.tj
tc

НАМУНАИ

Д

ар

со

РО

м
он ЙГ
аи ОН
w !
w
w
.n

саволу масъалаҳои тест
аз фанни ҳуқуқ
(имтиҳони қисми А
барои ИМД-2022)

САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БО ИНТИХОБИ ЯК ҶАВОБИ ДУРУСТ
1

Давлати олмонӣ дар натиҷаи чӣ пайдо шудааст?
А) забт намудани ҳудуди империяи Рум
В) зарурати ташкил намудани корҳои бошукӯҳи обёрикунӣ, сохтмонӣ
ва дигар корҳои ҷамъиятӣ
С) вайроншавии сохти авлодӣ
D) инкишофи сохти авлодӣ

2

Давлати Рум дар натиҷаи чӣ пайдо шудааст?

.tj

А) мубориза байни плебейҳо ва патрисийҳо

tc

В) забт шудани ҳудуди империяи Рум
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С) инкишофи сохти авлодӣ

D) зарурати ташкил намудани корҳои бошукӯҳи обёрикунӣ,
сохтмонӣ ва дигар корҳои ҷамъиятӣ
3

4

Принсипи фаъолияти Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро муайян
кунед.
А) бо роҳи осоишта ҳал намудани баҳсҳо

С) ҳамраъйӣ

В) баробарии шаҳрвандон

D) ҷавобгарии тарафайн

Шакли идоракунии кадом давлат монархия аст?
А) Англия

В) Ҳиндустон

D) Италия

В) Италия

С) Олмон

D) Ҳиндустон

Дар кадом давлат парламентро Фолкетинг меноманд?
А) ИМА

8

С) ИМА

Шакли давлатдории кадом давлат президентӣ аст?
А) Туркманистон

7

D) ИМА

Д

А) Олмон
6

С) Миср

Шакли давлатдории кадом давлат президентӣ аст?

ар

5

В) Ҳиндустон

В) Дания

С) Полша

D) Шветсия

Дар кадом давлат парламентро Конгресс меноманд?
А) Дания

В) ИМА

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) Олмон

D) Полша
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9

Парламенти кадом давлат дупалатагӣ аст?
А) Дания

10

В) Финляндия

13

С) Олмон

D) Фаронса

Санаи қабули Конститутсияи сеюми ҶШС Тоҷикистонро муайян
намоед.
С) 14 апрели соли 1978

В) 6 ноябри соли 1994

D) 8 майи соли 1938

.tj

А) 15 сентябри соли 1933

tc

Кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ танҳо бо раъйпурсии умумихалқӣ
қабул карда мешавад?
А) Конститутсия

С) Кодекси гражданӣ

В) Фармони Президент

D) Қарори Ҳукумат

Боби сеюми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд модда
иборат аст?
А) 34

14

В) ИМА
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12

D) Британияи Кабир

Дар кадом давлат тибқи Конститутсия парламент ва президент
алоҳида интихоб шуда, таҳти назорати Суди Олӣ қарор доранд?
А) Италия

11

С) Маҷористон

В) 7

С) 16

D) 9

Меъёри “Бисёрникоҳӣ манъ аст.” дар кадом санади меъёрии
ҳуқуқӣ дарҷ гардидааст?
А) Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон

В) Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон

ар

С) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

Д

D) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар
15

Дар кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ гуфта шудааст, ки «Ҳар як
инсон дорои ҳаққи меҳнат, интихоби озодонаи кор ва шароити
одилонаю мусоиди меҳнат ва ҳаққи ҳимоя аз бекорист»?
А) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар
В) Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон
С) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
D) Паймони байналхалқӣ доир ба ҳуқуқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ
ва фарҳангӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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16

Меъёри “Инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои он арзиши олӣ мебошанд”
дар кадом санади меъёриву ҳуқуқӣ дарҷ гардидааст?
А) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон
В) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар
С) Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон
D) Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон

17 Меъёри “Ғасби ҳокимият ва ё тасарруфи салоҳияти он манъ аст.”
дар кадом моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда
шудааст?
А) моддаи 6

20

D) моддаи 12

В) 17 ва 84

С) 27 ва 93

tc

.tj

Дар кадом моддаҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба расонидани ёрии ҳуқуқӣ ба шаҳрвандон сухан меравад?
А) 22 ва 90

19

С) моддаи 9

D) 19 ва 92
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18

В) моддаи 8

Дар кадом конститутсияи Тоҷикистон бори аввал ҳуқуқ ба
ташкили оила ва таҳти ҳимояи давлат қарор доштани он дарҷ
гардидааст?
А) Конститутсияи соли 1931

С) Конститутсияи соли 1937

В) Конститутсияи соли 1994

D) Конститутсияи соли 1978

Мафҳуми ҳуқуқро муайян намоед.

А) Муносибатҳои ҷамъиятие мебошад, ки бо меъёрҳои ҳуқуқӣ ба
танзим дароварда мешавад.

ар

В) Низоми қоидаҳои ба ҳама ҳатмии рафтор мебошад, ки аз тарафи
давлат қабул, муқаррар ва тасдиқ карда мешавад ва муносибатҳои
муҳимми ҷамъиятиро ба танзим медарорад.

Д

С) Шакли зоҳирии ифодаёбӣ ва мустаҳкам кардани меъёрҳои ҳуқуқӣ
мебошад.
D) Санади меъёрии ҳуқуқиест, ки мутобиқи тартиби муқарраршуда
аз тарафи мақомоти қонунгузор қабул мегардад ва муносибатҳои
муҳимми ҷамъиятиро танзим мекунад.
21

Кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро
ба танзим медарорад, ки мавзӯи танзим ва тартиби қабули он дар
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст?
А) қонун

С) кодекс

В) санади зерқонунӣ

D) қонуни конститутсионӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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Қонуни ягона ва мураттабгаштае, ки тавассути он соҳаи муайяни
муносибатҳои ҷамъиятӣ пурра, бевосита ва бонизом танзим карда
мешавад.
А) қонун
С) қонуни конститутсионӣ
В) кодекс
D) санади зерқонунӣ

23

Маҷмӯи тасаввурот ва ҳиссиёте, ки муносибати инсонро ба
ҳуқуқ ва зуҳуроти ҳуқуқӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ ифода менамояд,
чӣ меноманд?
А) ҷавобгарии ҳуқуқӣ
С) шуури ҳуқуқӣ
В) маданияти ҳуқуқӣ
D) меъёрҳои ҳуқуқӣ

24

Масъулияти байниҳамдигарии давлат ва шахс яке аз нишонаҳои
кадом мафҳум аст?
А) давлат
С) давлати ҳуқуқбунёд
В) ҳуқуқ
D) ҷамъияти шаҳрвандӣ

25

Таҷзияи ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ яке
аз нишонаҳои кадом мафҳум аст?
А) ҳуқуқ
С) давлат
В) давлати ҳуқуқбунёд
D) ҷамъияти шаҳрвандӣ
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26 Яке аз функсияҳои дохилии давлатро муайян кунед.
А) андозбандӣ
В) мубориза барои сулҳ
27

С) муҳофизати давлат
D) ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳон

Функсияҳои асосии ҳуқуқро муайян намоед.

С) танзимнамоӣ ва муҳофизатӣ
D) тарбиявӣ ва идеологӣ

Д

ар

А) асосӣ ва кӯмакрасон
В) иттилоотӣ ва ҳифозотӣ
28

Кадом функсияи давлат сиёсати давлатиро дар соҳаи таҳсилот,
илм, фарҳанг ва саломатии шаҳрвандон дар бар мегирад?
А) иқтисодӣ
В) берунӣ
С) сиёсӣ
D) иҷтимоӣ

29

Яке аз вазифаҳоеро, ки сиёсати дохилии давлатӣ барои ҳалли он
равона гардидааст, муайян кунед.
А) ҳимояи манфиатҳои умумидавлатӣ
В) мустаҳкамшавии мавқеи давлат байни дигар давлатҳо
С) пурзӯршавии таъсири давлат ба равандҳои ҷаҳонӣ
D) сохтмони давлатӣ ва низоми идоракунии давлатӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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30 Шакли зоҳирии ифодаёбии меъёрҳои ҳуқуқиро чӣ меноманд?
А) функсияҳои ҳуқуқ
В) соҳаҳои ҳуқуқ
31

С) аломатҳои ҳуқуқ
D) сарчашмаҳои ҳуқуқ

Қарори Ҳукумат чӣ гуна санади меъёрии ҳуқуқӣ аст?
А) қонуни конститутсионӣ
В) қонун

С) қонуни асосӣ
D) санади зерқонунӣ

Кирдори гунаҳкорона ва зиддиҳуқуқии шахсе, ки ба ҷамъият,
давлат ё шахсони алоҳида зарар мерасонад, чӣ ном дорад?
А) ҳуқуқвайронкунӣ
В) шиканҷа
С) ҷазо
D) табъиз

33

Кадом амал кирдори ношоям эътироф мешавад?

tc

ифшои сирри давлатӣ
ғайриқонунӣ гирифтани кредит
саркашӣ аз даъвати сафарбарӣ ба сафҳои қувваҳои мусаллаҳ
саркашӣ кардани ронандагони воситаҳои нақлиёт аз гузаштани
муоинаи ҳолати мастӣ
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А)
В)
С)
D)

.tj

32

34

Таъсис, барҳам ва тағйир додани воҳидҳои марзиву ҳудудии
мамлакат салоҳияти кадом мақомот аст?
А) Маҷлиси намояндагон
С) Суди конститутсионӣ
В) Маҷлиси миллӣ
D) Президент

35

Ваколати узви Маҷлиси миллӣ дар кадом ҳолат қатъ мегардад?

ар

машғул шудан ба фаъолияти илмӣ
ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айбдоркунии суд
беморӣ
ба синни нафақа расидан

Д

А)
В)
С)
D)

36 Шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чандсолагӣ метавонад узви
Маҷлиси миллӣ интихоб гардад?
А) 25-солагӣ
В) 18-солагӣ
С) 30-солагӣ
D) 35-солагӣ
37 Шумораи аъзои Маҷлиси миллиро муайян кунед, ки ба таври
ғайримустақим дар маҷлисҳои якҷояи вакилони халқи Вилояти
Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва
шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб
мегарданд.
А) 8
В) 33
С) 63
D) 25
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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38

Қарор ва фармоиш санадҳои кадом мақомоти давлатианд?
А) Ҳукумат
В) Прокуратура

С) Суди конститутсионӣ
D) Суди Олӣ

39 Фармон ва амр санадҳои кадом мақомоти давлатианд?
А) Суди Олӣ

В) Ҳукумат

С) Прокуратура

D) Президент

40 Қонуни конститутсионӣ, қонун ва қарорҳо санадҳои кадом
мақомоти давлатӣ мебошанд?
А) Прокуратура
С) Маҷлиси намояндагон
В) Суди конститутсионӣ
D) Ҳукумат

42

tc

С) ҳалнома, ҳукм, таъйинот
D) қарор, таъйинот, ҳалнома
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А) ҳукм, ҳалнома, қарор
В) қарор, хулоса, таъйинот

.tj

41 Санадҳои Суди конститутсиониро муайян намоед.

Қарорҳои кадом суд қатъӣ буда, нисбат ба онҳо шикоят кардан
мумкин нест?
А) Суди Олӣ
С) Суди конститутсионӣ
В) Суди ҳарбӣ
D) Суди иқтисодӣ

43 Салоҳияти Маҷлиси намояндагонро муайян намоед.
муайян намудани низоми пулӣ
ихтиёрдор ва масъули сармояи захиравӣ будан
тасдиқ намудани мукофотҳои давлатӣ
барҳам додани вазорат ва кумитаҳои давлатӣ

ар

А)
В)
С)
D)

44 Салоҳияти Маҷлиси намояндагонро муайян намоед.
ба вазифа таъйин намудани Раиси ноҳия
додани ризоият барои таъйин намудани Прокурори генералӣ
додани паноҳгоҳи сиёсӣ
муайян намудани маоши Президент

Д

А)
В)
С)
D)

45 Салоҳияти Маҷлиси намояндагонро муайян намоед.
А)
В)
С)
D)

таъсис додани воҳидҳои маъмуриву ҳудудӣ
таъсис додани Шӯрои амният
имзо намудани қонунҳо
бекор кардани шартномаҳои байналмилалӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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46 Салоҳияти Маҷлиси намояндагонро муайян намоед.
А) ба вазифа таъйин ва озод намудани Раиси Бонки миллӣ
В) интихоби судяҳои Суди Олӣ бо пешниҳоди Президент
С) додани ризоият барои таъйини Прокурори генералӣ
D) таъсиси Комиссияи марказии интихобот ва раъйпурсӣ
47 Салоҳияти Президентро муайян намоед.
А) Барои таъйин намудани Прокурори генералӣ ризоият медиҳад.
В) Раиси Суди Олии иқтисодиро интихоб менамояд.
С) Лоиҳаи қонунҳоро ба муҳокимаи халқ пешниҳод менамояд.
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А) Рамзҳои давлатиро тасдиқ менамояд.

tc

48 Салоҳиятҳои Президентро муайян намоед.

