дар суд аз номи худ баромад кардан; 

$B) Ягонагии ташкилӣ, мавҷудияти ҳуқуқи моликият ба молумулк, 

ҷавобгарии мустақили амволӣ аз рӯи қарзҳои худ, баромад кардан дар 

муомилоти гражданӣ ва ҳангоми ҳалли баҳсҳо дар суд аз номи худ 

баромад кардан; 

$C) Ҷавобгарии мустақили молумулкӣ аз рӯи қарзҳои худ, дар 

муомилоти гражданӣ иштирок доштан, аз номи худ дар ҳалли баҳсҳо 

баромад намудан; 

$D) Ягонагии ташкилӣ, молумулки ҷудогона, ҷавобгарии мустақили 

молумулкӣ аз рӯи қарзҳои худ; 

$E) Ягонагии давлат; 

 

@284.Тибқи муқаррароти қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон суғурта дар кадом  шаклҳо анҷом дода мешавад? 

$A) Ихтиёрӣ, ҳатмӣ ва ҳатмии давлатӣ; 

$B) Танҳодар шакли ихтиёрӣ; 

$C) Танҳо дар шакли ҳатмӣ; 

$D) Ихтиёрӣ ва меъёрӣ; 

$E) Озод ва маҷбурӣ; 

 

@285.Суғуртае, ки дар асоси санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифта, намудҳо, шартҳо ва 



тартиби ба амал баровардани онро низ қонун муайян мекунад, 

кадом намуди суғурта аст? 

$A) Суғуртаи ҳатмӣ; 

$B) Суғуртаи ихтиёрӣ; 

$C) Суғуртаи масъулият; 

$D) Суғуртаи маъмурӣ; 

$E) Суғуртаи кишоварзӣ; 

 

@286.Суғуртаи ҳатмӣ дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбат ба кадом объектҳо татбиқ карда мешавад? 

$A) Нисбати объектҳои афзалиятноки ҳимояи суғуртавии  манфиатҳои 

молумулкии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

$B) Нисбати объектҳои махсуси давлатӣ; 

$C) Нисбати объектҳои афзалиятноки ҳимояи суғуртавии  манфиатҳои 

молумулкии танҳо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии давлатӣ; 

$D) Нисбати объектҳои афзалиятноки ҳимояи суғуртавии  манфиатҳои 

молумулкии танҳо шахсони ҳуқуқии давлатӣ; 

$E) Нисбати шахсони воқеӣ; 

 

@287.Суғуртаи ҳатмиро кадом мақомот ба амал мебароранд? 

$A) Танҳо ташкилотҳои суғуртавии давлатӣ анҷом медиҳанд; 

$B) Ҳамаи ширкатҳои суғуртавӣ новобаста аз шакли моликият; 

$C) Танҳо ҷамъиятҳои саҳҳомии суғуртавӣ; 

$D) Танҳо аз ҷониби он ширкатҳои суғуртавӣ, ки иҷозатнома доранд; 

$E) Ҳамаи ташкилотҳои давлатӣ; 

 

@288.Тибқи муқаррароти қонунгузории ҷории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои баъзе гурўҳи ашхоси мансабдор суғуртаи 

ҳатмии давлатӣ муқаррар карда шудааст ва он аз ҳисоби кадом 

маблағ ба амал бароварда мешавад? 

$A) Аз ҳисоби буҷети давлатӣ; 

$B) Аз ҳисоби маблағҳои буҷети корфармо, яъне аз ҳисоби ҷои кор; 

$C) Аз ҳисоби маблағҳои худи ашхоси мансабдор; 

$D) 50% аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва 50% аз ҳисоби худи шахси 

мансабдор; 

$E) 100% аз ҳисоби шахс; 

 



@289.Шартҳои мушаххаси суғуртаи ихтиёрӣ ҳангоми бастани 

шартномаи суғурта аз ҷониби кӣ муқаррар карда мешавад? 

$A) Бо хоҳишу ирода ва созиши тарафҳо муайян карда мешаванд; 

$B) Мустақилона аз ҷониби суғуртакунанда муайян карда мешаванд; 

$C) Мустақилона аз ҷониби суғурташаванда муайян карда мешаванд; 

$D) Аз ҷаноиби қонун муқаррар карда шудааст; 

$E) Аз ҷониби шахс; 

 

@290.Амалиёт оиди суғуртаи ихтиёриро кадом ташкилотҳо ба ҷо 

меоваранд? 

$A) Ҳам ширкатҳои суғуртаи давлатии Тоҷикистон ва ҳам ташкилотҳои 

суғуртавии хусусӣ; 

$B) Танҳо ширкатҳои суғуртаи давлатии Тоҷикистон; 

$C) Танҳо ташкилотҳои суғуртавии хусусӣ; 

$D) Онро ширкатҳои суғуртавии дастаҷамъӣ ба ҷо меоваранд; 

$E) Танҳо давлат; 

 

@291.Агентҳои суғуртавӣ аз номи кӣ баромад мекунад? 

$A) Аз номи ташкилоти суғуртавӣ ва бо супориши он мувофиқи 

салоҳияти ба ӯ додашуда фаъолияти миёнаравиро  иҷро мекунад; 

$B) Аз номи худ ва бо супориши суғурташаванда фаъолияти 

миёнаравиро иҷро менамояд; 

$C) Аз номи брокери суғуртавӣ баромад мекунад; 

$D) Аз номи актуарийҳои суғуртавӣ баромад мекунад; 

$E) Аз номи шахс; 

 

@292.Суғуртакунандагон (ташкилотҳои суғуртавӣ) ба ғайр аз 

фаъолияти суғуртавӣ оё ҳуқуқи ба дигар фаъолият машғул 

шуданро доранд? 

$A) Не, надоранд; 

$B) Ҳа, танҳо дар шакли маҳдуд; 

$C) Қонун агар иҷозат диҳад; 

$D) Ҳа, ягон монеъа вуҷуд надорад; 

$E) Номаълум; 

 

@293.Мафҳуми прогулро нишон диҳед. 

$A) 3 соат дар давоми рӯз бе сабаб дар кор набудан; 

$B) Бо сабаби беморӣ ба кор наомадан; 



$C) Аз кор худсарона баромада рафтан; 

$D) Як моҳ ба кор набаромадан; 

$E) 1 сол ба кор наомадан; 

 

@294.Тарафҳои шартномаи меҳнатиро нишон диҳед. 

$A) Коргар ва иттифоқи касаба; 

$B) Коргари кироя ва хизматчӣ; 

$C) Соҳибкор ва давлат; 

$D) Корманд ва корфармо; 

$E) Коргар ва давлат; 

 

@295.Кадом шахсони воқеӣ ҳуқуқи ба фаъолияти соҳибкорӣ 

машғул шудан надоранд? 

$A) Шахсони мансабдори мақомоти прократура, суд, амнияти миллӣ, 

корҳои дохилӣ, коркунони роҳбарикунанда ва мутахассисони 

мақомоти давлатие, ки вазифаи онҳо ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба 

амалӣ гардонидани фаъолияти соҳибкорӣ ё назорат ба чунин 

фаъолият вобастагӣ дорад, шахсоне, ки суд ба фаъолияти муайян 

машғул шудани онҳоро манъ намудааст ва ғайраҳо; 

$B) Президент, директори корхона, шахсоне, ки барои дуздӣ, порахурӣ 

ва дигар ҷиноятҳои ғаразнок маҳкум гардидаанд ва ғайраҳо; 

$C) Шахсоне, ки молумулк надоранд, ба нафақа баромаданд, дар 

прокуратура, суд, амнияти миллӣ кор мекунанд ва ғайраҳо; 

$D) Шахсоне, ки коркунони роҳбарикунанда мебошанд, мутахассисони 

мақомоти давлатие, ки вазифаи онҳо ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба 

амалӣ гардонидани фаъолияти сохибкорӣ алоқаманд аст, коркунони 

мақомоти Маҷлиси Олӣ ва ғайраҳо; 

$E) Шахсони воқеӣ, ҳуқуқӣ, бетабаа; 

 

@296.Ба мафҳуми шахсони ҳуқуқӣ равшанӣ андозед. 

$A) Ташкилотҳое, ки молу мулки алоҳида доранд, аз номи худ ҳуқуқҳои 

молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкӣ ба даст дароварда, 

уҳдадориҳоро ба ҷо оварда дар суд ё суди ҳакамӣ даъвогар ва ҷавобгар 

шуда метавонанд; 

$B) Ташкилотҳое, ки ҳуқуқи аҳд в шартнома бастан доранд; 

$C) Корхонаҳое, ки ҳуқуқҳои шахсию молу мулкӣ доранд; 

$D) Ташкилотҳое, ки молу мулки алоҳида доранд ва бамақомотҳои 

болоӣ ҳуқуқи муроҷиат кардан доранд; 



$E) Ташкилотҳои далватӣ; 

 

@297.Молу мулки умумии ҳамсаронро нишон диҳед. 

$A) Молу мулке, ки зану шавҳар дар давраи никоҳ ба даст овардаанд; 

$B) Молу мулке, ки зану шавҳар дар давраи никоҳ ба даст овардаанд, 

туҳфаи қимматбаҳо ва автомашина; 

$C) Молу мулке, ки зану шавҳар то бастани никоҳ доштанд, чизҳои 

истифодабарии умумӣ ва шахсӣ; 

$D) Молу мулке, ки пеш аз никоҳ аз они ҳар кадоме аз ҳамсарон буд, 

чизҳои истифодабарии шахсӣ; 

$E) Молу мулки шахсии онҳо; 

 

@298.Субъектҳои шартномаи меҳнатиро номбар намоед. 

$A) Корманд ва корфармо; 

$B) Шахсони ҷисмонӣ, воқеӣ ва корхона; 

$C) Корхона, муассиса, ташкилот, фирма, колхоз; 

$D) Шаҳрвандони ҶТ, шаҳрвандони хориҷӣ, корхонаҳо; 

$E) Шахсони бешаҳрванд; 

 

@299.Киҳо тарафҳои шартномаи коллективӣ шуда метавонанд? 

$A) Коллективи меҳнатӣ ва маъмурият; 

$B) Коллективи меҳнатӣ ва иттифоқи касаба; 

$C) Ташкилот, муассиса, корхона, фирма; 

$D) Колхоз, совхоз, корхона, муассиса; 

$E) Ташкилотҳо ва давлат; 

 

@300.Аломатҳои асосии фаъолияти соҳибкорӣ чунинанд. 

$A) Дар асоси қайди давлатӣ, таваккалона аз номи худ, мунтазам, 

касбан ва истеҳсолот, иҷрои кор ва хизматрасонӣ пешбарии фаъолият 

баҳри ба дастовардани даромад, фоида ё ин ки имтиёзҳо; 

$B) Мунтазам гирифтани даромад, фоида ва имтиёзҳои молиявӣ; 

$C)Фаъолияти якдафъаинаи даромддор; 

$D) Ҳамагуна фаъолияти фоидаовар; 

$E) Озодона машғул шудан ба савдо; 
 

@301.Таваккал ба фаъолияти соҳибкор дар кадом маврид хос аст? 

$A) Яке аз аломатҳои хоси фаъолияти соҳибкор мебошад; 

$B) Қисман ҳангоми кор ё истеҳсолот; 



$C) Ҷой надорад; 

$D) Дар аввали фаъолият; 

$E) Ҷой надорад ва дар аввали фаъолият; 

 

@302.Шаҳрванд аз кадом лаҳза соҳибкор дониста мешавад? 

$A) Аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ дар мақомоти андози ҷойи 

фаъолият; 

$B) Аз лаҳзаи супоридани ариза ба мақомоти андоз; 

$C) Ҳангоми расидан ба синни 18-солагӣ; 

$D) Аз лаҳзаи оғози фаъолияти амалӣ; 

$E) Аз лаҳзаи оғози фаъолияти амалӣ ва ҳангоми расидан ба синни 18-

солагӣ; 

 

@303.Ҳуқуқи соҳибкорӣ дар маънои объективӣ –ин. 

$A) Соҳаи мустақили ҳуқуқи хусуси бада, аз низоми меъёрҳои ҳуқуқӣ 

иборат мебошад, ки муносибатхои амволии сохибкор ва дигар 

муносибатҳои ба он алоқамандро ба танзим медарорад; 

$B) Маҷмўи донишҳо дар бахши иқтисоди фаъол аст; 

$C) Низоми маълумотҳои аниқи ҳуқуқӣ оид ба ташкили бизнеси хурд, 

миёна ва калон мебошад; 

$D) Зерисоҳавии ҳуқуқи гражданӣ; 

$E) Зерисоҳавии ҳуқуқи гражданӣ ва маҷмўи донишҳо дар бахши 

иқтисоди фаъол аст; 

 

@304.Фаъолияти соҳибкорӣ ин. 

$A) Фаъолияти мустақили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони 

ба чунин сифат бо тартиби муқаррар кардаи қонун ба қайд гирифта 

шудае мебошад, ки барои мунтазам  ба даст даровардани фоида аз 

истифодаи молу мулк, фуруши мол, иҷрои кор ё расонидани хизмат 

равона карда шудааст; 

$B) Иҷрои кор баҳри гирифтани фоида мебошад; 

$C) Сектори фаъоли иқтисодии аз савдо, сохтмон ва хизматрасонӣ 

иборатбуда мебошад; 

$D) Муносибати байни инсонҳо  дар бозори мол, меҳнат ва сармоя 

мебошад; 

$E) Иҷрои кор баҳри гирифтани фоида мебошад ва сектори фаъоли 

иқтисодии аз савдо, сохтмон ва хизматрасонӣ иборатбуда мебошад; 

 



@305.Усулҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ чунинанд. 

$A) Муқаррароти ҳатмӣ, мухторияти идора, иҷозатномадиҳи ва тавсия; 

$B) Озодии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҳисоботдихӣ; 

$C) Императивӣ ва танзимӣ; 

$D) Ҳокимият ва тобеият; 

$E) Ҳокимият ва тобеият ва императивӣ ва танзимӣ; 

 

@306.Принсипҳои соҳавии ҳуқуқи соҳибкорӣ чунинанд. 

$A) Дахлнопазирии моликият, озодии шартнома, номумкин будани 

дахолати худсаронаи ҳар шахс ба кориҳои хусусӣ, зарурати татбиқи 

бемонеаи ҳуқуқи гражданӣ, таъмини баркарор намудани ҳуқуқҳои 

вайронгардидаи гражданӣ ва ҳифзи судии онҳо; 

$B) Озодии фаъолияти соҳибкорӣ ва рақобати доимии иқтисодӣ; 

$C) Афзалияти талаботхои муштари, қонуният ва химояи судӣ; 

$D) Назорати давлатӣ, озодии нарх ва муомилоти асъор; 

$E) Озодии фаъолияти соҳибкорӣ ва дахлнопазирии шахсӣ, озодии 

матбуот ва шаффофият дар фаъолият; 

 

@307.Мафҳуми расмии фаъолияти соҳибкорӣ дар чунин санадҳои 

қонунгузорӣ оварда шудааст.  

$A) Кодекси андоз, кодекси гражданӣ ва қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон»; 

$B) Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) Қонунгузории аврупо ва ИМА; 

$D) Кодекси андози Ҷумҳурии  Тоҷикистон; 

$E)Дар ҳамаи санадҳои меёрӣ оид ба фаъолияти соҳибкорӣ; 

 

@308.Чунин фаъолияти соҳибкорӣ ҷой доранд. 

$A) Соҳибкории инфиродӣ ва дастҷамъӣ (корхонаи воҳиди давлатӣ, 

ширкат  ва ҷамъияти хоҷагӣ ва ғайрa); 

$B) Соҳибкории инфиродӣ ва соҳибкории шахсӣ; 

$C) Соҳибкории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

$D) Соҳибкории корхонаҳои давлатӣ; 

$E) Ҳамагуна шакле, ки имконияти воқеӣ дорад; 

 

@309.Соҳибкорони хурд-ин. 



$A) Соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқии ба фаъолияти 

соҳибкорӣ машғул  будае, ки тибқи низоми соддакардашуда фаъолият 

доранд; 

$B) Соҳибкорони инфиродие, ки ҳамчун корфармо фаъолият 

менамоянд; 

$C) Ҳамагуна фаъолияте, ки даромаднокии он дар давраи ҳисоботи аз 

6000000 сомонӣ зиёд нест; 

$D) Фаъолияти нуқтаҳои хўроки умумӣ, савдои чакана ва 

хизматрасонии дохилишаҳрӣ; 

$E) Соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқии ба фаъолияти 

соҳибкорӣ машғуле мебошанд, ки дар сармояи оинномавии онҳо 

ҳиссаи иштироки давлат аз 25 фоиз зиёд набуда, андози даромади 

умумии онҳо дар аввали соли андозбандӣ бе назардошти андоз аз 

арзиши иловашуда ва андоз аз савдои чакана аз ҳадди секаратаи 

муқаррарнамудаи моддаи 202 Кодекси андози Ҷумҳурии  Тоҷикистон 

зиёд набошанд; 

 

@310.Фаъолияти соҳибкорӣ, намудҳои зерин дорад. 

$A) Соҳибкории хурд, миёна ва калон; 

$B) Соҳибкорӣ дар бахши истеҳсолот, иҷрои кор ва хизмат; 

$C) Соҳибкории кишоварзӣ, саноатӣ,машваратӣ ва савдо; 

$D) Соҳибкории асосӣ ва аксессорӣ; 

$E) Соҳибкории асосӣ ва аксессорӣ ва соҳибкории хурд, миёна; 

 

@311.Соҳибкорони миёна –ин. 

$A) Соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқие, ҳастанд, мутобиқи 

меъёрҳои зерин ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебошанд -агар 

андозаи даромади умумии онҳо дар аввали соли андозбандӣ бе 

дарназардошти андоз аз арзиши иловашуда ва андоз аз савдои чакана 

аз ҳадди секаратаи муқарранамудаи моддаи 202 Кодекси андози 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 милион сомонӣ зиёд набошад -агар 

шумораи миёнаи кормандон дар давраи соли тақвимӣ аз 30 то 

100нафар, вале барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ аз 50 

то 200 нафар бошад; 

$B) Иштирокчиёни бозори қоғазҳои қимматнок, агар даромади онҳо аз 

15 миллион сомонӣ зиёд набошад; 

$C) Андозсупорандагоне, ки аз супоридани андози фуруши чакана озод 

мебошанд; 



$D) Фақат ҳамон субъектони хоҷагие, ки ба рақобати иқтисодӣ шомил 

буда ва аз 6000 000 то 15 млн. сомонӣ фоида гирифтаанд; 

$E) Андозсупорандагоне, ки аз супоридани андози фуруши чакана озод 

мебошанд ва иштирокчиёни бозори қоғазҳои қимматнок, агар 

даромади онҳо аз 15 миллион сомонӣ зиёд набошад; 

 

@312.Тарзҳои фаъолияти соҳибкорӣ чунинанд. 

$A) Бо истифодаи меҳнати кироя-бе истифодаи меҳнати кироя-бо 

таъсиси шахси ҳуқуқӣ-бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ; 

$B) Соҳибкории инфироди бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ; 

$C) Соҳибкории кооперативи истеҳсолӣ, ширкат ва ҷамъиятҳои 

хоҷагӣ; 

$D) Соҳибкорӣ бо истифодаи меҳнати кироя ва ё беистифодаи меҳнати 

кироя; 

$E) Соҳибкории инфироди бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкорӣ 

бо ташкили корхона ва ё бе ташкили он; 

 

@313.Соҳибкории калон-ин. 

$A) Шахсони тиҷоратие, ки даромадашон дар давраи ҳисоботи аз 15 

милион сомонӣ зиёд бошад; 

$B) Бонкҳои тиҷоратӣ, ташкилотҳои қарздиҳии хурд ва дигар 

иштирокчиёни бозори хизматрасонии молиявӣ; 

$C) Соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқие эътироф карда 

мешаванд, ки яке аз меъёрҳои фаъолияти онҳо аз ҳадди ниҳоии 

меъёрҳои муқарранамудаи қисми якуми моддаи 7 (2) Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» зиёд бошанд; 

$D) Соҳибкороне, ки номгўи онҳоро ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян мекунад; 

$E) Соҳибкоре, ки дар давоми се соли охир ба савдои беруна машғул 

буда ва зиёда аз 10 млн. сомонӣ боҷу андоз супоридааст; 

 

@314.Хусусигардонӣ-ин. 

$A) Фаъолиятест, ки аз тарафи давлат мувофиқи тартиби 

муқарраршуда оиди додани ҳуқуқи моликият ба шахсони ҳуқуқӣ ва 

воқеӣ анҷом дода мешавад; 

$B) Харидани моликияти давлат аз ҷониби шахрвандон аст; 



$C) Ба коллективҳои меҳнатӣ додани объектҳои муайяни моликияти 

давлатӣ мебошад; 

$D) Ба тариқи озмун ва ё музоида фурўхтани амволи давлатӣ мебошад; 

$E) Ба таври ройгон ё ин, ки ғайриройгон ба муомилот баровардани 

корхонаҳои хусусишаванда мебошад; 

 

@315.Шумораи аъзоёни кооперативӣ истеҳсолиро муайян 

намоед. 

$A) Қонунгузор ҳадди камтарини иштирокчиёнро муайян накардааст; 

$B) На кам аз 4 нафар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$C) На кам аз 20 нафар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) На кам аз 10 нафар хоҳишмандон; 

$E) На кам аз 10 нафар хоҳишмандон ва дурустандна кам аз 5 нафар; 

 

@316.Чунин хусусигардони маълуманд. 

$A) Ба савдо гузошта фурухтан аз рўи лоиҳаи инфиродии 

хусусигардонӣ дар асоси озмун; 

$B) Иҷора ва ё фуруши озод; 

$C) Дар асоси озмун ва ё тендер; 

$D) Савдои байналмиллаи ва ё бо тариқи дигаре, ки қонунгузор манъ 

накардааст; 

$E)Иҷораи молиявӣ, тендер ва ё озмун; 

 

@317.Кооперативи истеҳсолӣ- ин. 

$A) Иттиҳоди ихтиёрии шаҳрвандон дар асоси узвият барои 

фаъолияти якҷояи истеҳсолӣ ё дигари хоҷагтдорӣ мебошад, ки ба 

иштироки шахсии меҳнатӣ ва тарзи дигари иштирок, инчунин аз 

ҷониби аъзо (иштирокчиён)-и он муттаҳид сохтани аъзоҳаққии саҳмии 

амволӣ асос меёбад; 

$B) Ташкилоти кооперативии тиҷоратӣ аст; 

$C) Иттифоқи кооператорон барои гирифтани фоида ё даромад 

мебошад; 

$D) Ташкилоте мебошад, ки аз ҷониби кооператорон ихтиёран ва ё 

барои гирифтани имтиёзи андоз ва дигар бартарияҳо таъсис дода 

мешавад; 

$E) Иттифоқи кооператорон барои гирифтани фоида ё даромад 

мебошад ва иттиҳоди озоди инсонҳо буда мақсади асосии он 

гирифтани даромад мебошад; 



 

@318.Ҷамъияти дорои маъсулияти маҳдуд-ин. 

$A) Ҷамъияте мебошад, ки иштирокчиёнаш масъулияти маҳдуд 

доранд; 

$B) Ҷамъияти хоҷагиест, ки ҷониби як ё якчанд шахсе таъсис дода шуда 

сармояи оиннномавии он бо ҳиссаи ҳаҷми муайянкардаи ҳуҷҷатҳои 

таъсисотӣ тақсим шудааст; 

$C) Ташкилоти тиҷоратии ҳиссавӣ аст; 

$D) Иттиҳоди соҳибкорон буда, мақсади асосии он гирифтани даромад 

мебошад; 

$E) Ҷамъияте мебошад, ки иштирокчиёнаш масъулияти маҳдуд 

доранд ва ташкилоти тиҷоратии ҳиссавӣ аст; 

 

@319.Муайян намоед, кӣ иштирокчии бозори касбии бозори 

қоғазҳои қимматнок мебошад. 

$A) Ашхосе, ки мунтазам касбӣ ба ин фаъолият машғул буда, дорандаи 

иҷозатнома мебошад; 

$B) Соҳибкорони инфиродӣ; 

$C) Ҳамагуна соҳибкор; 

$D) Ҳамагуна шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ; 

$E) Ширкат ва ҷамъиятҳои хоҷагӣ; 

 

@320.Иштирокчиеро муайян намоед, ки талаботҳои мутақобилаи 

тарафҳоро муайян карда, онро ба ҳисоб гирифта ва аз рўи он 

ҳисоббаробаркуниро анҷом медиҳад. 

$A) Эмитент; 

$B) Миссионер; 

$C) Ширкати консалтингӣ; 

$D) Бонки хизматрасон; 

$E) Ширкат ва ё ҷамъияти клирингӣ; 

 

 

@321.Ҷамъияти саҳҳомӣ –ин. 

$A) Ташкилоти тиҷоратие, ки сармояи оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим шуда, иштирокчиёни (саҳмдорони) он аз 

рўи ўҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ маъсулият надоранд ва таваккали 

зарари вобаста ба фаъолияти онро дар доираи арзиши саҳмияҳои 

марбуташон ба зимма доранд; 



$B) Ҷамъияте мебошад, ки самияи он ба саҳмияҳои гуногун тақсим 

шудааст; 

$C) Ташкилоти тиҷоратие, ки сармояи оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим гардида, иштирокчиёни он аз рўи 

ўҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ масъулият надоранд; 

$D) Ташкилоти  хоҷагие, ки сармояи оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим гардида иштирокчиёни он аз рўи 

ўҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ масъулият надоранд; 

$E) Ташкилоти тиҷоратие, ки сармояи оинномавии он ба миқдори 

муайяни саҳмияҳо тақсим гардида, иштирокчиёни он аз рўи 

ўҳдадориҳои ҷамъияти саҳомӣ масъулият надоранд ва иттиҳоди 

мустақили саҳмдорон буда, мақсади онҳо гирифтани дивидент 

(даромади соф) мебошад; 

 

@322.Қоғазҳои қимматноки эмиссиониро номбар намоед. 

$A) Саҳмия, облигация (вомбарг), чек ва вексел; 

$B) Чек ва вексел; 

$C) Сертификати манзил ва ваучер; 

$D) Саҳмия ва облигация; 

$E) Саҳмия ва облигация ва сертификати манзил; 

 

@323. Биржаи молӣ-ин. 

$A) Бозори доимамалкунандаи молҳои оммавиест, ки мувофиқи 

стандартау намунаҳои фурўхта мешаванд ва ташкилоти тиҷоратиест, 

ки дар асоси мустақилияти хоҷагӣ амал мекунад; 

$B) Бозори доимамалкунандаи ашё, молҳои нимтайёр ва дигар 

арзишҳои молӣ буда, дар он фурушандагон ва харидорон якҷоя 

фаъолият мекунад; 

$C) Чунин муомилоти молиест, ки дар харидор ва фурушанда аҳд 

мебандад; 

$D) Бозори доимамалкунандаи оммавиест, ки аз ҷониби брокер, дилер 

ва ё маклер ба фуруш бароварда мешавад; 

$E) Бозори доимамалкунандаи молҳои оммавиест, ки мувофиқи 

стандартау намунаҳои фурўхта мешаванд ва ташкилоти тиҷоратиест, 

ки дар асоси мустақилияти хоҷагӣ амал мекунад ва бозори 

доимамалкунандаи оммавиест, ки аз ҷониби брокер, дилер ва ё маклер 

ба фуруш бароварда мешавад; 

@ 



324.Кӣ дилер шуда метавонад? 

$A) Ҳамагуна шахсе, ки қобилияти касбӣ дорадва ба талаботҳои 

тахассусӣ ҷавобгў мебошад; 

$B) Танҳо ташкилотҳои хориҷӣ; 

$C) Танҳо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$D) Вазорати молия, Бонки милии Тоҷикистон ва Тоҷикамонатбонк; 

$E) Ҳар шахси ба тиҷорат машғул; 

 

@325.Баҳсҳои биржавиро чунин мақомот баррасӣ менамояд. 