.tj

D) Раиси Бонки миллиро таъйин ва озод менамояд.

В) Судҳоро таъсис медиҳад.

С) Мукофотҳои давлатиро тасдиқ менамояд.

D) Ихтиёрдор ва масъули сармояи захиравӣ аст.
49

Додани ризоияти истифодаи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии
Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷрои уҳдадориҳои
байналмилалии Тоҷикистон ба салоҳияти кадом мақомоти
давлатӣ дохил мешавад?
А) Маҷлиси намояндагон
В) Маҷлиси миллӣ

ар

С) Президент

Д

D) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани
ҷаласаҳои якҷоя
50

Сарфароз гардонидани Президент бо рутбаи олии ҳарбӣ
салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ аст?
А) Маҷлиси намояндагон
В) Маҷлиси миллӣ
С) Суди конститутсионӣ
D) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми
гузаронидани ҷаласаҳои якҷоя

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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51

52

Роҳбарии самараноки соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ
ба салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ дохил мешавад?
А) Маҷлиси намояндагон

С) Ҳукумат

В) Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

D) Маҷлиси миллӣ

Интихоб ва бозхонди раиси Суди Олии иқтисодӣ бо пешниҳоди
Президент ба салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ дохил мешавад?
А) Маҷлиси миллӣ
В) Маҷлиси намояндагон

.tj

С) Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузаронидани
ҷаласаҳои якҷоя

tc

D) Суди конститутсионӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

53 Лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи авф” аз ҷониби
кӣ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод мегардад?
А) вакили Маҷлиси намояндагон

С) вазири адлия

В) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

D) узви Маҷлиси миллӣ

54 Муҳлати ваколати судяҳо чанд сол аст?
А) 5 сол
55

В) 6 сол

С) 10 сол

D) 9 сол

Кадом мақомот шумораи судяҳоро барои ҳар як суди ҳарбии
гарнизон муқаррар менамояд?
А) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ар

В) Парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон

Д

С) Шӯрои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
D) Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
56

Суди конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чанд судя
иборат аст?
А) 5

57

В) 7

С) 15

D) 10

Аз чандсолагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи судяи
Суди конститутсионӣ интихоб шудан мумкин аст?
А) 25-солагӣ

В) 35-солагӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) 18-солагӣ

D) 30-солагӣ
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58

Яке аз судяҳои Суди конститутсионӣ бояд намояндаи кадом
минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад?
А) Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
С) вилояти Хатлон
В) ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
D) вилояти Суғд

59 Судяи Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом намуди шуури
ҳуқуқиро дорост?
А) муқаррарӣ
В) оммавӣ
С) касбӣ
D) илмиву назариявӣ

.tj

60 Прокурори генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом намуди шуури
ҳуқуқиро дорост?
А) муқаррарӣ
В) касбӣ
С) оммавӣ
D) илмиву назариявӣ
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tc

61 Кадом мақомоти давлатӣ парвандаҳои гражданиро баррасӣ ва
ҳаллу фасл менамояд?
А) Суди конститутсионӣ
В) Прокуратура С) Суд D) Ҳукумат
62

Кадом мақомоти давлатӣ ҳалномаро дар бораи фарзандхондии
кӯдак қабул менамояд?
А) Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак С) Прокуратура
В) Cуд
D) Мақомоти васоят ва парасторӣ

63

Барои ба фарзандӣ қабул кардани кӯдак ҳалномаи кадом мақомот
ҳатмӣ аст?
А) cуд
С) вазорати тандурустӣ
В) мақомоти васояту парасторӣ
D) прокуратура

Д

ар

64 Кадом мақомоти давлатӣ ҳалномаи судро оид ба фарзандхондии
кӯдак бекор менамояд?
А) Прокуратура
С) Мақомоти васоят ва парасторӣ
В) Суд
D) Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак
65

Салоҳияти судро дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак муайян намоед.
А) Ба қарори ғайриқонунӣ қабулнамудаи шахси мансабдор доир
ба ҳуқуқҳои кӯдак эътироз меоварад.
В) Ҳалномаро оид ба фарзандхондии кӯдак қабул менамояд.
С) Кӯдакони бе саробон мондаро ошкор карда, усули ҷобаҷосозии
онҳоро интихоб менамояд.
D) Фарзандхондии кӯдакро ба қайди давлатӣ мегирад.

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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66 Кадом мақомоти давлатӣ волидонро аз ҳуқуқи падару модарӣ
маҳрум месозад?
А) Мақомоти васоят ва парасторӣ

С) Прокуратура

В) Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак

D) Суд

67 Кадом мақомоти давлатӣ ҳуқуқи падару модариро барқарор
менамояд?
С) Суд

В) Мақомоти васоят ва парасторӣ

D) Прокуратура

.tj

Ситонидани алимент аз падар ё модаре, ки аз нигоҳубини кӯдак
саркашӣ мекунад, салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ аст?
С) суд

В) ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак

D) прокуратура

tc

А) мақомоти васоят ва парасторӣ
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68

А) Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак

69 Принсипи ба таври дастаҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ гардидани
парвандаҳо ба кадом мафҳум мансуб аст?
А) қонуният

С) ҳуқуқи гражданӣ

В) адолати судӣ

D) ҳуқуқи ҷиноятӣ

70 Принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ ба кадом мафҳум мансуб аст?
А) адолати судӣ

С) ҳуқуқи ҷиноятӣ

В) ҳуқуқи гражданӣ

D) қонуният

ар

71 Яке аз принсипҳои ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти
иҷроияро муайян намоед.

Д

А) баробарии субъектҳо
В) озодии рақобат
72

С) мутамарказият
D) дахлнопазирии моликият

Ҳатмӣ будани риояи талаботи қонун барои ҳамаи иштирокчиёни
муносибатҳои ҳуқуқӣ принсипи кадом мафҳум аст?
А) шуури ҳуқуқӣ

С) қонуният

В) давлати ҳуқуқбунёд

D) психологияи ҳуқуқӣ

73 Мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳа чӣ ном дорад?
А) ҷамоат

В) ҳукумат

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) маҳалла

D) шӯро
Саҳифаи 11

74 Ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ваколати ба қайди давлатӣ гирифтани
кадом ҳолатро доранд?
А) фарзандхондӣ
В) муқаррар намудани падарӣ
С) бекор кардани ақди никоҳ
D) иваз намудани ном, насаб ва номи падар
75

Яке аз ваколатҳои Раиси Ҷамоатро муайян намоед.
ташкили дастгирии иҷтимоии оилаҳои камбизоат
ба қайд гирифтани фарзандхондӣ
бекор кардани никоҳ
иваз намудани насаб

.tj

А)
В)
С)
D)

Ваколати комиссияи доимии қонуният ва ҳифзи ҳуқуқҳои
шаҳрвандони назди мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатиро
муайян намоед.
А) Парвандаҳоро оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ баррасӣ
менамояд.
В) Шаҳодатномаҳо оид ба ҳуқуқи моликиятро медиҳад.
С) Фаъолияти нотариати давлатиро ба танзим медарорад.
D) Барои беҳтар кардани шароити кору фаъолияти судҳо, мақомоти
прокуратура ва адвокатура чораҳо меандешад.

77

Ваколати Комиссияи доимии қонуният ва ҳифзи ҳуқуқҳои
шаҳрвандони мақомоти намояндагии ҳокимияти давлатиро
муайян намоед.
А) Экспертизаи криминалистиро ташкил менамояд ва мегузаронад.
В) Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро ба қайд мегирад.
С) Баҳсҳои иқтисодиро баррасӣ ва ҳаллу фасл менамояд.
D) Ба мақомоти корҳои дохилии тобеашон, мақомоти сабти асноди
ҳолати шаҳрвандӣ роҳбарӣ карда, ба фаъолияти дружинаҳои
ихтиёрии халқӣ ва дигар созмонҳои ҷамъиятӣ мусоидат менамояд.

78

Фанни “Ҳуқуқи гражданӣ” кадом муносибатҳои ҷамъиятиро
меомӯзад?
А) муносибатҳои ташкилӣ ва идоракунӣ
В) муносибатҳои оилавӣ ва фарзандхонӣ
С) муносибатҳои молумулкӣ ва шахсии ғайримолумулкии ба онҳо
алоқаманд
D) муносибатҳои молиявӣ ва андозбандӣ

Д

ар
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79 Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии шахси ҳуқуқӣ аз кадом вақт
ба вуҷуд меояд?
А) аз лаҳзаи қатъ гардидани фаъолияти шахси ҳуқуқӣ
В) аз лаҳзаи пурра ба итмом расидани таҳияи оиннома
С) аз лаҳзаи ба қайди давлатӣ гирифтани оинномаи ӯ
D) аз рӯзи барои ба қайдгирӣ пешниҳод намудани оиннома
80

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии бо молу мулк алоқамандро муайян намоед.
А) боркашонӣ

С) суғурта

D) хариду фурӯш

Тибқи кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ ба соҳибмулк ваколат дода
шудааст, ки нисбат ба молу мулки худ ҳама гуна амалро раво
бинад, аз ҷумла онро фурӯшад, ба иҷора диҳад ва аз он бо усули
дигар истифода барад ё онро бо тарзи дигар ихтиёрдорӣ намояд?

со Р
м ОЙ
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w
w
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tc

.tj

81

В) навоварӣ

А) Кодекси мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон
В) Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

С) Кодески граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон

D) Кодекси мурофиаи иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон
82 Дахлнопазирии моликият принсипи кадом соҳаи ҳуқуқ аст?
А) ҳуқуқи оилавӣ

С) ҳуқуқи ҷиноятӣ

В) ҳуқуқи маъмурӣ

D) ҳуқуқи гражданӣ

83 Амвол ё воситаҳои молиявие, ки ба ашхоси алоҳида, ташкилотҳо
ва ё давлат мансуб аст, чӣ ном дорад?

ар

А) моликият

В) мерос

С) гарав

D) саҳмия

Д

84 Аҳди гражданӣ чист?
А) Амали шаҳрвандон ва шахсони ҳуқуқӣ, ки барои ба вуҷуд омадан,
тағйир додан ё қатъ намудани ҳуқуқ ва уҳдадориҳои гражданӣ
равона карда шудааст.
В) Созиши ду ё якчанд шахс, ки боиси қатъ гардидани ҳуқуқ ва
уҳдадориҳои гражданӣ мегардад.
С) Ҳаракати шахсони воқеӣ барои иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ
аст.
D) Қобилияти бо амалҳои худ ба вуҷуд овардани ҳуқуқҳои гражданӣ
аст.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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85

Дар кадом ҳолат бояд меъёрҳои ҳуқуқи соҳибкорӣ татбиқ
гарданд?
А) Агар зарурати тақсим кардани маблағҳои буҷетии давлат ба
миён ояд.
В) Агар зарурати рӯёнидани андоз аз воситаҳои нақлиёт ба миён
ояд.
С) Агар зарурати додани рухсатии меҳнатӣ ба вуҷуд ояд.
D) Агар зарурати барҳамдиҳии ташкилоти тиҷоратӣ ба вуҷуд ояд.

86

Дар кадом ҳолат фаъолияти субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ
ихтиёран барҳам дода мешавад?

.tj

А) гузаштани муҳлате, ки шахси ҳуқуқӣ ба ҳамин муҳлат таъсис
дода шудааст

tc

В) муфлисшавӣ
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С) бе иҷозатномаи дахлдор машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ
D) машғул шудан бо фаъолияте, ки қонун манъ кардааст
87

Дар кадом ҳолат фаъолияти субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ
бо қарори суд барҳам дода мешавад?
А) Дар ҳолати азнавташкилшавии шахси юридикӣ

В) Баъди ноил шудан ба мақсадҳое, ки шахси ҳуқуқӣ таъсис дода
шуда буд.
С) Гузаштани муҳлате, ки шахси ҳуқуқӣ ба ҳамин муҳлат таъсис
дода шудааст.
D) Бе иҷозатномаи дахлдор машғул шудан бо фаъолият

89

ар

Эраҷи 16-сола мехоҳад, ки ҳамчун соҳибкори инфиродӣ ба қайд
гирифта шавад. Ба кадом мақомоти давлатӣ ӯ бояд муроҷиат
кунад?

Д

88

А) Вазорати адлия

С) мақомоти андоз

В) прокуратура

D) ҳукумати ноҳия

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахс наметавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад?
А) узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
В) зане, ки дар тарбияаш кӯдаки то 3-сола дорад
С) узви хоҷагии деҳқонӣ
D) шахсе, ки маъюбият дорад

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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90

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахс наметавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад?
А) донишҷӯи муассисаи таълимӣ
С) шахсе, ки маъюбият дорад
В) вакили Маҷлиси намояндагон
D) нафақахӯр

91

Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахс наметавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад?
А) зане, ки дар тарбияаш кӯдаки хурдсол дорад
В) омӯзгори муассисаи таълимӣ
С) мутахассиси Вазорати мудофиа
D) шахсе, ки маъюбият дорад
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92 Принсипи озодии рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ
принсипи кадом соҳаи ҳуқуқ аст?
А) гумрукӣ
В) молиявӣ
С) соҳибкорӣ
D) ҷиноятӣ
93 Мувофиқати манфиатҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ принсипи кадом
соҳаи ҳуқуқ аст?
А) ҳуқуқи маъмурӣ
С) ҳуқуқи гражданӣ
В) ҳуқуқи молиявӣ
D) ҳуқуқи соҳибкорӣ
94 Қобилияти ҳуқуқдории шахси ҳуқуқӣ ба кадом намудҳо ҷудо
мешавад?
А) умумӣ ва махсус
С) тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ
В) дохилӣ ва берунӣ
D) кушода ва пӯшида
95 Кадом шахси ҳуқуқӣ қобилияти ҳуқуқдории умумиро дорад?