$A) Арбитражи биржа; 

$B) Суди ҳакамӣ; 

$C) Комиссияи тафтишотӣ; 

$D) Суди иқтисодӣ; 

$E) Маъмурияти биржа; 

 

@326.Ба объектоҳои стандартонӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ 

мансубанд. 

$A) Он чизе, ки да бозор харидори худро пайдо карда метавонад ва 

гурўҳи муайяни маҳсулот; 

$B) Гурўҳи муайяни маҳсулот; 

$C) Он чизе, ки да бозор харидори худро пайдо карда метавонад; 

$D) Танҳо номгўе, ки Агентии давлатии  «Тоҷикстандарт» муайян 

мекунад; 

$E) Маҳсулот ва ё кору  хизматрасонӣ, ки имконоти бозистеҳсолу 

истифодаи чандинкарата доранд; 

 

@327.Шартҳои воридоти мол ба Ҷумҳурии Тоҷикистон чунинанд. 

$A) Моли воридшуда бояд ҳатман сертификатсия шавад, яъне 

мавҷудияти серитификат ва аломати мутобиқат, ки мувофиқати онро 

ба талаботи муқарраргардида тасдиқ менамояд, пешбинӣ карда шавад; 

$B) Пардохти пурраи боҷу хироҷи гумрукӣ; 

$C) Мавҷуд будани фурушанда, гузаштани расмиёти гумрукӣ ва 

харидор; 

$D) Мавҷуд будани фурушанда, гузаштани расмиёти гумрукӣ ва 

харидор ва пардохти пурраи боҷу хироҷи гумрукӣ 

$E) Моли воридшуда бояд ҳатман сертификатсия шавад, яъне 

мавҷудияти серитификат ва аломати мутобиқат, ки мувофиқати онро 



ба талаботи муқарраргардида тасдиқ менамояд, пешбинӣ карда шавад 

ва мавҷудияти ҳуҷҷатҳои зарурӣ; 

 

@328.Сертификатсияи маҳсулот ва кору хизматрасонӣ-ин. 

$A) Фаъолиятест, ки мутобиқати маҳсулот ва ё кору хизматрасониро 

ба талаботи муқарраршуда тасдиқ менамояд; 

$B) Як шакли танзими техникӣ мебошад; 

$C) Яке аз ҷараёнҳои маъмурӣ аст; 

$D) Воситаи таъсиррасонии Агенти давлатии «Тоҷиккстандарт» 

мебошад; 

$E). Яке аз ҷараёнҳои маъмурӣ аст ва як шакли танзими техникӣ 

мебошад; 

 

@329.Чунин намудҳои сертификатсияи маҳсулот ва кору 

хизматрасонӣ ҷой дорад. 

$A) Ҳатмӣ, ихтиёрӣ ва аз рўи номгўи муайян; 

$B) Истисноӣ; 

$C) Танҳо ҳатмӣ; 

$D) Шахсӣ ва коллективӣ; 

$E) Танҳо ҳатмӣ ва истисноӣ; 

 

@330.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таъмини ченаки 

ягона» кай қабул шудааст. 

$A) 15.05. соли 1997; 

$B) 10.05. соли 2002; 

$C) 20.05. соли 2007; 

$D) 27.05. соли 2006; 

$E) 02.02. соли 2008; 

 

@331.Моҳияти мол дар фаъолияти соҳибкорӣ чунин аст. 

$A) Арзише, ки дар бозори молӣ ба фуруш бароварда мешавад; 

$B) Объекти моликияти давлат ва ё шахси дигар аст; 

$C) Маҳсули фаъолияти иқтисодӣ; 

$D) Маҳсули фаъолияти иқтисодӣ ва объекти моликияти давлат ва ё 

шахси дигар аст; 

$E) Объекти ҳуқуқҳои гражданӣ (аз ҷумла кор, хизматрасонӣ), ки барои 

фуруш, мубодилаё навъи дигари ба муомилоти гражданӣ баровардани 

он муқаррар шудааст; 



 

@332.Хизматрасонии молиявӣ-ин. 

$A) Хизматрасони бонкӣ, хизматрасонии суғуртавӣ, хизматрасонӣ ва 

хариду фуруш дар бозори қоғазҳои қиматнок, хизматарсонии лизингӣ, 

инчунин хизматрасоние, ки бо ҷалб намудан ва (ё) ҷойгиронидани 

маблағҳои пулии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ вобаста мебошад; 

$B) Фаъолияти Бонки миллии Тоҷикистон ва Вазорати молия; 

$C) Пеш аз ҳама хизматрасонии бонкӣ мебошад; 

$D) Пеш аз ҳама хизматрасонии бонкӣ мебошад ва фаъолияти Бонки 

миллии Тоҷикистон ва Вазорати молия; 

$E) Фаъолияти брокер, дилер ва маклер мебошад; 

 

@333.Молҳои ба ҳам ивазшаванда-ин. 

$A) Гурўҳи молҳое, ки аз рўи таъинот, тарзи истифодабарӣ, тавсифи 

сифатӣ ва техникӣ, нарх ва дигар хусусиятҳояшон қиёспазиранд ва 

харидор аслан онҳоро бо ҳамдигар дар ҷараёни истеъмол (аз ҷумла 

истеҳсолӣ) иваз карда метавонад; 

$B) Молҳое, ки имконияти интихобкуниро ба муштарӣ фароҳам 

меоваранд; 

$C) Молҳое, ки арзиши баробар доранд; 

$D) Молҳои рекламавӣ, аудиовизуалӣ ва нашриётӣ ва молҳое, ки 

имконияти интихобкуниро ба муштарӣ фароҳам меоваранд; 

$E) Молҳои рекламавӣ, аудиовизуалӣ ва нашриётӣ; 

 

@334.Субъекти хоҷагидор-ин. 

$A) Шахсони ҳуқуқӣ, аз ҷумла хориҷӣ иттиҳодияҳои онҳо, инчунин 

шаҳрвандоне, ки бе таъсири шахси ҳуқуқӣ, фаъолияти соҳибкорӣ 

мекунанд; 

$B) Ҳамаи шахсони воқеӣ; 

$C) Фақат ташкилотҳои тиҷоратӣ; 

$D) Корхонаҳо ва муассисаҳо; 

$E) Корхонаҳо ва муассисаҳо ва ҳамаи шахсони воқеӣ; 

 

@335.Рақобати озоди иқтисодӣ-ин. 

$A) Мусобиқаи озоди субъектҳои хоҷагидор, ки амалиёти 

мустақилонаи онҳо имконияти таъсиррасонии яктарафаи ҳар кадоми 

онҳоро ба шароити умумии муомилоти мол дар бозори моли дахлдор 

ба таври самарабахш маҳдуд менамояд; 



$B) Принсипи асосии иқтисоди кушода ва ҷомеаи демократӣ; 

$C) Воситаи таъсиррасонии мутақобилаи соҳибкорон; 

$D) Тазоде, ки дар равобити соҳибкорӣ ва тиҷорат дида мешавад; 

$E) Мусобиқаи субъектҳои соҳибкорӣ, ки амалиёти мустақилонаи 

онҳоро ба вуҷуд меорад; 

 

@336. Парванда оид ба эътирофкунии муфлисиро баррасӣ 

мекунад: 

$A) Суди иқтисодӣ; 

$B) Суди умумӣ; 

$C) Суди ҳакамӣ; 

$D) Суди рафиқона; 

$E) Суди ҳакаӣ ва суди конститутсионӣ; 

@337. Шартҳои табъизи (дисскриминатсионӣ)-ин. 

$A) Шартҳои дохил шудан ба бозори мол, шартҳои иваз кардан, 

истеъмол ба даст овардан, истеҳсол, фурўш, интиқоли мол, ки як ё 

якчанд субъектҳои хоҷагидорро дар муқоиса бо дигар субъектҳои 

хоҷагидор ба мавқеи нобаробар мемонанд; 

$B) Ҳолате, ки хоси соҳибкорҳои кишварҳои камбизоат мебошад; 

$C) Ҳолате, ки дар савдои дохилӣ ва байналмиллалӣ манъ гардидаст; 

$D) Яке аз омилҳое, ки пойбанди рушди фаъолияти соҳибкории 

байналмиллалӣ мебошад; 

$E) Ҳолате, ки хоси соҳибкорҳои кишварҳои камбизоат мебошад ва яке 

аз омилҳое, ки пойбанди рушди фаъолияти соҳибкории 

байналмиллалӣ мебошад; 

 

@338.Рақобати бевиҷдонона-ин. 

$A) Ҳамагуна амали субъектҳои хоҷагидор, ки барои ба даст 

даровардани афзалият дар фаъолияти соҳибкорӣ равона шудааст ва 

хилофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва метавонад ба 

дигар субъектҳои хоҷагидорӣ-рақибон зарар расонад ё расонидааст ё 

обрўи кории онҳоро паст мегардонад; 

$B) Ҳама гуна кирдори иқтисодие, ки барои ба даст даровардани 

афзалият дар фаъолияти соҳибкорӣ равона шудааст ва хилофи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ва метавонад ба дигар 

субъектҳои хоҷагидорӣ-рақибон зарар расонад; 

$C) Ҳолате, ки вазъи як соҳибкорро бе асосҳои қонунӣ дар нисбати 

дигарон баланд мебардорад; 



$D) Амали беадабона ва ғаразнок; 

$E) Ҳолате, ки вазъи як соҳибкорро бе асосҳои қонунӣ дар нисбати 

дигарон баланд мебардорад  ва кирдори қонунан манъшуда; 

 

@339.Мавқеи ҳукмфармоӣ-ин. 

$A) Мавқеи махсуси як ё якчанд субъектҳои хоҷагидор дар бозори моле. 

ки ивазкунанда ё молҳои ба ҳам ивазшаванда надорад, ҳамчунин ба вай 

(онҳо) имконият медиҳад ба шарту шароити умумии муомилот дар 

бозори моли дахлдор таъсири ҳалкунанда расонад ё дохил шудани 

дигар субъектони хоҷагидориро ба бозор мушкил гардонад; 

$B) Мақсаду мароми ҳар як субъекти хоҷагидор; 

$C) Мавқеи як ё якчанд соҳибкор дар бозори моле, ки ивазкунанда ё 

молҳои ба ҳам ивазшаванда надорад, ҳамчунин ба вай (онҳо) имконият 

медиҳад ба шарту шароити умумии муомилот дар бозори моли 

дахлдор таъсири ҳалкунанда расонад; 

$D) Объекти сиёсати зиддимонополистии Вазорати рушди иқтисод ва 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

$E) Мақсаду мароми ҳар як субъекти хоҷагидор ва объекти сиёсати 

зиддимонополистии Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

 

@340.Аҳди биржавӣ-ин. 

$A) Чунин аҳде ҳисоб мешавад, ки агар он ба моли дар биржа ба 

муомилот роҳ дода шуда байни аъзоёни биржа ё намояндагони онҳо 

дар маҷлиси биржа дар муҳлату тартиби муқарраркардаи қонун, 

оинномаи биржа ва қоидаҳои он баста шуда бошад;  

$B) Ҳамагуна амволе, ки дар натиҷаи он муносибатҳои биржавӣ ба 

вуҷуд меоянд, тағйир меёбанд ва ё қатъ мегарданд; 

$C) Аҳде, ки аз ҷониби миёнаравони касбӣ баста мешаванд; 

$D) Яке аз шаклҳои муомилоти гражданӣ; 

$E) Чунин савдое, ки дар нисбати моли муайян баста мешавад; 

 

@341.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ракобат ва 

маҳдудкунии фаъолияти инҳисорӣ дар бозорҳои мол» кай қабул 

шудааст? 

$A) 28.07 соли 2006; 

$B) 01.08 соли 2003; 

$C) 09.12 соли 2004; 



$D) 10.05 соли 2002; 

$E) 05.03 соли 2008; 

@342.Нархгузорӣ дар бозори мол-ин. 

$A) Фаолияти соҳибкориест, ки аз ҷониби субъектҳои фаъолияти 

нархгузорӣ барои муайян намудани арзиши бозорӣ ва ё арзиши 

дигари объектҳои баҳодиҳӣ (нархгузорӣ) дар санаи муқарраргардида 

анҷом дода мешавад, агар дар қонунҳо тартиби дигаре пешбинӣ 

нашуда бошад; 

$B) Фаъолияти доимӣ ва касбиест, ки аз ҷониби муттахасиси 

иҷозатнома дошта гузаронида мешавад; 

$C) Муносибати байни харидор ва фурушанда оид ба муайянкунии 

арзиши истеъмолии мол, кор ва ё хизматрасонӣ мебошад; 

$D) Ҳамагуна фаъолиятест, ки дар бозори мол манъ нашудааст; 

$E) Муносибати байни харидор ва фурушанда оид ба муайянкунии 

арзиши истеъмолии мол, кор ва ё хизматрасонӣ мебошад ва ҳамагуна 

фаъолиятест, ки дар бозори мол манъ нашудааст; 

 

@343.Намудҳои нархгузорӣ чунинанд. 

$A) Нархгузории ҳатмӣ ва нархгузориии ташаббусӣ; 

$B) Озод ва танзими давлатӣ; 

$C) Дутурафа ва бисёртарафа; 

$D) Бо мақсади озмун, музоида ва андозбандӣ; 

$E) Озод ва танзими давлатӣ ва шартномавӣ ва ғайришартномавӣ; 

@344. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикстон» кай 

қабул шудааст? 

$A) 10.05 соли 2002; 

$B) 01.08 соли 2008; 

$C) 23.04 соли 2004; 

$D) 15.05 соли 2006; 

$E) 30.12 соли 2005; 

 

@345.Муфлисшавӣ-ин. 

$A) аз тарафи қарздор дар ҳаҷми пурра қонеъ карда натавонистани 

талаби кредиторон оид ба ўҳдадориҳои пулӣ ва (ё) иҷро карда 

натавонистани ўҳдадориҳои ворид намудани пардохтҳои ҳатмӣ, ки аз 

ҷониби суд эътироф шудаанд ё қарздор қодир набуданашро эълон 

намудааст; 



$B) Ғайриқаноатбахш будани сохтори молиявии қарздор бинобар аз 

зиёд шудани ўҳдадориҳои пулӣ дар назди кредитор ё кредиторон; 

$C) Ҳолати ногуворе, ки аз табиати фаъолияти соҳибкорӣ ва тиҷорат 

бар меояд; 

$D) Аз тарафи қарздор дар ҳаҷми пурра қонеъ карда натавонистани 

талаби кредиторон оид ба ўҳдадориҳои пулӣ ва (ё) иҷро карда 

натавонистани ўҳдадориҳои ворид намудани пардохтҳои ҳатмӣ, ки аз 

ҷониби суд эътироф шудаанд ё қарздор қодир набуданашро эълон 

намудааст ва ҳолати ногуворе, ки аз табиати фаъолияти соҳибкорӣ ва 

тиҷорат бар меояд; 

$E) Аз тарафи қарздор қонеъ карда натавонистани талаби кредиторон 

оид ба ўҳдадориҳои пулӣ ва ғайриқаноатбахш будани сохтори 

молиявии қарздор бинобар аз зиёд шудани ўҳдадориҳои пулӣ дар 

назди кредитор ё кредиторон; 

 

@346.Ўҳдадори пулӣ –ин. 

$A) Ӯҳдадории қарздор дар бораи ба кредитор пардохт намудани 

маблағи муайяни пулӣ, аз рўи шартномаи гражданию ҳуқуқӣ ва дигар 

асосҳое, ки Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбини 

менамояд; 

$B) Пардохти ҳатмии андоз, боҷу хироҷ, ки қонунгузорӣ пешбинӣ 

намудааст; 

$C) Иҷорапулӣ, фоизи қарз ва дигар пардохтҳо; 

$D) Дивидент, фоизи гардиши асъор ва дигар талаботҳои ҳуқуқии 

амволӣ; 

$E) Иҷорапулӣ, фоизи қарз ва дигар пардохтҳо ва дивидент, фоизи 

гардиши асъор ва дигар талаботҳои ҳуқуқии амволӣ; 

 

@347.Санатсияи тосудӣ-ин. 

$A) Чораҳои барқарорсозии қобилияти пардохтии қарздор, ки аз 

тарафи молики амволи қарздор-шахси ҳуқуқӣ, муассисони 

(иштирокчиёни) қарздор-шахси ҳуқуқӣ ва шахсони дигар бо мақсади 

пешгирӣ кардани муфлисшавӣ қабул карда мешаванд; 

$B) Чораҳои барқарорсозии қобилияти пардохтии қарздор, ки аз 

тарафи муассисони (иштирокчиёни) қарздор-шахси ҳуқуқӣ ва шахсони 

дигар бо мақсади пешгирӣ кардани муфлисшавӣ қабул карда 

мешаванд; 



$C) Яке аз ҷараёнҳои муфлисшавӣ мебошад, ки барои пешгирӣ 

кардани нодории қарздор равона карда мешавад; 

$D) Иддаои тосудие, ки аз ҷониби кредитор қабул карда мешавад; 

$E). Яке аз ҷараёнҳои муфлисшавӣ мебошад, ки барои пешгирӣ 

кардани нодории қарздор равона карда мешавад ва; 

 

@348.Мушоҳида-ин. 

$A) Расмиёти муфлисшавӣ, ки нисбати қарздор аз лаҳзаи аз тарафи суд 

қабул кардани ариза дар бораи муфлис эътироф намудани қарздор то 

лаҳзае, ки мутобиқи Қонун бо мақсади таъмин намудани нигоҳдории 

амволи қарздор ва гузаронидани таҳлили ҳолати молиявии он муайян 

шудааст, татбиқ карда мешавад; 

$B) Чорабиние, ки дар нисбати қарздор аз ҷониби кредитор бо мақсади 

муайянкунии вазъи устувори молиявии ў гузаронида мешавад; 

$C) Ҷараёни муфлисшавӣ, ки дар нисбати қарздор аз лаҳзаи нодории 

ў аз ҷониби нозироти таъин намудани кредиторон ва ё суди иқтисодӣ 

гузаронида мешавад; 

$D) Азназаргузаронӣ санҷиш ва ё таҳқиқӣ ибтидоӣ, ки дар нисбати 

қарздор гузаронида мешавад; 

$E) Азназаргузаронӣ санҷиш ва ё таҳқиқӣ ибтидоӣ, ки дар нисбати 

қарздор гузаронида мешавад ва таҳлили вазъи ноустувори молиявӣ 

буда, мақсади асосии он пешгирии муфлисшавӣ мебошад; 

 

@349.Идоракунии берунӣ (санатсияи судӣ)-ин. 

$A) Расмиёти муфлисшавӣ, ки нисбати қарздор бо мақсади 

барқарорсозии қобилияти пардохтии вай бо вогузоштани ваколатҳои 

идоракунии амволи қарздор ба мудири беруна татбиқ карда мешавад; 

$B) Расмиёти нодорӣ, ки нисбати қарздор бо мақсади барқарорсозии 

қобилияти пардохтии вай татбиқ карда мешавад; 

$C) Ҷараёни алоҳидаи муфлисшавӣ мебошад, ки дар он кредитор, 

қарздор ва бонки хизматрасон ширкат мекунанд; 

$D) Фаъолияти касбии соҳибкори инфиродие мебошад, ки аз ҷониби 

суд таъин шудааст; 

$E) Яке аз давраҳои мустақили нодорӣ мебошад, ки дар он аз рўи 

навбат талаботҳои кредиторон қонеъ гардонида мешавад; 

 

@350.Истеҳсолоти озмунӣ-ин. 



$A) Расмиёти муфлисшавиест, ки нисбати қарздори муфлис 

эътирофгардида бо мақсади мутаносибат қонеъ намудани талаботҳои 

кредиторон татбиқ карда мешавад; 

$B) Чунин расмиётест, ки дар доираи он актив ва пасивҳои шахси 

муфлис эътирофгардида аз нав ҳисоб карда мешавад; 

$C) Истеҳсолотест, ки дар доираи он аз рўи навбат талаботҳои асосӣ ва 

иловагии кредиторон қонеъ гардонада мешаванд; 

$D) Азназаргузаронӣ, санҷиш ва ё таҳқиқи ибтидоест, ки дар нисбати 

қарздор гузаронида мешавад; 

$E) Азназаргузаронӣ, санҷиш ва ё таҳқиқи ибтидоест, ки дар нисбати 

қарздор гузаронида мешавад ва расмиёте мебошад, ки дар зери 

назорати суди иқтисодӣ гузаронида мешавад; 

 

@351.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

баҳодиҳӣ (нархгузорӣ)» ка й қабул шудааст. 

$A) 28.07 соли 2006; 

$B) 10.05 соли 2002; 

$C) 12.03 соли 2003; 

$D) 20.10 соли 2004; 

$E) дурустанд5.03 соли 2007; 

 

@352.Принсипҳои асосии фаъолият нархгузорӣ чунинанд. 

$A) Беғаразӣ, воқеият, боеътимодӣ босалоҳиятӣ ва шаффофият; 

$B) Қонуният, адолатнокӣ, мувофиқаи тарафҳо; 

$C) Ихтиёрона ва объективона; 

$D) Мустақилияти нархгузор, объективона ва қонуният; 

$E) Асоснокӣ, беғаразӣ ва ошкоро; 

 

@353.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муфлисшавӣ» 

кай қабул шудааст? 

$A) 08.12 соли 2003; 

$B) 10.05 соли 2002; 

$C) 27.11 соли 2004; 

$D) 18.09 соли 2007; 

$E) 20.05 соли 2006; 

 



@354. Бақайдгирии давлатии шахсӣ ҳуқуқии соҳибкор баъди 

пешниҳоди ҳуҷҷатҳои муайяншуда аз ҷониби мақомоти 

ваколатдор дар давоми чанд рўз анҷом дода мешавад. 

$A) Дар давоми 5 рўз; 

$B) Дар давоми на дертар аз 10 рўз; 

$C) Баъди як моҳ; 

$D) Дар давоми на дертар аз 3 рўз; 

$E) Дар давомӣ 15 рўз; 

 

@355.Бақайдгирии давлатии соҳибкори инфиродӣ баъди 

пешниҳоди ҳуҷҷатҳои муайяншуда аз ҷониби мақомоти 

ваколатдор дар давоми чанд рўз анҷом дода мешавад. 

$A) Дар давоми 5 рўз; 

$B) Дар давоми на дертар аз 12 рўз; 

$C) Баъди як моҳ; 

$D) На дертар аз 3 рўз; 

$E) Дар давоми 10 рўз; 

 

@356.Иҷозатнома (литсензия) –ин. 

$A) Иҷозати махсусест, ки барои амалӣ намудани фаъолияти мушаххас 

бо риояи ҳатмии шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ онро мақомоти 

иҷозатномадиҳанда ба шахси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ додаст; 

$B) Фаъолиятест, ки аз ҷониби мақомоти салоҳиятдори давлатӣ амалӣ 

карда мешавад; 

$C) Ҳуҷҷатест, ки дар он баъзе намуди фаъолияти соҳибкорӣ муайян 

шудааст; 

$D) Расмиёти маъмурие мебошад, ки тибқи он ҳуқуқ ба фаъолияти 

муайян эътироф карда мешавад; 

$E) Яке аз воситаҳои танзими давлатии фаъолияти соҳбикорӣ 

мебошад; 

 

@357.Номгўи намудҳои фаъолияте, ки барои амалӣ намудани он 

иҷозатнома зарур аст, чунинанд. 

$A) Фаъолияти дорусозӣ, аудиторӣ, нархгузорӣ ва ғайра; 

$B) Фаъолияти умумӣ ва махсус; 

$C) Фаъолияти умумӣ, махсус ва тибқи созишномаи инвеститсионӣ; 

$D) Фаъолият дар соҳаи брокери гумрукӣ, алоқа, истифода хати 

Интернет ва ғайра; 



$E) Фаъолияти умумӣ ва дигар намуди фаъолияте, ки қонунгузор 

муайян кардааст; 

 

@358.Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатдиҳӣ ба 

баъзе намудҳои фаъолият» кай қабул шудааст? 

$A) 24.12 соли 2003; 

$B) 28.07 соли 2006; 

$C) 13.06 соли 2007; 

$D) 10.05 соли 2002; 

$E) 17.05 соли 2004; 

 

@359.Шартномаи соҳибкорӣ чист? 

$A) Шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ гуфта, созиши 

тарафҳоеро меноманд, ки дар асоси подош ва бо мақсади амалӣ 

намудани фаъолияти соҳибкорӣ баста шудааст; 

$B) Шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ гуфта, созиши 

тарафҳои (ё яке аз тарафҳои) фаъолияти соҳибкорро меноманд, ки дар 

асоси созиш ва бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ 

баста шудааст; 

$C) Шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ гуфта, созиши 

тарафҳои (ё яке аз тарафҳои) фаъолияти соҳибкорро меноманд, ки дар 

асоси подош ва бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ 

баста шудааст; 

$D) Шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ гуфта, созиши 

тарафҳои (ё яке аз тарафҳои) фаъолияти соҳибкорро меноманд, ки дар 

асоси розигӣ ва бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ 

баста шудааст; 

$E) Шартнома дар бахши фаъолияти соҳибкорӣ гуфта, созиши 

тарафҳои (ё яке аз тарафҳои) фаъолияти меҳнатиро меноманд, ки дар 

асоси подош ва бо мақсади амалӣ намудани фаъолияти соҳибкорӣ 

баста шудааст; 

 

@360.Хусусиятҳои шартномаҳои соҳибкориро муайян кунед? 

$A) Шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар 

шартномаҳо фарқ мекунанд, аз ҷумла: аз лиҳози тарзи чунин 

шартномаҳо аз лиҳози ҳадафи бастани онҳо аз лиҳози музднок  будан; 

$B) Шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар 

шартномаҳо фарқ мекунанд, аз ҷумла: аз лиҳози ҳолати ҳуқуқии 



тарафҳо аз лиҳози тарзи чунин шартномаҳо аз лиҳози ҳадафи бастани 

онҳо аз лиҳози музднок будан; 

$C) Шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар 

шартномаҳо фарқ мекунанд, аз ҷумла аз лиҳози ҳолати ҳуқуқии 

тарафҳо аз лиҳози ҳадафи бастани онҳо аз лиҳози музднок будан; 

$D) Шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар 

шартномаҳо фарқ мекунанд, аз ҷумла: аз лиҳози ҳолати ҳуқуқии 

тарафҳо аз лиҳози тарзи чунин шартномаҳо аз лиҳози музднок будан; 

$E) Шартномаҳои соҳаи соҳибкорӣ бо хусусиятҳои хоси худ аз дигар 

шартномаҳо фарқ мекунанд, аз ҷумла аз лиҳози ҳолати ҳуқуқии 

тарафҳо ва аз лиҳози тарзи чунин шартномаҳо; 

 

@361.Мафҳуми воситаҳои ахбори оммаро муайян кунед? 