ар

ташкилотҳои тиҷоратии ғайридавлатӣ
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ
ташкилотҳои тиҷоратии давлатӣ
ҳизбҳои сиёсӣ

Д

А)
В)
С)
D)

96 Кадом шахси ҳуқуқӣ қобилияти ҳуқуқдории умумиро дорад?
А) фонди ҷамъиятӣ
В) ҷамъияти хоҷагидорӣ

С) иттиҳодияи шахсони ҳуқуқӣ
D) ташкилоти ҷамъиятӣ

97 Кадом шахси ҳуқуқӣ қобилияти ҳуқуқдории умумиро дорад?
А) ташкилоти ҷамъиятӣ
В) фонди хайриявӣ

С) ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд
D) корхонаи воҳиди давлатӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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98

Кадом шахси ҳуқуқӣ қобилияти ҳуқуқдории махсусро дорад?
А) ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ
В) ширкати саҳомӣ
С) ширкати ба боварӣ асосёфта
D) фонди хайриявӣ

99 Ташкилоти тиҷоратиро муайян намоед.
С) фонди ҷамъиятӣ

В) ҳизби сиёсӣ

D) ташкилоти ҷамъиятӣ

100 Ташкилоти тиҷоратиро муайян намоед.

.tj

А) корхонаи воҳиди давлатӣ

С) фонди ҷамъиятӣ

В) ҷамъияти саҳҳомии кушода

D) ҳизби сиёсӣ
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А) ташкилоти ҷамъиятӣ

101 Дар кадом ҳолат иҷораи замин метавонад қатъ гардад?
А) муфлисшавӣ

В) барҳам хӯрдани шахси ҳуқуқӣ

С) риоя накардани интизоми меҳнат

D) вафоти иҷоракор ва набудани ворисони ӯ

102 Шахси ҳуқуқиеро, ки ба даст овардани фоида мақсади асосии
фаъолияташ нест, муайян кунед.
С) корхонаи воҳиди давлатӣ

В) ташкилоти ҷамъиятӣ

D) кооперативи истеҳсолӣ

ар

А) ширкати саҳомӣ

Д

103 Дар кадом биржа хариду фурӯши асъори хориҷӣ ба роҳ монда
мешавад?
А) фондӣ

В) асъорӣ

С) молӣ

D) фючерсӣ

104 Кадом муносибат аз ҳуқуқи молиявӣ ба миён меояд?
А) пардохти қарз аз рӯйи кредит
В) пардохти музди меҳнат
С) ҷалби маблағ ба буҷети давлат
D) ҳифзи ҳуқуқ ба моликияти зеҳнӣ
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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105 Дар кадом ҳолат бояд меъёрҳои ҳуқуқи оилавӣ татбиқ гарданд?
А) Агар зарурати ба ҷавобгарӣ кашидани васӣ барои содир намудани
зуроварии ҷисмонӣ нисбат ба кӯдак ба вуҷуд ояд.
В) Агар зарурати пешниҳоди рухсатии меҳнатӣ ба вуҷуд ояд.
С) Агар зарурати рӯёнидани алимент ба миён ояд.
D) Агар зарурати тақсими амволи меросӣ байни хешу табор ба миён
ояд.
106 Принсипи афзалияти манфиати кӯдак принсипи кадом соҳаи
ҳуқуқ аст?
С) ҳуқуқи оилавӣ

В) ҳуқуқи маъмурӣ

D) ҳуқуқи ҷиноятӣ

tc

.tj

А) ҳуқуқи гражданӣ

А) 25%
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107 Андозаи алимент барои ду фарзанди ноболиғ аз музди меҳнат
ва даромади дигари падару модар чӣ қадар муқаррар шудааст?
В) 33%

С) 40%

D) 50%

108 Андозаи алимент барои панҷ фарзанд чӣ қадар метавонад
муқаррар шавад?
А) ҳамаи музди меҳнат

С) чоряки музди меҳнат

В) нисфи музди меҳнат

D) сеяки музди меҳнат

109 Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба фарзандоне, ки
бадқасдона аз таъминоти падару модари ғайриқобили меҳнат
саркашӣ мекунанд, чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ кардааст?

ар

А) маъмурӣ

В) ҷиноятӣ

С) ахлоқӣ

D) интизомӣ

Д

110 Моликияти умумии ҳамсаронро муайян намоед.
А) молу мулки то давраи никоҳ вуҷуддошта
В) молу мулки баъд аз бекор шудани ақди никоҳ бадастомада
С) молу мулки бо роҳи туҳфа ва мерос бадастомада
D) молу мулки дар ҷараёни никоҳ ва зиндагии якҷоя бадастомада
111 Баъд аз чанд моҳ барои соли аввали корӣ рухсатии ҳарсолаи
меҳнатӣ дода мешавад?
А) 6 моҳ

В) 9 моҳ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) 11 моҳ

D) 12 моҳ
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112 Мувофиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз чандсолагӣ ноболиғро ба кор қабул кардан мумкин аст?
А) 15-солагӣ

В) 17-солагӣ

С) 16-солагӣ

D) 10-солагӣ

113 Давомнокии рухсатии асосии ҳарсолаи камтарин на камтар аз
чанд рӯзи тақвимӣ муқаррар шудааст?
А) 14

В) 24

С) 28

D) 30

114 Барои шахси маъюбиятдошта дар як рӯз тибқи қонунгузории
меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон чанд соат вақти корӣ муқаррар
шудааст?
В) 6

С) 8

D) 9

.tj

А) 7

С) рухсатии меҳнатии иловагии ҳарсола
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А) рухсатии иҷтимоӣ

tc

115 Кадом намуди рухсатӣ рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда аст?
В) рухсатӣ барои таҳсил

D) рухсатии эҷодӣ

116 Ба корманд дар мавриди вафоти хешовандон то чанд рӯз
рухсатии бемузди меҳнатӣ дода мешавад?
А) то 14 рӯзи тақвимӣ

С) то 24 рӯзи тақвимӣ

В) то 21 рӯзи тақвимӣ

D) то 7 рӯзи тақвимӣ

117 Нисбат ба кадом категорияҳои кормандон қонунгузории
меҳнат пеш аз бастани шартномаи меҳнатӣ аз муоинаи тиббӣ
гузаштанро талаб менамояд?
А) кормандони маъюбиятдошта

ар

В) заноне, ки дар тарбияашон кӯдакони маъюбиятдошта доранд
С) занони ҳомила

Д

D) шахсоне, ки дар соҳаи савдо ба кор қабул карда мешаванд
118 Нисбат ба кадом категорияҳои кормандон қонунгузории
меҳнат пеш аз бастани шартномаи меҳнатӣ аз муоинаи тиббӣ
гузаштанро талаб менамояд?
А) шахсоне, ки ба кори шароиташ вазнин ва зарарнок роҳ дода
мешаванд
В) кормандони маъюбиятдошта
С) заноне, ки дар тарбияашон кӯдакони то 14-сола доранд
D) занони ҳомила
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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119 Кадом намуди рухсатӣ рухсатии иҷтимоӣ аст?
А) рухсатии меҳнатии иловагии ҳарсола
В) рухсатӣ барои нигоҳубини кӯдак
С) рухсатии меҳнатии асосии ҳарсолаи камтарин
D) рухсатии муваққатии бемузд
120 Аз чандсолагӣ шахси воқеиро барои вайрон намудани қонунгузории андоз ба ҷавобгарӣ кашидан мумкин аст?
А) 14-солагӣ

В) 16-солагӣ

С) 18-солагӣ

D) 20-солагӣ

121 Навъи андози маҳаллиро муайян намоед.
С) аксиз

В) андоз аз арзиши иловашуда

D) андоз аз воситаи нақлиёт
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А) андози иҷтимоӣ

122 Кадом соҳаи ҳуқуқ муносибатҳои вобаста ба идоракуниро ба
танзим медарорад?
А) ҳуқуқи оилавӣ

С) ҳуқуқи соҳибкорӣ

В) ҳуқуқи маъмурӣ

D) ҳуқуқи меҳнатӣ

123 Сарчашмаи ҳуқуқи маъмуриро муайян намоед.
А) Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон

В) Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон
С) Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон

D) Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Д

ар

124 Шахсро аз чандсолагӣ барои нобуд кардани ҳайвоноту набототи
нодир ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидан мумкин аст?
А) 14-солагӣ

В) 18-солагӣ

С) 10-солагӣ

D) 16-солагӣ

125 Узви Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ надорад, ки ...
А) бо нафақа таъмин гардад.
В) бо маводе, ки ба адои хизмати давлатии ӯ дахл дорад, бе мамоният
шинос шавад.
С) ғайр аз фаъолияти омӯзгорӣ, илмӣ ва эҷодӣ бо дигар фаъолияти
музднок машғул шавад.
D) ба рухсатии ҳарсолаи пардохтшаванда барояд.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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126 Яке аз кафолатҳои давлатиро барои хизматчиёни давлатӣ муайян
намоед.
А) суғуртаи ҳатмии давлатӣ

С) такмили ихтисос

В) фаъолияти илмию эҷодӣ

D) санҷиши хизматӣ

127 Таҳти маҷбурияти давлатӣ аз тарафи ҳуқуқвайронкунандагон
иҷро гардидани уҳдадориҳоро чӣ меноманд?
А) нишонаи ҷиноят

С) шуури ҳуқуқӣ

В) вазифаи ҳуқуқи ҷиноятӣ

D) ҷавобгарии ҳуқуқӣ

А) озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ

С) ҷиноят

В) ҷавобгарии ҷиноятии ноболиғон

tc

.tj

128 Фасли III Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом
масъала бахшида шудааст?
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D) ҷазо

129 Фарзияи бегуноҳӣ чӣ маъно дорад?

А) Ҳар шахс ҳуқуқ дорад талаб намояд, ки парвандаи ӯро суди
босалоҳият, мустақил ва беғараз, ки тибқи қонун таъсис ёфтааст,
баррасӣ намояд.
В) Мусодираи пурраи молу мулки шахси маҳкумшуда манъ аст.
С) Аз лаҳзаи эълон кардани ҳукми суд шахс гунаҳкор ҳисобида
мешавад.
D) Ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир
кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешавад.
130 Ҳолате, ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад.

ар

А) бори аввал содир намудани ҷиноят

Д

В) мудофиаи зарурӣ
С) аз беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят
D) сидқан пушаймон шудан
131 Ҷазои ҷиноятиеро, ки ба ноболиғон таъйин карда намешавад,
муайян намоед.
А) маҳрум сохтан аз озодӣ
В) маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти муайян
С) нигоҳ доштан дар қисми ҳарбии интизомӣ
D) корҳои ислоҳӣ
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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132 Ҷазои ҷиноятиеро, ки ба ноболиғон таъйин карда намешавад,
муайян намоед.
А) маҳрум кардан аз ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти муайян
В) якумра маҳрум сохтан аз озодӣ
С) корҳои ислоҳӣ
D) корҳои ҳатмӣ
133 Барои кадом навъи ҷиноят ноболиғ аз 14-солагӣ ба ҷавобгарии
ҷиноятӣ кашида мешавад?
А) ёрӣ нарасонидан ба бемор
С) вайрон намудани дахлнопазирии манзил
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D) куштор

.tj

В) халалдор кардани оромӣ

134 Барои кадом навъи ҷиноят ноболиғ аз 14-солагӣ ба ҷавобгарии
ҷиноятӣ кашида мешавад?
А) ташкил кардани қиморбозӣ

С) роҳзанӣ

В) халалдор кардани оромӣ

D) фурӯши сигор

135 Ноболиғи то 16-солаеро, ки ҷинояти вазнин ё махсусан вазнин
содир намудааст, то чанд сол метавон аз озодӣ маҳрум намуд?
А) то 10 сол

В) то 15 сол

С) то 7 сол

D) то 12 сол

136 Ноболиғеро, ки аз 16 то 18-солагӣ ҷинояти вазнин ё махсусан вазнин
содир намудааст, то чанд сол аз озодӣ метавон маҳрум кард?
В) то 7 сол

С) то 10 сол

D) то 12 сол

Д

ар

А) то 15 сол

137 Баҳроми ноболиғ ҳамсинфонашро ба содир кардани ҷиноят
моил кард. Дар ин ҳолат Баҳром ба кадом навъи шарикии
ҷиноят мансуб дониста мешавад?
А) таҳриккунанда

В) ёрдамчӣ

С) иҷрокунанда D) ташкилкунанда

138 Корҳои ислоҳӣ ба ноболиғон дар кадом муҳлат таъйин карда
мешавад?
А) аз як то шаш моҳ

С) аз як то панҷ сол

В) аз шаш моҳ то як сол

D) аз ду моҳ то як сол

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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139 Кадом принсипи ҳуқуқи ҷиноятӣ мафҳуми мазкурро ифода
мекунад: “Ҷазо ва чораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқии
ҷиноӣ, ки нисбати шахси ҷиноят содирнамуда татбиқ мешавад,
бояд одилона бошад, яъне ба хусусияту дараҷаи хавфнокии
ҷамъиятии ҷиноят, ҳолатҳои содир намудани он ва шахсияти
гунаҳгор мувофиқ бошанд.”?
А) принсипи қонуният

С) принсипи адолат

В) принсипи баробарӣ дар назди қонун D) принсипи инсондӯстӣ

С) ахлоқӣ

D) маъмурӣ

tc

В) ҷиноятӣ
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А) интизомӣ

.tj

140 Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бадқасдона саркашӣ
намудани падару модар аз таъминоти фарзанди ноболиғи худ чӣ
гуна ҷавобгариро пешбинӣ кардааст?