$A) Воситаҳои ахбори омма аз идораҳои матбуоти даврӣ, радиою 

телевизион, агентиҳои иттилооте, ки ахбори омма нашр мекунанд, 

инчунин рўзномаю маҷаллаҳо, бюллетенҳо ва дигар нашрияҳои даврӣ, 

ки барои дар байни мардум интишор кардан пешбинӣ шудаанд ва дар 

се моҳ на камтар аз як маротиба нашр мешаванд, ҳамчунин барномаҳои 

телевизиону радио, кинохроника, хабарҳои агентиҳои информатсионӣ, 

сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалӣ мебошанд; 

$B) Воситаҳои ахбори омма аз идораҳои матбуоти даврӣ, радиою 

телевизион, дигар муассисаҳое, ки ахбори омма нашр мекунанд, 

инчунин рўзномаю маҷаллаҳо, бюллетенҳо ва дигар нашрияҳои даврӣ, 

ки барои дар байни мардум интишор кардан пешбинӣ шудаанд ва дар 

се моҳ на камтар аз як маротиба нашр мешаванд, ҳамчунин барномаҳои 

телевизиону радио, кинохроника, хабарҳои агентиҳои информатсионӣ, 

сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалӣ мебошанд; 

$C) Воситаҳои ахбори омма аз идораҳои матбуоти даврӣ, радиою 

телевизион, агентиҳои иттилооти, дигар муассисаҳое, ки ахбори омма 

нашр мекунанд, инчунин рўзномаю бюллетенҳо ва дигар нашрияҳои 

даврӣ, ки барои дар байни мардум интишор кардан пешбинӣ шудаанд 

ва дар се моҳ на камтар аз як маротиба нашр мешаванд, ҳамчунин 

барномаҳои телевизиону радио, кинохроника, хабарҳои агентиҳои 

информатсионӣ, сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалӣ 

мебошанд; 

$D) Воситаҳои ахбори омма аз идораҳои матбуоти даврӣ, радиою 

телевизион, агентиҳои иттилооти, дигар муассисаҳое, ки ахбори омма 

нашр мекунанд, инчунин рўзномаю маҷаллаҳо, бюллетенҳо ва дигар 



нашрияҳои даврӣ, ки барои дар байни мардум интишор кардан 

пешбинӣ шудаанд ва дар се моҳ на камтар аз як маротиба нашр 

мешаванд, ҳамчунин барномаҳои телевизиону радио, кинохроника, 

хабарҳои агентиҳои информатсионӣ, сабтҳо ва барномаҳои аудио ва 

аудиовизуалӣ мебошанд; 

$E) Воситаҳои ахбори омма аз идораҳои радиою телевизион, агентиҳои 

иттилооти, дигар муассисаҳое, ки ахбори омма нашр мекунанд, 

инчунин рўзномаю маҷаллаҳо, бюллетенҳо ва дигар нашрияҳои даврӣ, 

ки барои дар байни мардум интишор кардан пешбинӣ шудаанд ва дар 

се моҳ на камтар аз як маротиба нашр мешаванд, ҳамчунин барномаҳои 

телевизиону радио, кинохроника, хабарҳои агентиҳои информатсионӣ, 

сабтҳо ва барномаҳои аудио ва аудиовизуалӣ мебошанд; 

 

@362.Иттилоот чист? 

$A) Иттилоот - маълумот дар бораи шахсҳо, ашё, объект, воқеиёт, 

рўйдоду ҳодисот (падидаҳо) ва равандҳо сарфи назар аз шакли 

пешниҳоди онҳо; 

$B) Иттилоот - ахборот дар бораи шахсҳо, ашё, объект, воқеиёт, 

рўйдоду ҳодисот (падидаҳо) ва равандҳо сарфи назар аз шакли 

пешниҳоди онҳо; 

$C) Иттилоот - дар бораи шахсҳо, ашё, объект, воқеиёт, рўйдоду 

ҳодисот (падидаҳо) ва равандҳо сарфи назар аз шакли пешниҳоди 

онҳо; 

$D) Иттилоот - фикр дар бораи шахсҳо, ашё, объект, воқеиёт, рўйдоду 

ҳодисот (падидаҳо) ва равандҳо сарфи назар аз шакли пешниҳоди 

онҳо; 

$E) Иттилоот ақида дар бораи шахсҳо, ашё, объект, воқеиёт, рўйдоду 

ҳодисот (падидаҳо) ва равандҳо сарфи назар аз шакли пешниҳоди 

онҳо; 

 

@363.Иттилооти ҳуҷҷатшуда (ҳуҷҷат) чист? 

$A) Иттилооти ҳуҷҷатшуда (ҳуҷҷат) - иттилоти дар ягон ҳомили 

моддӣ сабтшуда бо маълумоте, ки ин иттилоотро исбот месозад; 

$B) Иттилооти ҳуҷҷатшуда - иттилоти дар ягон ҳомили моддӣ 

сабтшуда бо маълумоте, ки ин иттилоотро исбот месозад; 

$C) Иттилооти ҳуҷҷатӣ - иттилоти дар ягон ҳомили моддӣ сабтшуда 

бо маълумоте, ки ин иттилоотро исбот месозад; 



$D) Ҳуҷҷат - иттилоти дар ягон ҳомили моддӣ сабтшуда бо 

маълумоте, ки ин иттилоотро исбот месозад; 

$E) Иттилооти ҳуҷҷатшуда (ҳуҷҷат) - иттилоти дар ягон манбаи моддӣ 

сабтшуда бо маълумоте, ки ин иттилоотро исбот месозад; 

 

@364.Объектҳои ҳуқуқи моликият дар соҳаи иттилоотониро 

муайян кунед? 

$A) Технологияҳои иттилоотӣ маҷмўи воситаҳои барномавию 

техникӣ системаю шабакаҳои иттилоотӣ; 

$B) Захираҳои иттилоот технологияҳои иттилоотӣ маҷмўи воситаҳои 

барномавию техникӣ системаю шабакаҳои иттилоотӣ; 

$C) Иттилооти ҳуҷҷатшуда захираҳои иттилоот технологияҳои 

иттилоотӣ системаю шабакаҳои иттилоотӣ; 

$D) Иттилооти ҳуҷҷатшуда технологияҳои иттилоотӣ маҷмўи 

воситаҳои барномавию техникӣ системаю шабакаҳои иттилоотӣ; 

$E) Иттилооти ҳуҷҷатшуда захираҳои иттилоот технологияҳои 

иттилоотӣ маҷмўи воситаҳои барномавию техникӣ системаю 

шабакаҳои иттилоотӣ; 

 

@365.Субъекти ҳуқуқи моликият дар соҳаи иттилоотонро ёбед? 

$A) Молики ин ҳама объектҳо давлат, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ буда 

метавонанд; 

$B) Монанд; 

$C) Молики ин ҳама объектҳо давлат ва шахсонӣ воқеӣ буда 

метавонанд; 

$D) Молики ин ҳама объектҳо шахсони ҳуқуқӣ буда метавонанд; 

$E) Молики ин ҳама объектҳо шахсони ҳуқуқӣ буда наметавонанд; 

 

@366.Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи иттилоотонӣ. 

$A) Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи иттилоотонӣ давлат 

дар шахси мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, шахсони 

ҳуқуқӣ, инчунин давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, 

шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ мебошанд; 

$B) Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи иттилоотонӣ давлат 

дар шахси мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои 

байналмилалӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ мебошанд; 



$C) Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи иттилоотонӣ давлат, 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои 

байналмилалӣ, шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ мебошанд; 

$D) Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи иттилоотонӣ 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, шахсони воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, инчунин давлатҳои хориҷӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, 

шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ мебошанд; 

$E) Субъектҳои муносибатҳои ҳуқуқӣ дар соҳаи иттилоотонӣ давлат 

дар шахси мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ, шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин ташкилотҳои байналмилалӣ, шахсони 

ҳуқуқӣ ва воқеии хориҷӣ мебошанд; 

 

@367.Муҳофизати иттилоот чист? 

$A) Ҳар иттилооти ҳуҷҷатшудае, ки дар натиҷаи муносибати 

ғайриқонунӣ ё қонунӣ нисбати он ба молик, соҳиб, 

истифодабарандагон ва дигар шахсон зарар оварда метавонад, 

мавриди муҳофизат қарор мегирад; 

$B) Ҳар иттилооти беҳуҷҷате, ки дар натиҷаи муносибати 

ғайриқонунӣ нисбати он ба молик, соҳиб, истифодабарандагон ва 

дигар шахсон зарар оварда метавонад, мавриди муҳофизат қарор 

мегирад; 

$C) Ҳар иттилооти ҳуҷҷатшудае, ки дар натиҷаи муносибати 

ғайриқонунӣ нисбати он ба молик, соҳиб, истифодабарандагон ва 

дигар шахсон зарар намеоварад, мавриди муҳофизат қарор мегирад; 

$D) Ҳар иттилооти ҳуҷҷатшудае, ки дар натиҷаи муносибати қонунӣ 

нисбати он ба молик, соҳиб, истифодабарандагон ва дигар шахсон 

зарар оварда метавонад, мавриди муҳофизат қарор мегирад; 

$E) Ҳар иттилооти ҳуҷҷатшудае, ки дар натиҷаи муносибати 

ғайриқонунӣ нисбати он ба молик, соҳиб, истифодабарандагон ва 

дигар шахсон зарар оварда метавонад, мавриди муҳофизат қарор 

мегирад; 

 

@368.Манбаи иттилооти ҳуқуқӣ чист? 

$A) Манбаъҳои иттилооти ҳуқуқӣ Конститутсияи (Сарқонуни) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрию ҳуқуқи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, иттилооти воситаҳои 

ахбори омма, маърўзаҳои оммавӣ, дигар манбаъҳои иттилоот оид ба 

масъалаҳои ҳуқуқӣ мебошанд; 



$B) Манбаъҳои иттилооти ҳуқуқӣ Конститутсияи (Сарқонуни) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрию ҳуқуқи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, иттилооти воситаҳои 

ахбори омма, маърўзаҳои оммавӣ, дигар манбаъҳои иттилоот оид ба 

масъалаҳои ғайриҳуқуқӣ мебошанд; 

$C) Манбаъҳои иттилооти ҳуқуқӣ санадҳои меъёрию ҳуқуқи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, иттилооти 

воситаҳои ахбори омма, маърўзаҳои оммавӣ, дигар манбаъҳои 

иттилоот оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ мебошанд; 

$D) Манбаъҳои иттилооти ҳуқуқӣ Конститутсияи (Сарқонуни) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, иттилооти 

воситаҳои ахбори омма, маърўзаҳои оммавӣ, дигар манбаъҳои 

иттилоот оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ мебошанд; 

$E) Манбаъҳои иттилооти ҳуқуқӣ Конститутсияи (Сарқонуни) 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрию ҳуқуқи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, иттилооти воситаҳои ахбори омма, маърўзаҳои оммавӣ, 

дигар манбаъҳои иттилоот оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ мебошанд; 

 

@369.Иттилооти ҳуқуқӣ чист? 

$A) Маҷмўи маълумоти ба таври оммавӣ эълоншуда оид ба ҳуқуқ, 

системаи он, манбаъҳои татбиқ ва далелҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои 

ҳуқуқӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, вайрон кардани ҳуқуқ ва мубориза бо он, 

пешгирии қонуншиканӣ ва ғайра; 

$B) Маҷмўи маълумоти ҳуҷҷатӣ ё ба таври оммавӣ эълоншуда оид ба 

ҳуқуқ, системаи он, манбаъҳои татбиқ ва далелҳои ҳуқуқӣ, 

муносибатҳои ҳуқуқӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, вайрон кардани ҳуқуқ ва 

мубориза бо он, пешгирии қонуншиканӣ ва ғайра; 

$C) Маҷмўи маълумоти ҳуҷҷатӣ оид ба ҳуқуқ, системаи он, манбаъҳои 

татбиқ ва далелҳои ҳуқуқӣ, муносибатҳои ҳуқуқӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, 

вайрон кардани ҳуқуқ ва мубориза бо он, пешгирии қонуншиканӣ ва 

ғайра; 

$D) Маҷмўи маълумоти ҳуҷҷатӣ ё ба таври оммавӣ эълоншуда оид ба 

қонун, системаи он, манбаъҳои татбиқ ва далелҳои ҳуқуқӣ, 

муносибатҳои ҳуқуқӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, вайрон кардани ҳуқуқ ва 

мубориза бо он, пешгирии қонуншиканӣ ва ғайра; 

$E) Маҷмўи маълумоти ҳуҷҷатӣ ё ба таври оммавӣ эълоншуда оид ба 

фармон, системаи он, манбаъҳои татбиқ ва далелҳои ҳуқуқӣ, 



муносибатҳои ҳуқуқӣ, тартиботи ҳуқуқӣ, вайрон кардани ҳуқуқ ва 

мубориза бо он, пешгирии қонуншиканӣ ва ғайра; 

 

@370.Реклама чист? 

$A) Иттилооте, ки дар ҳар шакл, тавассути ҳар навъ воситаҳо оид ба 

шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ (ахбори рекламавӣ) паҳн мешаванд ва барои 

доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати ташаккул ё дастгирии 

шавқмандӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо, ташаббусҳо 

таъин гардида, барои фурўхтани молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо мусоидат 

менамояд; 

$B) Иттилооте, ки дар ҳар шакл, тавассути ҳар навъ воситаҳо оид ба 

шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо (ахбори рекламавӣ) 

паҳн мешаванд ва барои доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати 

ташаккул ё дастгирии шавқмандӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, 

ғояҳо, ташаббусҳо таъин гардида, барои фурўхтани молҳо, ғояҳо ва 

ташаббусҳо мусоидат менамояд; 

$C) Иттилооте, ки тавассути ҳар навъ воситаҳо оид ба шахси воқеӣ ва 

ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо (ахбори рекламавӣ) паҳн мешаванд 

ва барои доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати ташаккул ё 

дастгирии шавқмандӣ ба шахсони воқеӣ, молҳо, ғояҳо, ташаббусҳо 

таъин гардида, барои фурўхтани молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо мусоидат 

менамояд; 

$D) Иттилооте, ки дар ҳар шакл, тавассути ҳар навъ воситаҳо оид ба 

шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо (ахбори рекламавӣ) 

паҳн мешаванд ва барои доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати 

дастгирии шавқмандӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо, 

ташаббусҳо таъин гардида, барои фурўхтани молҳо, ғояҳо ва 

ташаббусҳо мусоидат менамояд; 

$E) Иттилооте, ки дар ҳар шакл, тавассути ҳар навъ воситаҳо оид ба 

шахси воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо ва ташаббусҳо (ахбори рекламавӣ) 

паҳн мешаванд ва барои доираи васеи шахсон пешбинӣ шуда, ҷиҳати 

ташаккули шавқмандӣ ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, молҳо, ғояҳо, 

ташаббусҳо таъин гардида, барои фурўхтани молҳо, ғояҳо ва 

ташаббусҳо мусоидат менамояд; 

 

@371.Рекламаи номуносиб чист? 