141 Кадом амал ҷиноят эътироф мешавад?
А) халалдор кардани оромӣ

В) иҷро накардани созишнома

С) қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя накардани пиёдагард
D) ифшои сирри давлатӣ

142 Кадом амал ҷиноят эътироф мешавад?

А) риоя накардани ҳуқуқҳои маъюбон ҳангоми ба кор қабул кардан
В) тасарруфи ашё ё асноди дорои арзиши махсус

С) риоя накардани қоидаҳои шикори ҳайвонот ва моҳигирӣ

ар

D) риоя накардани қоидаҳои санитарию гигиенӣ дар нақлиёт

Д

143 Танбеҳ кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст?
А) маъмурӣ

В) интизомӣ

С) гражданӣ

D) ҷиноятӣ

144 Аз вазифа озод кардан (қатъ намудани шартномаи меҳнатӣ бо
ташаббуси корфармо) кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст?
А) интизомӣ

В) ҷиноятӣ

С) маъмурӣ

D) гражданӣ

145 Мусодираи молу мулк кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст?
А) ҷиноятӣ

В) гражданӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) интизомӣ

D) маъмурӣ
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146 Маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул
шудан бо фаъолияти муайян кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст?
А) ҷиноятӣ

В) гражданӣ

С) маъмурӣ

D) интизомӣ

147 Барои дузанагӣ чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст?
А) гражданӣ

В) маъмурӣ

С) ҷиноятӣ

D) интизомӣ

148 Барои саркашӣ аз даъвати сафарбарӣ ба сафҳои Қувваҳои
Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи моддаи 344-уми
Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна ҷазо пешбинӣ шудааст?
А) маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз шаш моҳ то ду сол

.tj

В) маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то панҷ сол

tc

С) маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз ду то шаш сол
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D) маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз панҷ то ҳафт сол
149 Огоҳӣ кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст?
А) маъмурӣ

В) интизомӣ

С) ҷиноятӣ

D) гражданӣ

150 Тасдиқ намудани ваколатномаҳо салоҳияти кадом мақомоти
давлатӣ аст?
А) Идораи нотариалӣ

С) Суд

В) САҲШ

D) Прокуратураи генералӣ

151 Никоҳ дар кадом мақомоти давлатӣ метавонад бекор карда шавад?
В) идораи нотариалӣ

С) ҳукумати ноҳия

D) ҷамоат

ар

А) САҲШ

Д

152 Назорати риояи дақиқ ва иҷрои якхелаи қонунҳо салоҳияти
кадом мақомоти давлатӣ аст?
А) Суди конститутсионӣ В) Прокуратура С) Суди Олӣ D) Ҳукумат
153 Таъмини амнияти иқтисодии мамлакат салоҳияти кадом
мақомоти давлатӣ аст?
А) САҲШ

В) идораи нотариалӣ

С) суд

D) мақомоти гумрук

154 Коллегияи адвокатҳо дар кадом мақомот ба қайд гирифта мешавад?
А) Вазорати адлия

С) Вазорати корҳои дохила

В) Суди иқтисодӣ

D) Суди Олӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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155 Шаҳрванд Сарвинози Оламшоҳ падарашро маҷбур намуд, ки аз
бонк қарз гирифта, маъракаи “чойгаштак”-ро дар тарабхона баргузор намояд. Барои гузаронидани ин маърака тибқи қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон кадом намуди ҷавобгарӣ муқаррар шудааст?
А) гражданӣ

В) ахлоқӣ

С) ҷиноятӣ

D) маъмурӣ

156 Кадом амал мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи
танзими анъана ва ҷашну маросим” дар маросими “се” манъ карда
нашудааст?
А) омадани мардум барои хондани фотиҳа
В) фармудани “хатми Қуръон” бо таом
С) забҳи чорво

tc

.tj

D) ба мардум додани таом
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157 Шифои 12-сола ва хоҳари 4-солааш Наргис муддати муайяне бе
назорати волидон дар кӯча буданд. Оё дар ин ҳолат тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ягон ҳуқуқвайронкунӣ ҷой
дорад?
А) Не, ин ҳуқуқи шахсии кӯдакон мебошад.

В) Бале, ҳуқуқвайронкунии интизомӣ дида мешавад.
С) Бале, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дида мешавад.
D) Бале, ҳуқуқвайронкунии ҷиноятӣ дида мешавад.

ар

158 Ҳангоми рейди кормандони шуъбаи корҳои дохилӣ дар
тарабхона ноболиғ Алишери Ҳайдарзода дар ҳолати мадҳушӣ
дастгир карда шуд. Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои падару модари ноболиғ Алишери Ҳайдарзода дар чунин
ҳолат чӣ гуна ҷавобгарии ҳуқуқӣ муқаррар шудааст?
В) гражданӣ

С) ҷиноятӣ

D) маъмурӣ

Д

А) интизомӣ

159 Ҳуқуқи инсон чист?
А) Чораи рафтори имконпазири инсон аст, ки онро ягон меъёр кафолат
намедиҳад.
В) Чораи рафтори имконпазири инсон аст, ки танҳо тавассути меъёрҳои
динӣ кафолат дода шудааст.
С) Чораи рафтори имконпазири инсон аст, ки бо қонун, ҳамчунин бо
қоидаҳои ахлоқӣ, сиёсӣ ва динӣ кафолат дода шудааст.
D) Чораи рафтори имконпазири инсон аст, ки танҳо бо меъёрҳои ахлоқӣ
кафолат дода шудааст.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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160 Яке аз вазифаҳои сиёсии ҳуқуқҳои инсонро муайян кунед.
А)
В)
С)
D)

ташаккули давлати ҳуқуқбунёд
тарғиби механизмҳои амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқи инсон
таъмини амният ва ҳимояи шахсият
нигоҳдории тартибот дар байни одамон

161 Хусусияти табиӣ доштани ҳуқуқи инсон чӣ маънӣ дорад?
А)
В)
С)
D)

Ба ҳар одам аз лаҳзаи тавлидаш мансуб аст.
Аз ҷониби давлат муқаррар мегардад.
Ба одам баъд аз расидан ба синни муайян тааллуқ дорад.
Баъд аз расидан ба синни 18-солагӣ амалӣ мешавад.

tc

озодии виҷдон
озодии интихоби забони муошират
озодӣ аз ҳабсу боздоштҳои ғайриқонунӣ
озодии ҳаракат
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А)
В)
С)
D)

.tj

162 Яке аз озодиҳои ахлоқии шахсиятро муайян намоед.

163 Умумият ва унверсалӣ будани ҳуқуқу озодиҳои инсон чист?
А)
В)
С)
D)

принсипи асосии ҳуқуқи инсон
меъёри асосии ҳуқуқи инсон
сарчашмаи асосии ҳуқуқи инсон
қонунияти асосии ҳуқуқи инсон

ар

164 Кӣ соли 594 то мелод ҳуқуқ дод, ки ҳар кас аз номи шахси ҷабрдида
дар суд ва ҷамъомадҳо баромад карда, ҳуқуқҳои ӯро ҳифз намояд?
А) Пифагор
В) Солон
С) Арасту
D) Ситсерон
165 Китоби муқаддаси Қуръон сарчашмаи кадом низоми ҳуқуқӣ аст?

Д

А) низоми ҳуқуқии зардуштӣ
В) низоми ҳуқуқии мусулмонӣ

С) низоми ҳуқуқии тоисломӣ
D) низоми ҳуқуқии шӯравӣ

166 Суханони ”Чун дуои халқ ба некуӣ пайваста гардад, мулк пойдор
бувад ва ҳар рӯз зиёдат бошад, он малик аз давлату рӯзгори худ
бархӯрдор бувад. Бад-ин ҷаҳон номи некӯ ва бад-он ҷаҳон
растагорӣ ёбад.” ба кадом мутафаккир ва шахсияти сиёсии форсу
тоҷик мансуб аст, ки дар таълимоти ӯ хушбахтии инсон ва ҳимояи
ҳаққу инсоф мавқеи марказиро ишғол менамояд?
А) Абуалӣ ибни Сино
С) Саъдии Шерозӣ
В) Низомулмулки Тӯсӣ
D) Абулқосими Фирдавсӣ
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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167 Сухани мазкур ба кадом файласуфи дунёи қадим мансуб аст:
“Адолат дар баробарии инсонҳо ифода меёбад.”?
А) Демокрит

В) Афлотун

С) Пифагор

D) Арасту

168 Кадом мутафаккири тоҷику форси асри миёна бори аввал
назарияи тақсимоти ҳокимиятро дар Шарқ таҳия кардааст?
А) Абуалӣ ибни Сино

С) Низомулмулки Тӯсӣ

В) Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ

D) Абулқосими Фирдавсӣ

169 Кадом мутафаккири тоҷик ҳимояи ҳуқуқи инсонро бо роҳи
тарбия намудани мақомоти роҳбарикунанда талқин мекунад?
С) Низомулмулки Тӯсӣ

В) Абуалӣ ибни Сино

D) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ
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А) Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ

170 Муаллифи ҳуҷҷати давлатӣ-ҳуқуқии “Насиҳатнома”-ро муайян
намоед.
А) Абуалӣ ибни Сино

С) Низомулмулки Тӯсӣ

В) Тоҳир ибни Ҳусайн

D) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

171 Муаллифи асари “Сиёсатнома”-ро муайян намоед.
А) Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ

С) Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ

В) Низомулмулки Тӯсӣ

D) Абуалӣ ибни Сино

172 Муаллифи шиори Инқилоби Бузурги Фаронса – “Озодӣ, Баробарӣ,
Бародарӣ”-ро муайян намоед.
С) Ҷон Локк

В) Иммануил Кант

D) Томас Ҷеферсон

Д

ар

А) Карел Васак

173 Ғояи наслҳои ҳуқуқи инсон аз ҷониби кӣ таҳия шудааст?
А) Солон

С) Карел Васак

В) Куруши Кабир

D) Томас Ҷефферсон

174 Дар кадом сарчашмаи ҳуқуқии таърихӣ дар бораи ҳуқуқи кӯдакон
ва уҳдадориҳои томактабию мактабии онҳо баён шудааст?
А) “Хвешкори редагон”

С) Қонунномаи Сосониён

В) “Авасто”

D) Эъломияи Куруши Кабир

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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175 Дар кадом сарчашмаи ҳуқуқӣ нахустин маротиба ҳуқуқ ба
озодии эътиқод, озодии ҳаракат ва ҳуқуқ ба моликият расман
эълон шуда, мавриди ҳифз қарор гирифт?
А) Эъломияи Куруши Кабир

С) “Сиёсатнома”

В) Қуръон

D) “Насиҳатнома”

176 Принсипҳои ҳуқуқи интихоботиро муайян намоед.
А) овоздиҳии бевосита, нобаробар, ғайриихтиёрӣ
В) умумӣ, баробар, бевосита ва овоздиҳии пинҳонӣ

tc

D) ҳуқуқи интихоботи фаъол ва ғайрифаъол
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С) бемаҳдудият, нобаробар, кушод ва ғайримустақим
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177 Моҳияти принсипи ҷудонопазирии ҳуқуқи инсон дар чӣ ифода
меёбад?
А) Комилан ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва
фарҳангӣ ба ҳамдигар вобастаанд.
В) Ҳуқуқҳои инсон ба ҳар одами дар ҷаҳон зиндагикунанда, аз
сабаби он ки вай ИНСОН аст, аз лаҳзаи таваллуд мансубанд.
С) Ҳуқуқу озодиҳои инсон аз лаҳзаи ба балоғат расидан ба ӯ тааллуқ
доранд.
D) Ҳуқуқи инсон арзиши олитарин эътироф гардидааст.

ар

178 Яке аз маъниҳои принсипи баробарии ҳуқуқу озодиҳои инсон ва
шаҳрванд дар чӣ ифода меёбад?

Д

А) Одам ҳар ҷое бошад ва ҳар қадар тағйири макон кунад ҳам, ӯ
соҳиби ҳуқуқу озодиҳои асосӣ мебошад.
В) Ҳуқуқи инсон на танҳо кори дохилии давлатест, ки одам
шаҳрванди вай маҳсуб мешавад.
С) Касе ва чизе асосе надорад, ки одамро аз ҳуқуқу озодиҳои
табиатан ба ӯ мутааллиқу дар қонунгузориҳои байналмилалӣ ва
миллӣ зикргашта маҳрум созад.
D) Ҳуқуқҳо ба ҳама, сарфи назар аз баромади иҷтимоӣ, мансубият
ба ҳизбҳои сиёсӣ, миллат ва забон, эътиқоди динӣ, ҷинс ва синну
сол кафолат дода мешаванд.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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179 Кадом принсип ба амалишавии принсипи баробарии ҳуқуқу
озодиҳои инсон ва шаҳрванд зич марбут аст?
А) ҷудонопазирии ҳуқуқҳои инсон
В) умумиятнок будани ҳуқуқҳои инсон
С) тақсимнашавандагии ҳуқуқҳои инсон
D) универсалӣ будани ҳуқуқҳои инсон
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180 Яке аз маъниҳои принсипи тақсимнашавандагӣ ва ҳамбастагии
ҳуқуқи инсонро муайян намоед.
А) Ҳамаи одамон ба якдигар бояд чун ашхоси баробари худ муносибат
кунанд.
В) Касе ва чизе асосе надорад, ки одамро аз ҳуқуқу озодиҳои табиатан
ба ӯ мутааллиқу дар қонунгузориҳои байналмилалӣ ва миллӣ
зикргашта маҳрум созад.
С) Комилан ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва
фарҳангӣ ба ҳамдигар вобастаанд.
D) Ҳуқуқи инсон на танҳо кори дохилии давлатест, ки одам шаҳрванди
вай маҳсуб мешавад.

ар

181 Яке аз маъниҳои принсипи ҷудонопазирии ҳуқуқи инсон дар чӣ
ифода меёбад?
А) Комилан ҳамаи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ ва
фарҳангӣ ба ҳамдигар вобастаанд.
В) Ҳуқуқи инсон на танҳо кори дохилии давлатест, ки одам шаҳрванди
вай маҳсуб мешавад.
С) Касе ва чизе асосе надорад, ки одамро аз ҳуқуқу озодиҳои табиатан
ба ӯ мутааллиқу дар қонунгузориҳои байналмилалӣ ва миллӣ
зикргашта маҳрум созад.
D) Ҳамаи одамон ба якдигар бояд чун ашхоси баробари худ муносибат
кунанд.

Д

182 Яке аз маъниҳои принсипи умумиятнокӣ ва универсалӣ будани
ҳуқуқи инсон дар чӣ ифода меёбад?
А) Касе ва чизе асосе надорад, ки одамро аз ҳуқуқу озодиҳои
табиатан ба ӯ мутааллиқу дар қонунгузориҳои байналмилалӣ ва
миллӣ зикргашта маҳрум созад.
В) Ҳамаи одамон бояд ба якдигар чун ба ашхоси баробари худ
муносибат кунанд.
С) Одам ҳар ҷое бошад ва ҳар қадар тағйири макон кунад ҳам (ҳатто
дар ҷазираи беодам), ӯ соҳиби ҳуқуқу озодиҳои асосӣ мебошад.
D) Ҳуқуқҳо ба ҳама, сарфи назар аз баромади иҷтимоӣ, мансубият
ба ҳизбҳои сиёсӣ, миллат ва забон, эътиқоди динӣ, ҷинс ва синну
сол кафолат дода мешаванд.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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183 Кадом ҳуқуқ ба насли якуми ҳуқуқҳои инсон дохил мешавад?
А) ҳуқуқ ба халъи силоҳ

С) ҳуқуқ ба интихоби касб

В) ҳуқуқ ба инкишоф

D) ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ

184 Ба насли якуми ҳуқуқҳои инсон кадом ҳуқуқу озодиҳо мансубанд?
А) позитивӣ ва нисбӣ

С) шахсӣ ва сиёсӣ

В) фарҳангӣ ва иқтисодӣ

D) иқтисодӣ ва иҷтимоӣ

185 Насли якуми ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
С) ҳуқуқ ба инкишоф

В) ҳуқуқ ба озодӣ ва амният

D) ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ
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А) ҳуқуқ ба интихоби касб

А) дуюм
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186 Озодии сухан ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
В) якум

С) чорум

D) сеюм

187 Ҳуқуқ ба озодӣ ва амният ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб
аст?
А) дуюм

В) чорум

С) сеюм

D) якум

188 Бори аввал дар конститутсияи кадом давлат ҳуқуқу озодиҳои
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ инъикос ёфт?
А) ИҶШС

В) Япония

С) ИМА

D) Фаронса

189 Кадом ҳуқуқ ба насли дуюми ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?

ар

А) фарҳангӣ

В) сиёсӣ

С) шахсӣ

D) мутлақ

Д

190 Кадом ҳуқуқу озодиҳо ба насли дуюми ҳуқуқҳои инсон дохил
мешаванд?
А) шахсӣ, сиёсӣ ва мутлақ
В) ҳуқуқи гурезаҳо ва ҳуқуқи кӯдакон
С) ҳуқуқҳои нисбӣ ва дастаҷамъӣ
D) иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ
191 Ҳуқуқ ба меҳнат ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
А) дуюм

В) сеюм

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) якум

D) чорум
Саҳифаи 29

192 Дар натиҷаи муборизаи аксар халқҳои ҷаҳон барои истиқлолияти миллӣ ва озодшавӣ аз зулми мустамликавӣ раванди
ташаккули кадом насли ҳуқуқҳои инсон оғоз ёфт?
А) дуюм

В) чорум

С) якум

D) сеюм

193 Ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ ба ҳуқуқҳои насли чандум дохил мешаванд?
А) насли якум

В) насли дуюм

С) насли сеюм

D) насли чорум

194 Ҳуқуқ ба инкишоф ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
А) дуюм

В) сеюм

С) якум

D) чорум

195 Ҳуқуқ ба сулҳ ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
С) якум

D) чорум

.tj

В) сеюм
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А) дуюм

А) якум
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196 Ҳуқуқҳои кӯдакон ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
В) сеюм

С) чорум

D) дуюм

197 Ҳуқуқҳои бекорон ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
А) якум

В) дуюм

С) чорум

D) сеюм

198 Ҳуқуқҳои маъюбон ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
А) сеюм

В) якум

С) дуюм

D) чорум

199 Ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатӣ ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон
мансуб аст?
А) якум

В) чорум

С) дуюм

D) сеюм

ар

200 Насли сеюми ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.

Д

А) ҳуқуқи халқҳо ба худмуайянкунӣ
В) ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ
С) ҳуқуқ ба озодӣ ва амният
D) ҳуқуқ ба озодии эътиқоди динӣ
201 Насли сеюми ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ
В) ҳуқуқ ба озодӣ ва амният
С) ҳуқуқ ба озодии эътиқоди динӣ
D) ҳуқуқ ба озодӣ аз геносид
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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202 Зери таъсири кадом раванд ақидаҳо оид ба ташаккули насли
чоруми ҳуқуқҳои инсон ба миён омада истодаанд?
А) инқилобҳо

С) пешрафти илмӣ-техникӣ

В) муборизаҳои синфӣ

D) озодшавӣ аз зулми мустамликавӣ

203 Ҳуқуқу озодиҳо вобаста ба имконияти маҳдудсозии муваққатӣ аз
ҷониби давлат ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд?
А) позитивӣ ва негативӣ

С) мутлақ ва нисбӣ

В) инфиродӣ ва коллективӣ

D) иқтисодӣ ва иҷтимоӣ

.tj

204 Таснифи ҳуқуқ ва озодиҳои инсонро вобаста ба таҳкими ҳуқуқу
озодиҳо дар санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ муайян намоед.
С) шахсӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ

В) наслҳои якум, дуюм, сеюм

D) позитивӣ ва негативӣ
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А) асосӣ ва муштақ

205 Таснифи ҳуқуқу озодиҳои инсонро аз рӯйи субъект муайян намоед.
А) мутлақ ва нисбӣ

С) асосӣ ва муштақ

В) инфиродӣ ва дастаҷамъона

D) позитивӣ ва негативӣ

206 Кадом ҳуқуқҳоро ҳуқуқҳои мутлақ меноманд?

А) Ҳуқуқҳое, ки дар ягон ҳолат маҳдуд карда намешаванд.
В) Ҳуқуқҳое, ки дар давраи вазъияти фавқулода маҳдуд карда
мешаванд.
С) Ҳуқуқҳое, ки бо мақсади таъмини бехатарии дигарон маҳдуд карда
мешаванд.

ар

D) Ҳуқуқҳое, ки аз ҷониби давлат маҳдуд карда мешаванд.

Д

207 Кадом ҳуқуқҳо ҳуқуқҳои мутлақ ба ҳисоб мераванд?
А) ҳуқуқ ба таҳсил, ба ҳифзи саломатӣ, таъминоти иҷтимоӣ
В) ҳуқуқи иштирок дар корҳои давлатӣ ва ҳуқуқ ба меҳнат
С) ҳуқуқи озодӣ аз ғуломӣ ва ҳуқуқи озодӣ аз шиканҷа
D) ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ, ба ҳифзи саломатӣ ва озодии сухан
208 Яке аз ҳуқуқҳои мутлақро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба мерос

С) ҳуқуқ ба ташкили оила

В) ҳуқуқ ба истироҳат

D) ҳуқуқ ба ҳаёт

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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209 Яке аз ҳуқуқҳои мутлақро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба озодӣ аз шиканҷа

С) ҳуқуқ ба меҳнат

В) ҳуқуқ ба таҳсил

D) ҳуқуқ ба ташкили оила

210 Яке аз ҳуқуқҳои негативии шахсро муайян кунед.
А) ҳуқуқ ба таҳсил

С) ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ

В) ҳуқуқи ҳимоя аз бекорӣ

D) ҳуқуқ ба ёрии тиббӣ

211 Яке аз ҳуқуқҳои позитивиро муайян намоед.
С) ҳуқуқ ба ҳаёти шахсӣ

В) ҳуқуқ ба озодӣ аз ғуломӣ

D) ҳуқуқ ба озодии эътиқоди динӣ

.tj

А) ҳуқуқ ба таҳсил

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

212 Таснифи ҳуқуқҳои инсонро аз рӯйи замони пайдоиш муайян
намоед.
А) мутлақ ва нисбӣ

С) позитивӣ ва негативӣ

В) асосӣ ва муштақ

D) наслҳои якум, дуюм ва сеюм

213 Ҳуқуқу озодиҳоро аз рӯйи нақши давлат дар таъмини ҳуқуқу
озодиҳои инсон муайян кунед.
А) мутлақ ва нисбӣ

В) инфиродӣ ва дастаҷамъона
С) позитивӣ ва негативӣ

D) мутааллиқ ба ҳар одам ва мутааллиқ танҳо ба шаҳрванди як давлати
мушаххас

ар

214 Пайдоиши кадом категорияи ҳуқуқҳо ба инқилобҳои буржуазии
асрҳои XVII-XVIII алоқаманд аст?

Д

А) шахсӣ

В) иқтисодӣ

С) иҷтимоӣ

D) фарҳангӣ

215 Кадом ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар вазъияти фавқулода метавонад маҳдуд гардад?
А) ҳуқуқ ба дахлнопазирии манзил, ҳуқуқи муттаҳид шудан
В) таъмини маҳрамияти мукотибот, гуфтугӯҳои телефонӣ
С) кафолати ҳифзи судӣ, истифодаи хидматҳои адвокат
D) мусодираи пурраи молу мулки маҳкумшуда, ҳуқуқи муттаҳид
шудан
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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216 Кадом ҳуқуқ наметавонад дар давраи вазъияти фавқулода маҳдуд
карда шавад?
А) ҳуқуқи истифода аз ёрии адвокат аз лаҳзаи дастгир шудан
В) ҳуқуқ ба маҳрамияти мукотиба
С) ҳуқуқ ба мусофират
D) ҳуқуқи иштирок дар раъйпурсӣ
217 Кадом ҳуқуқ наметавонад дар давраи вазъияти фавқулода маҳдуд
карда шавад?
В) ҳуқуқ ба интихоби озоди маҳалли зист

.tj

А) ҳуқуқ ба кафолати ҳифзи судӣ
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D) ҳуқуқи баробар ба хидмати давлатӣ

tc

С) ҳуқуқ ба таъмини маҳрамияти суҳбатҳои телефонӣ

218 Кадом ҳуқуқи инсон дар шароити вазъияти фавқулода маҳдуд
карда намешавад?
А) ҳуқуқ ба моликият

С) ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ

В) ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ

D) ҳуқуқ ба меҳнат

219 Кадом ҳуқуқ ва озодиҳои инсон хусусиятҳои зеринро доро
мебошанд: “Онҳо табиианд, ҷудонопазиранд, ба ҳар кас аз
лаҳзаи таваллуд тааллуқ доранд, аз шаҳрвандӣ вобаста нестанд,
ҳуқуқҳои “насли якуманд”, инфиродӣ, негативӣ ва мутлақанд.”?
С) ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ

В) ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ

D) ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодӣ

ар

А) ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ

Д

220 Кадом ҳуқуқу озодиҳо ба ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ мансубанд?
А) ҳуқуқи иштирок дар идоракунии давлат, озодии сухан, матбуот ва
истифодаи воситаҳои ахбор
В) ҳуқуқ ба ҳаёт, ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсӣ, ҳуқуқ ба
ҳаёти хусусӣ, озодии виҷдон ва эътиқод
С) ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ, ба ташкили оила, ба манзил, ба таъминоти
иҷтимоӣ
D) ҳуқуқ ба моликият ва мерос, ба меҳнат ва интихоби касб, ба
истироҳат
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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221 Ҳуқуқи эътиқод овардан ба ҳар дин ба кадом ҳуқуқи шахсии
инсон мансуб аст?
А) озодии виҷдон ва эътиқод
В) ҳуқуқ ба озодӣ ва дахлнопазирии шахсият
С) озодии ҳаракат ва интихоби ҷои зист
D) ҳуқуқ ба ҳаёт
222 Ҳуқуқ ба озодии сухан ва изҳори ақида ба кадом гурӯҳи ҳуқуқу
озодиҳо дохил мешавад?
А) шахсӣ

В) иҷтимоӣ

С) фарҳангӣ

D) сиёсӣ

.tj

223 Мафҳуми тоталитаризмро муайян кунед.
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А) Режими сиёсие, ки халқро манбаи ҳокимият ва ҳуқуқи иштироки
ӯро дар ҳалли корҳои давлатӣ эътироф мекунад.
В) Ҳамаи соҳаҳои ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятиро мақомоти давлатӣ
пурра назорат мекунад.
С) Режими сиёсиест, ки дар он танҳо ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоиву
иқтисодии инсон риоя мегардад.
D) Ҳокимият дар дасти диктатор ва ё гурӯҳи одамон аст, ки пурра
ҳаёти сиёсиро назорат менамоянд.
224 Дар кадом намуди режими сиёсӣ ҳокимият дар дасти табақаи
ҳукмрон, ки сохтори ҳизбӣ-давлатиро роҳбарӣ менамояд, ҷамъ
меояд?
В) капиталистӣ

С) демократӣ

D) либералӣ

ар

А) тоталитарӣ

Д

225 Кадом режими сиёсӣ халқро манбаи ҳокимият ва ҳуқуқи
иштироки ӯро дар ҳалли корҳои давлатӣ эътироф мекунад?
А) демократия

С) тоталитаризм

В) авторитаризм

D) либерализм

226 Кадом намуди режими сиёсӣ бо ҳокимияти бемаҳдуди як одам
ва ё гурӯҳи одамон ба шаҳрвандон бо нигоҳдории озодии
нисбии шахсият ва ҷомеа дар соҳаҳои ғайрисиёсӣ, масалан дар
иқтисодиёт ва фарҳанг фарқ мекунад?
А) демократӣ

В) авторитарӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) либералӣ

D) тоталитарӣ
Саҳифаи 34

227 Ратификатсия чист?
А) аз уҳдадории худ даст кашида, аз санади байналхалқӣ баромадани
давлати иштирокдор
В) тасдиқ намудани қарордодҳои нисбатан муҳими байналмилалӣ
аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатии кишвар
С) санади меъёрии ҳуқуқии мутобиқи тартиби муқарраршуда аз
тарафи мақомоти қонунгузор ё халқ қабулгардида
D) инъикос ва таҳкимбахшии меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқӣ дар
қонунҳо ва санадҳои зерқонунии миллӣ
228 Мафҳуми резолютсияро муайян намоед.

tc

.tj

А) Қарордоди байналмилалие, ки гурӯҳҳои гуногуни проблемаҳоро
фаро мегирад.
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В) Қарордоди байналмилалиест, ки ҳадафҳои таъсис, принсипҳо,
фаъолият, сохтори дохилии ташкилотҳои гуногуни байналмилалиро таҳким мебахшад.
С) Қарордоди байналмилалиест, ки ҳадаф, сохтор ва функсияҳои
ягон мақомоти байналмилалиро таҳким мебахшад.
D) Қарорест, ки дар натиҷаи муҳокимаи ягон масъала дар
ҷамъомади машваратии мақомот, маҷлис қабул карда шудааст.
229 Мафҳуми статутро муайян намоед.

А) Қарорест, ки дар натиҷаи муҳокимаи ягон масъала дар
ҷамъомади машваратии мақомот, маҷлис қабул карда шудааст.

ар

В) Қарордоди байналмилалиест, ки ҳадаф, сохтор ва функсияҳои
ягон мақомоти байналмилалиро таҳким мебахшад.

Д

С) Қарордоди байналмилалиест, ки ҳадафҳои таъсис, принсипҳо,
фаъолият, сохтори дохилии ташкилотҳои гуногуни байналмилалиро таҳким мебахшад.
D) Қарордоди байналмилалие, ки гурӯҳҳои гуногуни проблемаҳоро
фаро мегирад.
230 Тасдиқ намудани қарордодҳои нисбатан муҳими байналмилалӣ
аз ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатии кишвар чӣ ном
дорад?
А) резолютсия

В) паймон

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) ратификатсия

D) конвенсия
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231 Сухан дар бораи кадом мафҳуми ҳуқуқӣ меравад?
“Инъикос ва таҳкимбахшии меъёрҳои байналмилалӣ-ҳуқуқӣ дар
қонунҳо ва санадҳои зерқонунии миллӣ.”
А) резолютсия

С) имплементатсия

В) ратификатсия

D) дононсатсия

232 Меъёрҳои эъломияи байналмилалӣ чӣ гуна қувва доранд?
А) тавсиявӣ

В) ҳатмӣ

С) уҳдадоркунанда

D) манъкунанда

.tj

233 Шахсе, ки шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон нест ва наметавонад
мансубияти хешро ба шаҳрвандии ягон давлати хориҷӣ исбот
кунад, чӣ ном дорад?
С) шаҳрванди хориҷа

В) шахси бетабаа

D) муҳоҷири иҷборӣ
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А) гуреза

234 Апатрид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом ҳуқуқ маҳрум аст?
А) ҳуқуқи иштирок дар интихобот
В) ҳуқуқ ба таҳсил

С) ҳуқуқ ба ҳимояи иҷтимоӣ

D) ҳуқуқи муроҷиат бо арзу шикоят ба мақомоти давлатӣ
235 Раводид чист?

А) Ҳуҷҷатест, ки ба шаҳрванди хориҷӣ ё бетабаа дода шуда, ҳуқуқи
ӯро барои истиқомати муқимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ
мекунад.

Д

ар

В) Рухсатномаи махсус барои даромадан, баромадан, зиндагӣ кардан
ва гузаштани шахси хориҷӣ аз қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон
мебошад.
С) Ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсияти шаҳрванди хориҷӣ аст.
D) Ҳуҷҷате, ки дар он оид ба ҳаракати шаҳрванди хориҷӣ маълумот
дода мешавад.
236 Ҳуҷҷате, ки ба шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бетабаа дода шуда,
ҳуқуқи ӯро барои истиқомати доимӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ мекунад, чӣ ном дорад?
А) шаҳодатномаи зиндагӣ кардан

С) иҷозатнома

В) раводид

D) шиноснома

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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237 Яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсонро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба истироҳат
В) ҳуқуқи муроҷиат кардан ба мақомоти давлатӣ
С) ҳуқуқ ба дахлнопазирии шахсӣ
D) ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ
238 Яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсии инсонро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба ҳаёт

С) ҳуқуқи интихоб шудан

В) ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ

D) ҳуқуқ ба мерос

В) сиёсӣ

С) иқтисодӣ

D) шахсӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) иҷтимоӣ

tc
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239 Ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор ба кадом гурӯҳи ҳуқуқ ва
озодиҳои инсон дохил мешавад?

240 Иттиҳодияи ҷамъиятиро бо ташаббуси чанд нафар ташкил
кардан мумкин аст?
А) 10 нафар

В) 3 нафар

С) 5 нафар

D) 15 нафар

241 Амали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муроҷиатҳои
шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ” ба чӣ паҳн намегардад?
А) пешниҳодҳо

В) аризаҳо

С) шикоятҳо

D) даъвоҳо

242 Муҳлати баррасии муроҷиатро (ариза ё шикоят), ки барои ҳалли
он гузаронидани тафтиши махсус зарур аст, муайян намоед.
В) то 1 сол

С) то 3 моҳ

ар

А) то 6 моҳ

D) то 2 моҳ

Д

243 Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таклиф (пешниҳодот), агар он омӯзишу таҳқиқи иловагиро талаб накунад, дар
кадом муҳлат аз рӯзи ба қайд гирифта шуданаш бояд баррасӣ
гардад?
А) понздаҳ рӯз

В) се рӯз

С) сӣ рӯз

D) чордаҳ рӯз

244 Тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳлати умумии
баррасии шикоят аз рӯзи ба қайд гирифта шуданаш дар мақомоту
ташкилоти дахлдор чанд рӯз аст?
А) се рӯз

В) сӣ рӯз

С) чордаҳ рӯз

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

D) даҳ рӯз
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245 Ҳуқуқи муроҷиат кардани шаҳрванд ба мақомоти давлатӣ дар
кадом моддаи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ
гардидааст?
А) 5

В) 81

С) 68

D) 31

246 Ҳуқуқи интихоботи ғайрифаъол чист?
А) иштирок намудан дар райъпурсӣ
В) иштирок намудан дар интихоботи Президенти кишвар
С) иштирок намудан дар интихоби вакилони Маҷлиси намояндагон
D) интихоб шудан ба ҳайси вакили Маҷлиси вакилони халқи вилоят

tc

.tj

247 Фаъолияти ҳизбҳои сиёсиро кадом мақомот метавонад қатъ
кунад?
С) Суди конститутсионӣ

со Р
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А) Суди Олӣ
В) Прокуратураи генералӣ

D) Президент

248 Кадом мақомот ҳизбҳои сиёсиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
қайд мегирад?
А) Вазорати адлия

С) Вазорати корҳои дохилӣ

В) САҲШ

D) Нотариати давлатӣ

249 Ҳуқуқи муроҷиат кардан ба мақомоти давлатӣ ба кадом гурӯҳи
ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандон дохил мешавад?
А) иҷтимоӣ

В) шахсӣ

С) иқтисодӣ

D) сиёсӣ

ар

250 Кадом ҳуқуқҳои шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бетабаа
нисбат ба ҳуқуқҳои шаҳрвандони Тоҷикистон маҳдудтаранд?

Д

А) иҷтимоӣ

В) иқтисодӣ

С) шахсӣ

D) сиёсӣ

251 Шакли намоише, ки бо роҳи ҳаракати шаҳрвандон бо хатсайри
(маршрут) қаблан муайяншуда сурат мегирад, чӣ ном дорад?
А) пикет

В) манифестатсия

С) роҳпаймоӣ

D) маҷлис

252 Шакли ошкоро баён кардани афкори дастаҷамъӣ ё инфиродии
шаҳрвандон бо роҳи ҷойгирсозии онҳо дар назди объекти
дахлдор чӣ ном дорад?
А) гирдиҳамойӣ

В) пикет

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) манифестатсия

D) маҷлис
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253 Чорабиниеро муайян кунед, ки дар толору майдонҳо гузаронида
шуда, иштирокдорони он одатан қарор (резолютсия) қабул
мекунанд.
А) пикет

В) маҷлис

С) гирдиҳамоӣ

D) намоиш

254 Оғози дурусти ҷумларо муайян намоед:
... шакли муташаккили ифодаи афкори ҷамъиятӣ, дастгирии
оммавии қарорҳо, талабот ва дигар муроҷиатҳои шаҳрвандон аст,
ки дар ҷой ва вақти қаблан муайяншуда гузаронида мешавад.
А) Пикет

В) Гирдиҳамойӣ

С) Манифестатсия

D) Роҳпаймоӣ

.tj

255 Ҳуқуқ ба манзил ба кадом гурӯҳи ҳуқуқу озодиҳои инсон дохил
мешавад?
С) ҳуқуқу озодиҳои фарҳангӣ

В) ҳуқуқу озодиҳои иҷтимоӣ

D) ҳуқуқу озодиҳои шахсӣ
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А) ҳуқуқу озодиҳои сиёсӣ

256 Ҳуқуқи ташкили оила ба кадом гурӯҳи ҳуқуқҳо дохил мешавад?
А) иҷтимоӣ

В) иқтисодӣ

С) сиёсӣ

D) фарҳангӣ

257 Яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоии инсонро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба истироҳат
В) ҳуқуқ ба меҳнат

С) ҳуқуқи муроҷиат кардан ба мақомоти давлатӣ
D) ҳуқуқ ба манзил

258 Яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоии инсонро муайян намоед.
С) ҳуқуқ ба моликият

ар

А) ҳуқуқ ба истироҳат

D) ҳуқуқи таҳсил

Д

В) ҳуқуқи ҳифзи модарӣ ва кӯдакӣ

259 Ҳуқуқ ба истироҳат ба кадом насли ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
А) сеюм