$A) Рекламаи бевиҷдонона, нодуруст, беодобона, ошкоро бардурўғ, 

пинҳонӣ ё дигар рекламае, ки дар он ба вайронкунии талабот нисбати 



тарзи паҳнкунӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ дода шудааст; 

$B) Рекламаи бевиҷдонона, нодуруст, беодобона ё дигар рекламае, ки 

дар он ба вайронкунии талабот нисбати мазмун, вақт, маҳал ва тарзи 

паҳнкунӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон роҳ дода шудааст; 

$C) Рекламаи бевиҷдонона, нодуруст, беодобона, ошкоро бардурўғ, 

пинҳонӣ ё дигар рекламае, ки дар он ба вайронкунии талабот нисбати 

мазмун, вақт, маҳал ва тарзи паҳнкунӣ тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ дода 

шудааст; 

$D) Рекламаи нодуруст, беодобона, ошкоро бардурўғ, пинҳонӣ ё дигар 

рекламае, ки дар он ба вайронкунии талабот нисбати мазмун, вақт, 

маҳал ва тарзи паҳнкунӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ дода шудааст; 

$E) Рекламаи бевиҷдонона, ошкоро бардурўғ, пинҳонӣ ё дигар 

рекламае, ки дар он ба вайронкунии талабот нисбати мазмун, вақт, 

маҳал ва тарзи паҳнкунӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳ дода шудааст; 

 

@372.PR (робита бо ҷомеа) хизматрасониҳо чист? 

$A) Ин фаъолияти идоракуниест, ки барои муқаррар намудани 

муносибатҳои фоидаовар байни ташкилот, давлат ва ҷомеа, инчунин 

дар дохили худи ташкилот равона карда шудааст; 

$B) Ин фаъолияти идоракуниест, ки барои муқаррар намудани 

муносибатҳои фоидаовар байни ташкилот, инчунин  дар дохили худи 

ташкилот равона карда шудааст; 

$C) Ин фаъолияти идоракуниест, ки барои муқаррар намудани 

муносибатҳои фоидаовар байни ҷомеа, инчунин дар дохили худи 

ташкилот равона карда шудааст; 

$D) Ин фаъолиятест, ки барои муқаррар намудани муносибатҳои 

фоидаовар байни ташкилот ва ҷомеа, инчунин дар дохили худи 

ташкилот равона карда шудааст; 

$E) Ин фаъолияти идоракуниест, ки барои муқаррар намудани 

муносибатҳои фоидаовар байни ташкилот ва ҷомеа, инчунин дар 

дохили худи ташкилот равона карда шудааст ва фаъолияти 

идоракуниест, ки барои муқаррар намудани муносибатҳои фоидаовар 



байни ташкилот, инчунин дар дохили худи ташкилот равона карда 

шудааст; 

 

@373.Иштирокчиёни асосии PR-ро муайян кунед. 

$A) Соҳибкорон, идораи ВАО ва журналистон; 

$B) Соҳибкорон, телевизион ва журналистон; 

$C) Соҳибкорон, радио ва журналистон; 

$D) Соҳибкорон, маҷаллаю рўзнома ва журналистон; 

$E) Соҳибкорон, редаксияи ВАО ва хабарнигорон; 

 

@374.Шаклҳои маводҳои иттилоотӣ барои ВАО кадомҳоянд? 

$A) Пресс маълумотнома, иттилоот дар бораи чорабиниҳои ҷорӣ 

пресс-релиз, иттилооте, ки навигарии муҳимро дар бар мегирад пресс-

пакет, ҷудо намудани як қатор маводҳо бо замима ва аксҳо; 

$B) Пресс - котиб, иттилоот дар бораи чорабиниҳои ҷорӣ пресс-релиз, 

иттилооте, ки навигарии муҳимро дар бар мегирад пресс-пакет, ҷудо 

намудани як қатор маводҳо бо замима ва суратҳо; 

$C) Пресс - маълумотнома, иттилоот дар бораи чорабиниҳои ҷорӣ 

пресс-релиз, иттилооте, ки навигарии муҳимро дар бар мегирад пресс-

иттилоот, ҷудо намудани як қатор маводҳо бо замима ва суратҳо; 

$D) Пресс - маълумотнома, иттилоот дар бораи чорабиниҳои ҷорӣ 

пресс-релиз, иттилооте, ки навигарии муҳимро дар бар мегирад пресс-

пакет, ҷудо намудани як қатор маводҳо бо замимаи аксҳо ва суратҳо; 

$E) Пресс маълумотнома, иттилоот дар бораи чорабиниҳои ҷорӣ 

пресс-релиз, иттилооте, ки навигарии муҳимро дар бар мегирад пресс-

пакет, ҷудо намудани як қатор маводҳо бо замимаи шифоҳӣ ва суратҳо 

ва пресс - котиб, иттилоот дар бораи чорабиниҳои ҷорӣ пресс-релиз, 

иттилооте, ки навигарии муҳимро дар бар мегирад пресс-пакет, ҷудо 

намудани як қатор маводҳо бо замима ва суратҳо; 

 

@375.Мафҳуми баҳисобгирии муҳосибӣ. 

$A) Баҳисобгирии муҳосибӣ системаи мураттаби ғункардан, 

бақайдгирӣ ва ҷамъбасти ахбор дар шакли пул доир ба амвол, 

ўҳдадориҳои корхонаҳо, ва гардиши онҳоро бо роҳи ҳисоби пурра, 

мунтазам ва ҳуҷҷатии тамоми муомилоти хоҷагӣ ифода мекунад; 

$B) Баҳисобгирии муҳосибӣ системаи мураттаби ғункардан, 

бақайдгирӣ ва ҷамъбасти ахбор дар шакли мол доир ба амвол, 



ўҳдадориҳои корхонаҳо, ва гардиши онҳоро бо роҳи ҳисоби пурра, 

мунтазам ва ҳуҷҷатии тамоми муомилоти хоҷагӣ ифода мекунад; 

$C) Баҳисобгирии муҳосибӣ системаи мураттаби ғункардан, 

бақайдгирӣ ва ҷамъбасти ахбор дар шакли асъор доир ба амвол, 

ўҳдадориҳои корхонаҳо, ва гардиши онҳоро бо роҳи ҳисоби пурра, 

мунтазам ва ҳуҷҷатии тамоми муомилоти хоҷагӣ ифода мекунад; 

$D) Баҳисобгирии муҳосибӣ системаи мураттаби ғункардан, 

бақайдгирӣ ва ҷамъбасти ахбор дар шакли пулу мол доир ба амвол, 

ўҳдадориҳои корхонаҳо, ва гардиши онҳоро бо роҳи ҳисоби пурра, 

мунтазам ва ҳуҷҷатии тамоми муомилоти хоҷагӣ ифода мекунад; 

$E) Баҳисобгирии муҳосибӣ системаи мураттаби ғункардан, 

бақайдгирӣ ва ҷамъбасти ахбор дар шакли пулу молу асъор доир ба 

амвол, ўҳдадориҳои корхонаҳо, ва гардиши онҳоро бо роҳи ҳисоби 

пурра мунтазам ва  ҳуҷҷатии  тамоми муомилоти хоҷагӣ ифода 

мекунад ва баҳисобгирии муҳосибӣ системаи мураттаби ғункардан, 

бақайдгирӣ ва ҷамъбасти ахбор дар шакли асъор доир ба амвол, 

ўҳдадориҳои корхонаҳо, ва гардиши онҳоро бо роҳи  ҳисоби пурра, 

мунтазам ва  ҳуҷҷатии  тамоми муомилоти хоҷагӣ ифода мекунад; 

 

@376.Объектҳои баҳисобгирии муҳосибӣ. 

$A) Моликияти корхона, ўҳдадориҳои онҳо ва муомилоти хоҷагӣ 

мебошад, ки дар раванди фаъолияташон корхонаҳо ба амал 

мебароранд; 

$B) Амволи корхона, ўҳдадориҳои онҳо ва муомилоти хоҷагӣ мебошад, 

ки дар раванди фаъолияташон корхонаҳо ба амал мебароранд; 

$C) Амволи корхона, ўҳдадориҳои онҳо ва муомилоти иқтисодӣ 

мебошад, ки дар раванди фаъолияташон корхонаҳо ба амал 

мебароранд; 

$D) Амволи корхона, шартномаҳои онҳо ва муомилоти хоҷагӣ 

мебошад, ки дар раванди фаъолияташон корхонаҳо ба амал 

мебароранд; 

$E) Корхона, ўҳдадориҳои онҳо ва гардиши маҳсулот мебошад, ки дар 

раванди фаъолияташон корхонаҳо ба амал мебароранд; 

 

@377.Сармуҳосиб ба вазифа чӣ гуна таъин ва озод карда мешавад? 

$A) Сармуҳосиби корхона (муҳосиб дар сурати дар штат набудани 

вазифаи сармуҳосиб) аз тарафи мақомоте, ки шахсони роҳбарони 



корхонаҳоро таъин намудаанд, бо пешниҳоди роҳбарони корхонаҳо ба 

вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд; 

$B) Сармуҳосиби корхона (муҳосиб дар сурати дар штат набудани 

вазифаи сармуҳосиб) аз тарафи мақомоте, ки шахсони роҳбарони 

корхонаҳоро таъин намудаанд, бо хоҳиши роҳбарони корхонаҳо ба 

вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд; 

$C) Сармуҳосиби корхона (муҳосиб дар сурати дар штат набудани 

вазифаи сармуҳосиб) аз тарафи мақомоте, ки шахсони роҳбарони 

корхонаҳоро таъин намудаанд, бо дархости роҳбарони корхонаҳо ба 

вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд; 

$D) Сармуҳосиби корхона (муҳосиб дар сурати дар штат набудани 

вазифаи сармуҳосиб) аз тарафи мақомоте, ки шахсони роҳбарони 

корхонаҳоро таъин намудаанд, бо талаби роҳбарони корхонаҳо ба 

вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд; 

$E) Сармуҳосиби корхона (муҳосиб дар сурати дар штат набудани 

вазифаи сармуҳосиб) аз тарафи мақомоте, ки роҳбарони корхонаҳоро 

таъин намудаанд, бо маслиҳати роҳбарони корхонаҳо ба вазифа таъин 

ва аз вазифа озод карда мешаванд ва сармуҳосиби корхона (муҳосиб 

дар сурати дар штат набудани вазифаи сармуҳосиб) аз тарафи 

мақомоте, ки шахсони роҳбарони корхонаҳоро таъин намудаанд, бо 

хоҳиши роҳбарони корхонаҳо ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда 

мешаванд; 

 

@378.ҳисоботи муҳосибӣ чист? 

$A) Системаи ягонаи нишондиҳандаҳои вазъи амволӣ  ва молиявии 

корхона ва натиҷаҳои фаъолияти хоҷагии он мебошад, ки дар асоси 

нишондиҳандаҳои ҳисоби молиявӣ дар шаклҳои  муқарраршуда 

тартиб дода шудаанд; 

$B) Системаи ягонаи нишондиҳандаҳои вазъи амволӣ  ва молиявии 

корхона ва натиҷаҳои фаъолияти тиҷоратии онҳо мебошад, ки дар 

асоси нишондиҳандаҳои ҳисоби муҳосибӣ дар шаклҳои  

муқарраршуда тартиб дода шудаанд; 

$C) Системаи ягонаи нишондиҳандаҳои вазъи амволӣ ва пули корхона 

ва натиҷаҳои фаъолияти хоҷагии он мебошад, ки дар асоси 

нишондиҳандаҳои ҳисоби муҳосибӣ дар шаклҳои муқарраршуда 

тартиб дода шудаанд; 

$D) Системаи ягонаи нишондиҳандаҳои вазъи моддӣ ва молиявии 

корхона ва натиҷаҳои фаъолияти хоҷагии он мебошад, ки дар асоси 



нишондиҳандаҳои ҳисоби муҳосибӣ дар шаклҳои муқарраршуда 

тартиб дода шудаанд; 

$E) Системаи ягонаи нишондиҳандаҳои вазъи амволӣ ва молиявии 

корхона ва натиҷаҳои фаъолияти тиҷоратии онҳо мебошад, ки дар 

асоси нишондиҳандаҳои ҳисоби муҳосибӣ дар шаклҳои муқарраршуда 

тартиб дода шудаанд ва системаи ягонаи нишондиҳандаҳои вазъи 

амволӣ ва молиявии корхона ва натиҷаҳои фаъолияти хоҷагии он 

мебошад, ки дар асоси нишондиҳандаҳои ҳисоби муҳосибӣ дар 

шаклҳои муқарраршуда тартиб дода шудаанд; 

 

@379.ҳисоботи муҳосибӣ чигуна иттилоот аст? 

$A) Иттилооти кушода ва дастраси умум набуда, сирри тиҷоратӣ 

ҳисобида мешавад; 

$B) Иттилооти кушода ва дастраси умум буда, сирри тиҷоратӣ 

ҳисобида намешавад; 

$C) Иттилооти кушода ва дастраси умум буда, сирри тиҷоратӣ 

ҳисобида мешавад; 

$D) Иттилооти кушода ва дастраси умум буда, сирри тиҷоратӣ ва 

давлатӣ ҳисобида намешавад; 

$E) Иттилооти пушида ва дастраси умум набуда, сирри тиҷоратӣ 

ҳисобида намешавад; 

 

@380.Соли ҳисоботиро муайян кунед. 

$A) Соли ҳисобот барои ҳамаи ташкилотҳо соли тақвимӣ, яъне аз 31 

январ то 31 декабр ҳисобида мешавад; 

$B) Соли ҳисобот барои ҳамаи ташкилотҳо соли тақвимӣ, яъне аз 1 

январ то 31 декабр ҳисобида мешавад; 

$C) Соли ҳисобот барои ҳамаи ташкилотҳо соли тақвимӣ, яъне аз 31 

декабр то 1 январ 31 декабр ҳисобида мешавад; 

$D) Соли ҳисобот барои ҳамаи ташкилотҳо соли тақвимӣ, яъне аз 15 

январ то 31 декабр ҳисобида мешавад; 

$E) Соли ҳисобот барои ҳамаи ташкилотҳо соли тақвимӣ, яъне аз 10 

январ то 31 декабр ҳисобида мешавад; 

 

@381.Усулҳои иттилооти омориро муайян кунед. 

$A) Усулҳои ҷорӣ намудани иттилооти оморӣ гуногун мебошад, аз 

ҷумла, усули баҳисобгирии омории ҳамаи соҳаҳо, усулҳои нопурраи 

мушоҳида, тафтиши интихобӣ; 



$B) Усулҳои ҷорӣ намудани иттилооти оморӣ гуногун мебошад, аз 

ҷумла, усули баҳисобгирии омории пурра, усулҳои нопурраи 

мушоҳида, тафтиши умумӣ; 

$C) Усулҳои ҷорӣ намудани иттилооти оморӣ гуногун мебошад, аз 

ҷумла, усули баҳисобгирии омории пурра, усулҳои пурраи мушоҳида, 

тафтиши интихобӣ; 

$D) Усулҳои ҷорӣ намудани иттилооти оморӣ гуногун мебошад, аз 

ҷумла, усули баҳисобгирии омории нопурра, усулҳои нопурраи 

мушоҳида, тафтиши интихобӣ; 

$E) Усулҳои ҷорӣ намудани иттилооти оморӣ гуногун мебошад, аз 

ҷумла, усули баҳисобгирии омории пурра, усулҳои нопурраи 

мушоҳида, тафтиши интихобӣ; 

 

@382.Намудҳои ҳисоботи омориро муайян кунед? 

$A) Ҳаматарафа, ки аз ҷониби ҳамаи ташкилотҳо пешниҳод карда 

мешавад якхела, аз ҷониби ташкилотҳое, ки навъи алоҳидаи 

фаъолиятро ба амал мебароранд; 

$B) Умумӣ, ки аз ҷониби ҳамаи ташкилотҳо пешниҳод карда мешавад 

махсус, аз ҷониби ташкилотҳое, ки навъи алоҳидаи фаъолиятро 

ба амал мебароранд; 

$C) Умумӣ, ки аз ҷониби ҳамаи ташкилотҳо пешниҳод карда мешавад 

якхела, аз ҷониби ташкилотҳое, ки навъи алоҳидаи фаъолиятро 

ба амал мебароранд; 

$D) Ҳаматарафа, ки аз ҷониби ҳамаи ташкилотҳо пешниҳод карда 

мешавад махсус, аз ҷониби ташкилотҳое, ки навъи алоҳидаи 

фаъолиятро ба амал мебароранд; 

$E) Умумӣ, ки аз ҷониби ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ пешниҳод 

карда мешавад махсус, аз ҷониби ташкилотҳое, ки навъи алоҳидаи 

фаъолиятро ба амал мебароранд; 

 

@383.Фаъолияти аудиторӣ чист? 

$A) Фаъолияти аудиторӣ, аудит ин фаъолияти тафтишотӣ дар 

масъалаи санҷиши мустақилонаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

муҳосибии (молиявии) соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ 

мебошанд; 

$B) Фаъолияти аудиторӣ, аудит ин фаъолияти давлатӣ дар масъалаи 

санҷиши мустақилонаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 



муҳосибии (молиявии) соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ 

мебошанд; 

$C) Фаъолияти аудиторӣ, аудит ин фаъолияти соҳибкорӣ дар масъалаи 

санҷиши мустақилонаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

муҳосибии (молиявии) соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ 

мебошанд; 

$D) Фаъолияти аудиторӣ, аудит ин фаъолияти соҳибкорӣ дар масъалаи 

санҷиши беғаразонаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи муҳосибии 

(молиявии) соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ мебошанд; 

$E) Фаъолияти аудиторӣ, аудит ин фаъолияти соҳибкорӣ дар масъалаи 

санҷиши мустақилонаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

муҳосибии (молиявии) соҳибкорони инфиродӣ ва ташкилотҳои 

давлатӣ мебошанд; 

 

@384.Аудитор кист? 

$A) Аудитор шахсест, ки ба талаботи тахассусии муқаррарнамудаи 

мақомоте, ки танзими давлатии фаъолияти аудиториро иҷро 

менамояд, ҷавоб дода, аттестати дахлдори тахассуси аудиторӣ дорад; 

$B) Аудитор шахси ҷисмониест, ки ба талаботи тахассусии 

муқаррарнамудаи мақомоте, ки танзими давлатии фаъолияти 

аудиториро иҷро менамояд, ҷавоб дода, аттестати дахлдори тахассуси 

аудиторӣ дорад; 

$C) Аудитор шахси воқеиест, ки ба талаботи тахассусии 

муқаррарнамудаи мақомоте, ки танзими давлатии фаъолияти 

аудиториро иҷро менамояд, ҷавоб дода, аттестати дахлдори тахассуси 

аудиторӣ дорад; 

$D) Аудитор шаҳрванди ҶТ мебошад, ки ба талаботи тахассусии 

муқаррарнамудаи мақомоте, ки танзими давлатии фаъолияти 

аудиториро иҷро менамояд, ҷавоб дода, аттестати дахлдори тахассуси 

аудиторӣ дорад; 

$E) Аудитор шахси воқеиест, ки ба талаботи тахассусии 

муқаррарнамудаи мақомоте, ки танзими давлатии фаъолияти 

аудиториро иҷро менамояд, ҷавоб дода, ҳуҷҷати дахлдори тахассуси 

аудиторӣ дорад; 

 

@385.Намудҳои аудитро муайян кунед: 

$A) Фаъолияти аудиторӣ намудҳои санҷиши ҳатмӣ ва ташаббусиро дар 

бар мегирад; 



$B) Фаъолияти аудиторӣ намудҳои санҷиши ҳатмӣ ва давриро дар бар 

мегирад; 

$C) Фаъолияти аудиторӣ намудҳои санҷиши қатъӣ ва ташаббусиро дар 

бар мегирад; 

$D) Фаъолияти аудиторӣ намудҳои санҷиши ҳатмӣ ва ташаббусиро дар 

бар мегирад фаъолияти аудиторӣ намудҳои санҷиши ҳатмӣ ва 

хоҳиширо дар бар мегирад; 

$E) Фаъолияти аудиторӣ намудҳои санҷиши асосӣ ва ташаббусиро дар 

бар мегирад; 

 

@386.Аудити ҳатмӣ чист? 

$A) Санҷиши ҳарсолаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

муҳосибии (молиявии) шахсони ҳуқуқӣ мебошад; 

$B) санҷиши ҳарсолаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи муҳосибии 

(молиявии) шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мебошад; 

$C) Санҷиши ҳарсолаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи муҳосибии 

(молиявии) шахсони ҳуқуқии давлатӣ мебошад; 

$D) Санҷиши ҳарсолаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

муҳосибии (молиявии) шахсони тиҷоратӣ мебошад; 

$E) Санҷиши ҳарсолаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи муҳосибии 

(маблағии) шахсони ҳуқуқӣ мебошад; 

 

@387.Аудити ҳатмиро кадом мақомот мегузаронад? 

$A) Аз тарафи ташкилотҳои аудиторӣ гузаронида мешавад; 

$B) Аз тарафи ташкилотҳои аудитории давлатӣ гузаронида мешавад; 

$C) Аз тарафи ташкилотҳои аудиторӣ хориҷӣ гузаронида мешавад; 

$D) Аз тарафи ташкилотҳои аудиторӣ ҳатмӣ гузаронида мешавад; 

$E) Аз тарафи ташкилотҳои аудитории шаҳрвандон гузаронида 

мешавад; 

@388.Аудити ҳатмӣ нисбати кадом ташкилотҳо татбиқ карда 

мешавад? 

$A) Бонкҳо ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ ҷамъияти саҳҳомии 

кушода ташкилотҳои суғуртавӣ фондҳои ҷамъиятӣ субъектҳои 

монополияи табиӣ биржаҳои молӣ ва фондӣ, фондҳои сармоягузорӣ 

ва корхонаҳои воҳиди давлатии дорои ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ; 

$B) Бонкҳо ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ, ки шаклҳои алоҳидаи 

муомилоти бонкиро анҷом медиҳанд ва ташкилотҳое, ки ба хариду 

фурўши коғазҳои қиматнок машғуланд ҷамъияти саҳҳомии кушода 



ташкилотҳои суғуртавӣ фондҳои ҷамъиятӣ субъектҳои монополияи 

табиӣ биржаҳои молӣ ва фондӣ, фондҳои сармоягузорӣ ва корхонаҳои 

воҳиди давлатии дорои ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ; 

$C) Бонкҳо ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ, ки шаклҳои алоҳидаи 

муомилоти бонкиро анҷом медиҳанд ва ташкилотҳое, ки ба хариду 

фурўши коғазҳои қиматнок машғуланд ҷамъияти саҳҳомии кушода 

ташкилотҳои суғуртавӣ фондҳои ҷамъиятӣ фондҳои сармоягузорӣ ва 

корхонаҳои воҳиди давлатии дорои ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ; 

$D) Бонкҳо ва ташкилотҳое, ки ба хариду фурўши коғазҳои қиматнок 

машғуланд ҷамъияти саҳҳомии кушода ташкилотҳои суғуртавӣ 

фондҳои ҷамъиятӣ субъектҳои монополияи табиӣ биржаҳои молӣ ва 

фондӣ, фондҳои сармоягузорӣ ва корхонаҳои воҳиди давлатии дорои 

ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ; 

$E) Бонкҳо ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ, ки шаклҳои алоҳидаи 

муомилоти бонкиро анҷом медиҳанд ва ташкилотҳое, ки ба хариду 

фурўши коғазҳои қиматнок машғуланд субъектҳои монополияи табиӣ 

биржаҳои молӣ ва фондӣ, фондҳои сармоягузорӣ ва корхонаҳои 

воҳиди давлатии дорои ҳуқуқи пешбурди хоҷагӣ; 

 

@389.Аудити ташаббусӣ чигуна гузаронида мешавад? 

$A) Аудити ташаббусӣ бо ташаббуси субъектони санҷишшаванда бо 

назардошти вазифа, мўҳлат ва ҳаҷми санҷиши мушаххас гузаронида 

мешавад, ки дар шартномаи байни шахсони санҷишшаванда ва 

аудитори инфиродӣ ё ташкилоти аудиторӣ   пешбинӣ карда шудааст; 

$B) Аудити ташаббусӣ бо ташаббуси субъектони соҳибкорӣ бо 

назардошти вазифа, мўҳлат ва ҳаҷми санҷиши мушаххас гузаронида 

мешавад, ки дар шартномаи байни шахсони санҷишшаванда ва 

аудитори инфиродӣ ё ташкилоти аудиторӣ   пешбинӣ карда шудааст; 

$C) Аудити ташаббусӣ бо ташаббуси субъектони санҷишшаванда бо 

назардошти вазифа, мўҳлат ва ҳаҷми санҷиши мушаххас гузаронида 

мешавад, ки дар шартномаи байни шахсони тиҷоратӣ ва аудитори 

инфиродӣ ё ташкилоти аудиторӣ   пешбинӣ карда шудааст; 

$D) Аудити ташаббусӣ бо ташаббуси субъектони хоҷагидорӣ бо 

назардошти вазифа, мўҳлат ва ҳаҷми санҷиши мушаххас гузаронида 

мешавад, ки дар шартномаи байни шахсони санҷишшаванда ва 

аудитори инфиродӣ ё ташкилоти аудиторӣ   пешбинӣ карда шудааст; 

$E) Аудити ташаббусӣ бо ташаббуси субъектони ҳисоботӣ бо 

назардошти вазифа, мўҳлат ва ҳаҷми санҷиши мушаххас гузаронида 



мешавад, ки дар шартномаи байни шахсони санҷишшаванда ва 

аудитори инфиродӣ ё ташкилоти аудиторӣ   пешбинӣ карда шудааст; 

 

@390.Ташкилоти аудиторӣ чист? 

$A) Ташкилоти аудиторӣ - ташкилоти тиҷоратӣ буда, санҷишҳои 

аудиторӣ ва хизматҳои ба аудит дахлдорро амалӣ менамояд; 

$B) Ташкилоти аудиторӣ- ташкилоти тиҷоратӣ ва иттиҳоди аудиторҳо 

буда, санҷишҳои аудиторӣ ва хизматҳои ба аудит дахлдорро амалӣ 

менамояд; 

$C) Ташкилоти аудиторӣ - ташкилоти тиҷоратӣ ва соҳибкори 

инфиродӣ буда, санҷишҳои аудиторӣ ва хизматҳои ба аудит дахлдорро 

амалӣ менамояд; 

$D) Ташкилоти аудиторӣ - ташкилоти тиҷоратӣ буда, санҷишҳои 

тафтишотӣ ва хизматҳои ба аудит дахлдорро амалӣ менамояд; 

$E) Ташкилоти аудиторӣ ташкилоти тиҷоратӣ ва иттиҳоди аудиторҳо 

буда, санҷишҳои аудиторӣ ва хизматҳои ба аудит дахлдорро амалӣ 

менамояд ва ташкилоти аудиторӣ - ташкилоти ғайритиҷоратӣ буда, 

санҷишҳои аудиторӣ ва хизматҳои ба аудит дахлдорро амалӣ 

менамояд; 

 

@391.Мафҳуми бозори асъор. 