В) чорум

С) якум

D) дуюм

260 Кадом навъи ҳуқуқу озодиҳои иқтисодии инсон метавонад
дастаҷамъона бошад?
А) ҳуқуқи интихоби касб
В) ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор
С) ҳуқуқи коллективи меҳнатӣ ба корпартоӣ
D) ҳуқуқи моликияти хусусӣ
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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261 Яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодии инсонро муайян намоед.
А) ҳуқуқи истифодаи воситаҳои ахбор
В) ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ

С) ҳуқуқи ҳимоя аз бекорӣ
D) ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ

262 Ҳуқуқ ба моликият ба кадом гурӯҳи ҳуқуқҳои инсон дохил
мешавад?
А) сиёсӣ
В) иқтисодӣ
С) фарҳангӣ
D) иҷтимоӣ
263 Ҳуқуқ ба интихоби касб ба кадом гурӯҳи ҳуқуқҳо дохил мешавад?
А) иқтисодӣ

В) фарҳангӣ

С) сиёсӣ

D) иҷтимоӣ

264 Яке аз ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодии инсонро муайян намоед.
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А) ҳуқуқ ба манзил
В) ҳуқуқи муроҷиат кардан бо арзу шикоят ба мақомоти ҳокимияти
давлатӣ
С) ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ
D) ҳуқуқ ба мерос
265 Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид”
кадом рӯзи ид ҳамчун рӯзи ғайрикорӣ дониста мешавад?
А) Рӯзи ҳуқуқи инсон
В) Рӯзи Иди Рамазон
С) Рӯзи Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
D) Рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон

Д

ар

266 Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид”
кадом рӯзи ид ҳамчун рӯзи ғайрикорӣ дониста мешавад?
А) Рӯзи Забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
В) Рӯзи Шашмақом
С) Рӯзи ҳуқуқи инсон
D) Рӯзи Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ
267 Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи рӯзҳои ид”
кадом рӯзи ид ҳамчун рӯзи корӣ дониста мешавад?
А) Рӯзи байналмилалии якдилии меҳнаткашон
В) Рӯзи Ваҳдати миллӣ
С) Рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
D) Рӯзи Ғалаба дар Ҷанги Бузурги Ватанӣ
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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268 6-уми ноябр кадом ид дар Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад?

269

А) Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон

С) Рӯзи байналмилалии оила

В) Рӯзи Конститутсия

D) Иди Меҳргон

15-уми май кадом ид дар Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад?
А) Иди Меҳргон

С) Рӯзи Конститутсия

В) Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон

D) Рӯзи байналмилалии оила

270 Кадом ид ҳар сол 1-уми июн дар Тоҷикистон ҷашн гирифта
мешавад?
А) Рӯзи байналмилалии оила

tc

С) Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон

.tj

В) Рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон
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D) Рӯзи маъюбон

271 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зан аз чандсолагӣ ҳуқуқ дорад, ки ба
нафақа барояд?
А) 60-солагӣ

В) 58-солагӣ

С) 63-солагӣ

D) 65-солагӣ

272 Навъи моликияти зеҳниро муайян намоед.
А) коғазҳои қиматнок ва векселҳо
В) асъори миллӣ ва хориҷӣ

С) маълумоти дорои сирри хизматӣ ё тиҷоратӣ
D) амволи манқул ва ғайриманқул

Д

ар

273 Ҳуқуқ ба озодии матбуот ба кадом гурӯҳи ҳуқуқҳои инсон дохил
мешавад?
А) сиёсӣ

В) фарҳангӣ

С) иҷтимоӣ

D) иқтисодӣ

274 Ҳуқуқи ройгон истифода намудани захираи бойгонӣ
китобхонаҳо ба кадом гурӯҳи ҳуқуқҳо дохил мешавад?
А) иҷтимоӣ

В) иқтисодӣ

С) сиёсӣ

ва

D) фарҳангӣ

275 Ҳуқуқи истифодаи забони модарӣ ба кадом гурӯҳи ҳуқуқи инсон
дохил мешавад?
А) фарҳангӣ

В) сиёсӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) дастаҷамъӣ

D) иҷтимоӣ
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276 Ҳуқуқ ба эҷодиёт ба кадом гурӯҳи ҳуқуқҳои инсон мансуб аст?
А) сиёсӣ

В) иқтисодӣ

С) иҷтимоӣ

D) фарҳангӣ

277 Кадом рӯзнома соли 1929 чоп шуда буд?
А) “Тоҷикистони советӣ”

С) “Иди тоҷик”

В) “Бухорои шариф”

D) “Овози тоҷик”

278 Таҳсил дар синфҳои 10-11 ба кадом зинаи таҳсилоти умумӣ
мансуб аст?
А) ибтидоӣ

В) иловагӣ

С) умумии асосӣ

D) миёнаи умумӣ

.tj

279 Кадом маълумот сирри давлатӣ ба ҳисоб намеравад?

tc

А) дар бораи захираҳои давлатии металлҳои қиматбаҳо
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В) дар бораи офатҳои табиӣ

С) дар бораи воридот ва содироти техникаи ҳарбӣ
D) дар бораи воридот ва содироти силоҳ
280 Кадом маълумот сирри давлатӣ нест?

А) дар бораи содирот ва воридоти силоҳ
В) дар бораи низоми алоқаи ҳукуматӣ

С) дар бораи нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-демографӣ
D) дар бораи захираи давлатии металлҳои қиматбаҳо
281 Вазъияте, ки дар он як хешованд хешованди дигарро ба кор
қабул намуда, ба ӯ ҳуқуқи моликиятро медиҳад, чӣ ном дорад?

ар

А) бюрократия

В) коррупсия

С) протексия

D) непотизм

Д

282 Вазъияте, ки як хешованд хешованди дигарро ба ягон вазифа ба
кор қабул намуда, салоҳияти ба ӯ назорат карданро дорад, чӣ ном
дорад?
А) сензура

В) непотизм

С) протексионизм

D) плюрализм

283 Аз ҷониби хизматчии давлатӣ ба асноди расмӣ дохил намудани
маълумоти бардурӯғ, агар ин кирдор бо мақсади ғаразнок ё
дигар манфиатҳои шахсӣ содир шуда бошад, чӣ ном дорад?
А) суиистифода аз ваколатҳои мансабӣ

С) непотизм

В) ихтилофи манфиатҳо

D) сохтакории хизматӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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284 Коррупсия аз рӯйи бахшҳои паҳншавӣ ба кадом намудҳо ҷудо
мешавад?
А) маҳдуд, паҳншуда, харобкунанда
В) осиёгӣ, америкоии лотинӣ, африқоӣ
С) коррупсия дар бахши хусусӣ ва давлатӣ
D) минтақавӣ ва байналмилалӣ

В) аврупоии ғарбӣ

D) африқоӣ

tc

С) осиёӣ
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А) америкоии лотинӣ

.tj

285 Сухан дар бораи кадом модели рушди коррупсия меравад?
“Сатҳи пасти мавҷудияти коррупсия дар сохторҳои сиёсиву
иҷтимоӣ ва дар соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт дар шакли хизматрасониҳои пасипардагӣ зуҳур меёбад. Бо ҳамин сабаб онро коррупсияи
иқтисодӣ низ меноманд.”

286 Сухан дар бораи кадом модели рушди коррупсия меравад:
“Муросокорию саҳлангорӣ намудани ҳукумат бо коррупсия имкон
фароҳам меоварад, ки сохторҳои пасипардагӣ ва ҷиноятпешаи
иқтисодиёт соҳиби қудрати ба давлат ҳамто гарданд”?
А) америкоии лотинӣ

В) африқоӣ

С) аврупоии ғарбӣ

D) осиёӣ

ар

287 Сухан дар бораи кадом модели рушди коррупсия меравад:
“Ҳузури коррупсия дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт хос мебошад. Ин
шакли коррупсияро бо сабаби ба муносибатҳои иҷтимоӣ печ дар
печ будани муносибатҳои коррупсионӣ ҳамчун коррупсияи
иҷтимоӣ низ арзёбӣ мекунанд.”?
В) америкоӣ-лотинӣ

С) осиёгӣ

D) аврупоӣ-ғарбӣ

Д

А) африқоӣ

288 Навъи коррупсияро аз рӯйи дараҷаи афзоиш муайян намоед.
А) харобкунанда

В) асосӣ

С) умумӣ

D) муваққатӣ

289 Навъҳои коррупсияро аз рӯйи дараҷаи афзоиш муайян намоед.
А) маҳдуд, паҳншуда, харобкунанда
В) осиёгӣ, америкоилотинӣ, африқоӣ
С) миёна, вазнин, махсусан вазнин
D) коррупсия дар бахши хусусӣ ва давлатӣ
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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290 Кадом ҷиноят ба ҷиноятҳои характери коррупсионидошта
дохил намешавад?
А) додани мукофот ба хизматчӣ
В) дуздӣ
С) суиистифода аз ваколатҳои мансабӣ
D) сохтакории хизматӣ
291 Вазъияте, ки вақти интихоби кадрҳо афзалият ё бартарият ба
дӯстон, сарфи назар аз он ки онҳо барои кор дар вазифаи муайян
лоиқ ҳастанд ё не, дода мешавад, чӣ ном дорад?
С) протексионизм

292 Суди салоҳияташ умумиро муайян намоед.

D) плюрализм

.tj

В) сензура

tc

А) непотизм

С) Суди ҳарбӣ

В) Суди конститутсионӣ

D) Суди иқтисодӣ
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А) Суди ноҳиявӣ

293 Суди салоҳияташ умумиро муайян намоед.

А) Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
В) Суди иқтисодии шаҳри Душанбе
С) Суди ҳарбӣ

D) Суди конститутсионӣ

294 Суди салоҳияташ умумиро муайян намоед.

ар

А) Суди иқтисодии вилояти Хатлон

D) Суди конститутсионӣ

Д

В) Суди шаҳри Душанбе

С) Суди ҳарбӣ

295 Суди салоҳияташ махсусро муайян намоед.
А) Суди шаҳри Душанбе
В) Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон
С) Суди Олии иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон
D) Суди Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
296 Суди салоҳияташ махсусро муайян намоед.
А) Суди ноҳиявӣ

В) Суди Олӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) Суди вилоятӣ

D) Суди ҳарбӣ
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297 Кадом навъи ҷиноятро Суди байналмилалии ҷиноятӣ баррасӣ
менамояд?
А) муқобили асосҳои сохтори конститутсионӣ
В) бар зидди инсоният
С) хусусияти коррупсионӣ дошта
D) муқобили ҳокимияти давлатӣ
298 Механизми миллии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
А) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
В) Созмони ғайриҳукуматии “Маркази рушди инсон ва ҷомеа”

.tj

С) Созмони Милали Муттаҳид

tc

D) Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
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299 Механизми маъмурии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
А) прокуратура

С) Созмони Милали Муттаҳид

В) ташкилоти ҷамъиятӣ

D) суди ҳакамӣ

300 Механизми маъмурии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
А) Адвокатура

В) Созмони ғайриҳукуматии “Маркази таҳқиқоти гендерӣ”
С) Идораи Комиссари Олии СММ оид ба корҳои гурезаҳо
D) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо

301 Механизми маъмурии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.

ар

А) Ташкилоти Умумиҷаҳонии Нигаҳдории Тандурустӣ
В) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо

Д

С) Созмони ғайриҳукуматии “Ҳуқуқ ва некуаҳволӣ”
D) Раёсати кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқҳои шаҳрвандони
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
302 Механизми маъмурии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
А) Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
В) Созмони ғайриҳукуматии “Ҳуқуқ ва некуаҳволӣ”
С) Созмони Милали Муттаҳид
D) Прокуратура
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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303 Механизми маъмурии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
А) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
В) Созмони ғайриҳукуматии “Бюрои ҷумҳуриявӣ оид ба ҳуқуқҳои
инсон ва риояи қонуният”
С) Суди Олӣ
D) Адвокатура

В) байналмилалӣ

С) минтақавӣ

D) маъмурӣ

tc

А) ғайриҳукуматӣ

.tj

304 Фаъолияти Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба таъмин намудани иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар
соҳаи ҳуқуқҳои инсон ба кадом механизми ҳифзи ҳуқуқҳои инсон
дохил мешавад?

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

305 Фаъолияти Прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
кадом механизми ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дохил мешавад?
А) ғайриҳукуматӣ

В) минтақавӣ

С) маъмурӣ

D) байналмилалӣ

306 Механизми минтақавии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
А) Суди конститутсионӣ

В) Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ
С) Созмони Милали Муттаҳид

D) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо

ар

307 Механизми минтақавии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
С) Котиботи СММ

В) Ассамблеяи Генералии СММ

D) Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил

Д

А) Суди байналмилалии СММ

308 Механизми байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи инсонро муайян намоед.
А) Адвокатура
В) Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ
С) Ташкилоти ҷамъиятии “Маркази ҳуқуқҳои инсон”
D) Комиссияи назди Ҳукумати Чумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмин
намудани иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои
инсон
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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309 Механизми байналмилалии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян
намоед.
А) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА)
В) Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ)
С) Созмони Ҳамкории Шанхай (ШОС)
D) Ташкилоти Созмони Милали Муттаҳид оид ба маориф, илм ва
фарҳанг (ЮНЕСКО)
310 Механизми байналмилалии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян
намоед.