$A) Бозори асъор соҳаи муносибатҳои иқтисодие мебошад, ки бо ба 

амалбарории амалиётҳо оид ба хариду- фурўш, иваз намудани асъори 

хориҷӣ ва қоғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ, инчунин амалиётҳо 

оид ба сармоягузории сармояи асъорӣ алоқаманд мебошад; 

$B) Бозори асъор соҳаи муносибатҳои иктисодие мебошад, ки бо ба 

амалбарории амалиётҳо оид ба хариду- фурўш ва қоғазҳои қиматнок 

ба асъори хориҷи, инчунин амалиётҳо оид ба сармоягузории сармояи 

асъорӣ алоқаманд мебошад; 

$C) Бозори асъор соҳаи муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки бо ба 

амалбарории амалиётҳо оид ба хариду- фурўш, иваз намудани асъори 

хориҷӣ ва қоғазҳои қиматнок ба асъори хориҷи, инчунин амалиётҳо 

оид ба сармоягузории сармояи асъорӣ алоқаманд мебошад; 

$D) Бозори асъор соҳаи муносибатҳои молиявие мебошад, ки бо ба 

амалбарории амалиётҳо оид ба хариду- фурўш, иваз намудани асъори 

хориҷӣ ва қоғазҳои қиматнок ба асъори хориҷи, инчунин амалиётҳо 

оид ба сармоягузории сармояи асъорӣ алоқаманд мебошад; 



$E) Бозори асъор соҳаи муносибатҳои иктисодие мебошад, ки бо ба 

амалбарории амалиётҳо оид ба хариду- фурўш, иваз намудани асъори 

хориҷӣ ва қоғазҳои қиматнок, сармоягузории сармояи асъорӣ 

алоқаманд мебошад 

 

@392.Курби асъор чист? 

$A) Ин нархи воҳиди пулии асъори муайяни миллӣ бо воҳиди пулии 

асъори хориҷии дигар давлатҳо мебошад; 

$B) Ин нархи воҳиди пули миллӣ бо воҳиди пулии асъори хориҷии 

дигар давлатҳо, инчунин бо евро мебошад; 

$C) Ин нархи воҳиди пулии асъори муайяни миллӣ бо воҳиди пулии 

асъори хориҷии дигар давлатҳо, инчунин бо евро мебошад; 

$D) Ин нархи воҳиди пулии асъори муайяни миллӣ бо воҳиди пулии 

асъори евро мебошад; 

$E) Ин нархи воҳиди пулии асъори номуайяни миллӣ бо воҳиди пулии 

асъори хориҷии дигар давлатҳо доллар ё ин ки бо евро мебошад; 

 

@393.Қоғазҳои қиматнокро дар кадом шаклҳо баровардан мумкин 

аст? 

$A) Ҳуҷҷатӣ ғайриҳуҷҷатӣ; 

 $B) Ҳуҷҷатӣ шифоҳӣ; 

$C) Хаттӣ ғайриҳуҷҷатӣ; 

$D) Ҳуқуқӣ ғайриҳуҷҷатӣ; 

$E) Ҳуҷҷатӣ беҳуҷҷат; 

 

@394.Низоми бонкӣ чист? 

$A) Маҷмўи ҳамаи ташкилотҳои бонкие, ки хизматҳои бонкиро 

мерасонанд, аз ҷумла, Бонки миллии Тоҷикистон, низоми бонкии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд; 

$B) Маҷмўи ҳамаи ташкилотҳои қарзие, ки хизматҳои бонкиро 

мерасонанд, аз ҷумла, Бонки миллии Тоҷикистон, низоми бонкии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд; 

$C) Маҷмўи ҳамаи ташкилотҳои молиявие, ки хизматҳои бонкиро 

мерасонанд, аз ҷумла, Бонки миллии Тоҷикистон, низоми бонкии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд; 

$D) Маҷмўи ҳамаи ташкилотҳое, ки хизматҳои бонкиро мерасонанд, аз 

ҷумла, Бонки миллии Тоҷикистон, низоми бонкии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро ташкил медиҳанд; 



$E) Маҷмўи ҳамаи ташкилотҳои молиявие, ки хизматҳои бонкиро 

мерасонанд, аз ҷумла, Бонки миллии Тоҷикистон, низоми бонкии 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд ва маҷмўи ҳамаи 

ташкилотҳои қарзие, ки хизматҳои бонкиро мерасонанд, аз ҷумла, 

Бонки амонатӣ Тоҷикистон, низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

ташкил медиҳанд; 

 

@395.Биржаи фондӣ чист? 

$A) Биржаи фондӣ ташкилоте мебошад, ки онро иштирокчиёни 

касбии бозори қоғазҳои қиматнок бо мақсади таъмини шароитҳои 

зарурии гардиши қоғазҳои қиматнок, муайян намудани қурби 

(арзишӣ) онҳо ва нашри он барои шиносоии тамоми шахсони 

манфиатдор ва нигоҳ доштани сатҳи баланди касбии иштирокчиён 

таъсис менамоянд; 

$B) Биржаи фондӣ муассисае мебошад, ки онро иштирокчиёни касбии 

бозори қоғазҳои қиматнок бо мақсади таъмини шароитҳои зарурии 

гардиши қоғазҳои қиматнок, муайян намудани қурби (арзишӣ) онҳо ва 

нашри он барои шиносоии тамоми шахсони манфиатдор ва нигоҳ 

доштани сатҳи баланди касбии иштирокчиён таъсис менамоянд; 

$C) Биржаи фондӣ корхонае мебошад, ки онро иштирокчиёни касбии 

бозори қоғазҳои қиматнок бо мақсади таъмини шароитҳои зарурии 

гардиши қоғазҳои қиматнок, муайян намудани қурби (арзишӣ) онҳо ва 

нашри он барои шиносоии тамоми шахсони манфиатдор ва нигоҳ 

доштани сатҳи баланди касбии иштирокчиён таъсис менамоянд; 

$D) Биржаи фондӣ кооперативе мебошад, ки онро иштирокчиёни 

касбии бозори қоғазҳои қиматнок бо мақсади таъмини шароитҳои 

зарурии гардиши қоғазҳои қиматнок, муайян намудани қурби 

(арзишӣ) онҳо ва нашри он барои шиносоии тамоми шахсони 

манфиатдор ва нигоҳ доштани сатҳи баланди касбии иштирокчиён 

таъсис менамоянд; 

$E) Биржаи фондӣ корхонае мебошад, ки онро иштирокчиёни касбии 

бозори қоғазҳои қиматнок бо мақсади таъмини шароитҳои зарурии 

гардиши қоғазҳои қиматнок, муайян намудани қурби (арзишӣ) онҳо ва 

нашри он барои шиносоии тамоми шахсони манфиатдор ва нигоҳ 

доштани сатҳи баланди касбии иштирокчиён таъсис менамоянд ва 

биржаи фондӣ ширкате мебошад, ки онро иштирокчиёни касбии 

бозори қоғазҳои қиматнок бо мақсади таъмини шароитҳои зарурии 

гардиши қоғазҳои қиматнок, муайян намудани қурби (арзишӣ) онҳо ва 



нашри он барои шиносоии тамоми шахсони манфиатдор ва нигоҳ 

доштани сатҳи баланди касбии иштирокчиён таъсис менамоянд; 

 

@396.Сармоягузорӣ чист? 

$A) Ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқи молу мулкӣ (ба истиснои молу мулке, 

ки ба истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурўши мол бе 

коркарди он алоқаманд аст), бо шумули пул, коғазҳои қиматнок, 

таҷҳизоти истеҳсолию-технологӣ ва натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, ки ба 

сармоягузор аз рўи ҳуқуқи моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба 

объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади гирифтани фоида ва ё 

расидан ба натиҷаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд; 

$B) Ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқи молу мулкӣ (ба истиснои молу мулке, ки 

ба истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурўши мол бе коркарди 

он алоқаманд аст), бо шумули маблағ, коғазҳои қиматнок, таҷҳизоти 

истеҳсолию-технологӣ ва натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, ки ба сармоягузор 

аз рўи ҳуқуқи моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба объектҳои 

фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади гирифтани фоида ва ё расидан ба 

натиҷаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд; 

$C) Ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқи молу мулкӣ (ба истиснои молу мулке, 

ки ба истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурўши мол бе 

коркарди он алоқаманд аст), бо шумули мол, коғазҳои қиматнок, 

таҷҳизоти истеҳсолию-технологӣ ва натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, ки ба 

сармоягузор аз рўи ҳуқуқи моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба 

объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади гирифтани фоида ва ё 

расидан ба натиҷаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд; 

$D) Ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқи молу мулкӣ (ба истиснои молу мулке, 

ки ба истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурўши мол бе 

коркарди он алоқаманд аст), бо шумули маблағ, коғазҳои қиматноки 

беҳуҷҷат, таҷҳизоти истеҳсолию-технологӣ ва натиҷаи фаъолияти 

зеҳнӣ, ки ба сармоягузор аз рўи ҳуқуқи моликият мансубанд ва аз 

тарафи ў ба объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади 

гирифтани фоида ва ё расидан ба натиҷаи дигари назарраси фоиданок 

гузошта шудаанд; 

$E) Ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқи молу мулкӣ (ба истиснои молу мулке, ки 

ба истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурўши мол бе коркарди 

он алоқаманд аст), бо шумули мол, коғазҳои қиматнок, таҷҳизоти 

истеҳсолию-технологӣ ва натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, ки ба сармоягузор 

аз рўи ҳуқуқи моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба объектҳои 



фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади гирифтани фоида ва ё расидан ба 

натиҷаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд ва ҳама гуна 

шаклҳои ҳуқуқи молу мулкӣ (ба истиснои молу мулке, ки ба 

истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурўши мол бе коркарди он 

алоқаманд аст), бо шумули маблағ, коғазҳои қиматноки ҳуҷҷатӣ, 

таҷҳизоти истеҳсолию-технологӣ ва натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, ки ба 

сармоягузор аз рўи ҳуқуқи моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба 

объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади гирифтани фоида ва ё 

расидан ба натиҷаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд; 

 

@397.Сармоягузор кист? 

$A) Шахси воқеӣ, ҳуқуқӣ ва давлат мебошад, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сармоягузорӣ мекунад; 

$B) Шахси воқеӣ ва ҳуқуқии ватание мебошад, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сармоягузорӣ мекунад; 

$C) Шахси воқеӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сармоягузорӣ мекунад; 

$D) Шахси ҷисмонӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сармоягузорӣ мекунад; 

$E) Шахси хориҷӣ ва ҳуқуқие мебошад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сармоягузорӣ мекунад; 

 

@398.Сармоягузорони хориҷиро муайян кунед? 

$A) Ба сифати сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо 

эътироф карда мешаванд: давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои маъмурию 

ҳудудии онҳо дар шахси мақомоти ваколатдор шахсони ҳуқуқии 

хориҷӣ ташкилотҳои хориҷие, ки шахсони ҳуқуқӣ набуда мутобиқи 

қонунгузории давлатҳои хориҷӣ ташкил шудаанд шаҳрвандони 

хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд; 

$B) Ба сифати сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо 

эътироф карда мешаванд воҳидҳои маъмурию ҳудудии онҳо дар шахси 

мақомоти ваколатдор ташкилотҳои байналмилалӣ шахсони ҳуқуқии 

хориҷӣ ташкилотҳои хориҷие, ки шахсони ҳуқуқӣ набуда мутобиқи 

қонунгузории давлатҳои хориҷӣ ташкил шудаанд шаҳрвандони 

хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд; 

$C) Ба сифати сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо 

эътироф карда мешаванд: давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои маъмурию 

ҳудудии онҳо дар шахси мақомоти ваколатдор ташкилотҳои 



байналмилалӣ ташкилотҳои хориҷие, ки шахсони ҳуқуқӣ набуда 

мутобиқи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ ташкил шудаанд 

шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд; 

$D) Ба сифати сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо 

эътироф карда мешаванд: давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои маъмурию 

ҳудудии онҳо дар шахси мақомоти ваколатдор ташкилотҳои 

байналмилалӣ шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ташкилотҳои хориҷие, ки 

шахсони ҳуқуқӣ набуда мутобиқи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ 

ташкил шудаанд шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд; 

$E) Ба сифати сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо 

эътироф карда мешаванд: воҳидҳои маъмурию ҳудудии онҳо дар 

шахси мақомоти ваколатдор ташкилотҳои байналмилалӣ  шахсони 

ҳуқуқии хориҷӣ ташкилотҳои хориҷие, ки шахсони ҳуқуқӣ набуда 

мутобиқи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ ташкил шудаанд 

шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд ва ба сифати 

сармоягузорони хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо эътироф 

карда мешаванд: давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои маъмурию ҳудудии 

онҳо дар шахси мақомоти ваколатдор ташкилотҳои хориҷие, ки 

шахсони ҳуқуқӣ набуда мутобиқи қонунгузории давлатҳои хориҷӣ 

ташкил шудаанд шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд; 

 

@399.Объектҳои фаъолияти сармоягузориро муайян кунед. 

$A) Молу мулки манқул қоғазҳои қиматнок моликияти зеҳнӣ дигар 

объектҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти 

сармоягузориро дар онҳо манъ накардааст; 

$B) Молу мулки ғайриманқул ва манқул қоғазҳои қиматнок моликияти 

зеҳнӣ дигар объектҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолияти сармоягузориро дар онҳо манъ накардааст; 

$C) Молу мулки ғайриманқул қоғазҳои қиматнок дигар объектҳое, ки 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти сармоягузориро дар 

онҳо манъ накардааст; 

$D) Молу мулки ғайриманқул моликияти зеҳнӣ дигар объектҳое, ки 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти сармоягузориро дар 

онҳо манъ накардааст; 

$E) Молу мулки ғайриманқул ва манқул қоғазҳои қиматнок моликияти 

зеҳнӣ дигар объектҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

фаъолияти сармоягузориро дар онҳо манъ накардааст; 

 



@400.Ваколатҳои cоҳибмулкро номбар намоед. 

$A) Ҳуқуқи доштан, истифода бурдан ва ихтиёрдорӣ намудан; 

$B) Ба гарав мондан, доштан ва молик будан; 

$C) Истифода бурдан, инъом кардан, фурӯхтан; 

$D) Ихтиёрдорӣ намудан ва фӯрӯхтан, молик будан; 

$E) Истифода бурдан, инъом кардан, фурӯхтан ва ихтиёрдорӣ 

намудан ва фӯрӯхтан, молик будан; 