.tj

А) Созмони ғайриҳукуматии “Ҳуқуқ ва некуаҳволӣ”

tc

В) Ташкилоти Умумиҷаҳонии Нигаҳдории Тандурустӣ
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С) Раёсати кафолатҳои конститутсионии ҳуқуқҳои шаҳрвандони
Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
D) Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмин
намудани иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои
инсон
311 Механизми байналмилалии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян
намоед.
А) Созмони ғайриҳукуматии “Маркази таҳқиқоти гендерӣ”
В) Идораи Комиссари Олии СММ оид ба корҳои гурезаҳо

ар

С) Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба қонунгузорӣ, қонунияти конститутсионӣ ва
ҳуқуқҳои инсон

Д

D) Созмони ғайриҳукуматии “Ҳуқуқ ва некуаҳволӣ”
312 Механизми байналмилалии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян
намоед.
А) Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон
В) Комиссари Олии СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон
С) Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
таъмин намудани иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи
ҳуқуқҳои инсон
D) Созмони ғайриҳукуматии “Ҳуқуқ ва некуаҳволӣ”
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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313 Механизми байналмилалии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян
намоед.
А) Созмони ғайриҳукуматии “Маркази рушди инсон ва ҷамъият”
В) Созмони ғайриҳукуматии “Маркази таҳлилии машваратӣ оид ба
ҳуқуқҳои инсон”
С) Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмин
намудани иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар соҳаи ҳуқуқҳои
инсон
D) Ассамблеяи Генералии СММ

.tj

314 Фаъолияти Ассамблеяи Генералии СММ ба кадом механизми
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон дохил мешавад?
А) маъмурӣ В) ғайриҳукуматӣ С) байналмилалӣ D) минтақавӣ
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315 Бо ташаббуси кадом давлатҳо Созмони Милали Муттаҳид таъсис
ёфт?
А) Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Хитой
В) Иттиҳоди Шӯравӣ, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Британияи Кабир
С) Олмон, Британияи Кабир, Иттиҳоди Шӯравӣ
D) Британияи Кабир, Олмон, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
316 Мақомоти олии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро муайян кунед.
А) Шӯрои вазирони мудофиа
С) Котиботи иҷроия
В) Суди иқтисодӣ
D) Шӯрои сарони давлатҳо
317 Эъломияи умумии ҳуқуқи башар аз чанд модда иборат аст?
А) 30
В) 60
С) 100
D) 10

Д

ар

318 Кадом мақомоти СММ буҷети онро баррасӣ ва тасдиқ менамояд?
А) Шӯрои васояти СММ
В) Ассамблеяи Генералии СММ
С) Котиботи СММ
D) Шӯрои иқтисодӣ ва иҷтимоии СММ
319 Ҳуқуқи халқ ба худмуайянкунӣ дар кадом санади ҳуқуқии байналмилалӣ мустаҳкам гардидааст?
А) Эъломия дар бораи усулҳои тоқатпазирӣ
В) Паймони байналмилалӣ оид ба ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсӣ
С) Конвенсияи СММ оид ба мақоми гурезаҳо ва масъалаҳои ҳимояи
ҳуқуқи онҳо
D) Паймони байналмилалӣ доир ба ҳуқуқҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва
фарҳангӣ
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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320 Барои инкишофи озодонаи халқ кадом шароити дохиливу берунӣ
зарур аст?
А) худшиносии одамон ва изҳори озодонаи ирода
В) ташкили давлати мустақили соҳибихтиёр
С) эҳтироми ҳуқуқҳои дигарон ва риояи принсипҳои ҳуқуқи
байналхалқӣ
D) мавҷуд набудани ихтилофот байни манфиатҳои шахсӣ ва умумӣ
321 Ҳуқуқ ба худмуайянкунии сиёсӣ дар кадом шаклҳо метавонад
амалӣ гардад?
С) беруна ва дохилӣ

В) инфиродӣ ва дастаҷамъӣ

D) фарҳангӣ ва маънавӣ

tc
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А) иҷтимоӣ ва иқтисодӣ

А) гражданӣ
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322 Дар қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
ифротгароӣ кадом намуди ҷавобгарӣ муқаррар шудааст?
В) маъмурӣ

С) интизомӣ

D) ҷиноятӣ

323 Қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар кадом шаҳр ҷойгир аст?
А) Осло

В) Берлин

С) Ню-Йорк

D) Париж

324 Кадом созмони байналмилалӣ барои таъмини модии кӯдакон ва
модарони эҳтиёҷманд мусоидат менамояд?
А) САҲА

В) ЮНИСЕФ

С) ТБМ

D) ЮНИФЕМ

ар

325 Ҷалб намудани кӯдакон ба тадбирҳои маърифатӣ ва ташаккули
шахсияти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз самтҳои
фаъолияти кадом созмони байналмилалӣ аст?
В) ЮНИСЕФ

С) САҲА

D) СБМ

Д

А) КБСС

326 Таҳияи маводи таълимӣ барои хонандагони мактабҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон яке аз самтҳои фаъолияти кадом созмони байналмилалӣ аст?
А) СБМ

В) САҲА

С) КБСС

D) ЮНИСЕФ

327 Нигоҳ доштани муҳити мусоид барои зисти кӯдак яке аз самтҳои
фаъолияти кадом созмони байналмилалӣ аст?
А) СБМ

В) КБСС

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) ЮНИСЕФ

D) САҲА
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328 Расонидани кӯмаки моддӣ ба кӯдакони ятим яке аз самтҳои
фаъолияти кадом созмони байналмилалӣ мебошад?
А) СБМ
В) ЮНИСЕФ
С) ТБМ
D) КБСС
329 Хазинаи Траст кадом сол таъсис ёфтааст?
А) 1999
В) 1995
С) 1996

D) 2000

.tj

330 Кадом созмони байналмилалӣ ба вуҷуд овардани имкониятҳои
васеъ барои занон ва мардон дар таъмини шуғл ба меҳнатро яке
аз мақсадҳои стратегии худ қарор додааст?
А) Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх
В) Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон
С) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
D) Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат
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331 Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат кадом сол таъсис ёфт?
А) 1966
В) 1919
С) 1976
D) 1951
332 Таҳкими сохтори сетарафа ва дастгирии муколамаи иҷтимоӣ
яке аз мақсадҳои стратегии кадом созмони байналмилалӣ аст?
А) Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх
В) Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат
С) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
D) Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон

Д

ар

333 Кадом созмони байналмилалӣ фарогирии васеъ ва баланд
бардоштани ҳимояи иҷтимоӣ барои ҳамаро яке аз мақсадҳои
стратегии худ қарор додааст?
А) Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх
В) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
С) Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат
D) Комиссияи СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон
334 Созмони байналмилалии муҳоҷират кай ва бо кадом мақсад таъсис
дода шудааст?
А) соли 1919 барои ҳалли масълаҳои давлатии бо муҳоҷирони иҷборӣ
алоқаманд
В) соли 1951 барои ба низом даровардани ҳаракати аҳолӣ дар
мамлакатҳои Аврупо
С) соли 1946 бо мақсади ба вуҷуд овардани имкониятҳои васеъ ба
занон ва мардон дар таъмини шуғл ба меҳнат
D) соли 1966 бо мақсади расонидани ёрии тиббӣ ва ҷустуҷӯи шахсони
бедарак ғайбзада
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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335 Созмони Байналмилалии Муҳоҷират кадом сол таъсис ёфт?
А) 1966

В) 1919

С) 1976

D) 1951

336 Қароргоҳи Созмони Байналмилалии Муҳоҷират дар кадом шаҳр
ҷойгир аст?
А) Ню-Йорк

В) Женева

С) Лондон

D) Берлин

337 Кадом созмони байналмилалӣ лоиҳаҳоро дар самти муқовимат
бо фурӯши одамон татбиқ менамояд?
А) Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх
В) Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат

tc

D) Созмони Байналмилалии Муҳоҷират

.tj

С) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо

А) Вена
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338 Қароргоҳи Идораи Комиссари олии СММ оид ба гурезаҳо дар
кадом шаҳр ҷойгир шудааст?
В) Варшава

С) Гаага

D) Женева

339 Кадом мақомоти САҲА қарорҳои сиёсӣ қабул мекунад?
А) Ассамблеяи парлумонӣ

С) Шӯрои доимӣ

В) Намояндаи САҲА доир ба озодии ВАУ

D) Котиботи САҲА

340 Кадом мақомоти САҲА қарорҳои сиёсӣ қабул мекунад?
А) Муншии кулли САҲА

В) Намояндаи САҲА доир ба озодии ВАУ

ар

С) Шӯрои вазирон

Д

D) Додгоҳи САҲА доир ба оштӣ ва арбитраж
341 Кадом давлат ба САҲА шомил нест?
А) ШМА

В) Хитой

С) Олмон

D) Тоҷикистон

342 Кадом сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагии Кумитаи
Байналмилалии Салиби Сурх кушода шуд?
А) 2000

В) 1994

С) 2002

D) 1993

343 Яке аз вазифаҳои кадом созмони байналмилалӣ расонидани ёрӣ
ба захмбардоштагон ҳангоми низоъҳои мусаллаҳона аст?
А) СБМ

В) КБСС

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) МАГАТЭ

D) САҲА
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344 Кадом созмони байналмилалӣ метавонад ба сифати миёнарави
бетараф ҳангоми ба вуқӯъ омадани низоъҳои ҳарбӣ ва бетартибиҳо баромад намояд?
А) МАГАТЭ

В) САҲА

С) СБМ

D) КБСС

345 Башардӯстона, беғараз, бетараф, соҳибистиқлол, ихтиёрӣ, ягонагӣ
ва универсалӣ будан принсипҳои бунёдии кадом созмони байналмилалӣ аст?
А) КБСС

В) ТБМ

С) ХКСММ (ЮНИСЕФ)

D) СБМ

346 Идораи Комиссари Олии СММ оид ба гурезаҳо кадом сол таъсис
дода шуд?
С) 1966

D) 1977

.tj

В) 1951
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А) 1976

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

347 Дар Тоҷикистон гуреза аз кадом ҳуқуқ маҳрум аст?
А) ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ

С) ҳуқуқ ба ҳаёти хусусӣ

В) ҳуқуқ ба хизмати давлатӣ

D) ҳуқуқ ба таъминоти иҷтимоӣ

348 Дар Тоҷикистон гуреза аз кадом ҳуқуқ маҳрум аст?
А) ҳуқуқи муаллифӣ

В) ҳуқуқ ба ҳимояи судӣ

С) ҳуқуқи интихоб кардан ва интихоб шудан
D) ҳуқуқ ба фаъолияти соҳибкорӣ

349 Дар Тоҷикистон гуреза аз кадом ҳуқуқ маҳрум аст?

ар

А) ҳуқуқи дар раъйпурсӣ иштирок кардан
В) ҳуқуқ ба ҳимояи иҷтимоӣ

Д

С) ҳуқуқи бо шикоят ба мақомоти давлатӣ муроҷиат кардан
D) ҳуқуқи гирифтани нафақа
350 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукми қатл бароварда мешавад?
А) танҳо барои содир намудани ҷинояти вазнин ва махсусан вазнин
В) танҳо тибқи Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои содир
намудани баъзе намудҳои ҷиноят
С) барои баровардани ҳукми қатл маратория эълон карда шудааст
D) танҳо барои содир намудани ҷиноят ҳангоми ретсидиви махсусан
хавфнок
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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351 Мамлакатҳои Венесуэла, Коста-Рика ва Голландия дар кадом аср
аз истифодаи ҷазои қатл даст кашиданд?
А) XVII

В) XVIII

С) XIX

D) XX

352 Кадом сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсия бар зидди
шиканҷа ва дигар навъҳои муносибатҳои золимона, ғайриинсонӣ
ё пастзанандаи қадру қимат ва ҷазодиҳӣ ҳукми амал пайдо кард?
А) 1993

В) 1995

С) 2002

D) 1999

С) лату кӯб

D) шиканҷа

tc

В) азобу уқубат
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А) пурсиш

.tj

353 Ҳама гуна рафтори барқасдонаи шахсони мансабдор, ки нисбати
шахсони таъқибшаванда татбиқ шуда, ба онҳо азоби ҷисмонию
руҳӣ мерасонад, чист?

354 Мумайизони (экспертҳо) Кумитаи зидди шиканҷа ба кадом муҳлат
интихоб мегарданд?
А) 7 сол

В) 10 сол

С) 4 сол

D) 5 сол

355 Шиканҷа ҳама гуна рафтори барқасдонаи ... мебошад, ки нисбати
тарафи таъқибшаванда татбиқ шуда, ба ӯ азобу шиканҷаи ҷисмонию рӯҳӣ мерасонад.
А) шахси ҳуқуқӣ

С) комбатант

В) ҷинояткор

D) шахси мансабдор

Д

ар

356 Барои содир намудани ҷиноят дар шакли азобу уқубат (азобу
уқубати ҷисмонӣ ё рӯҳӣ бо роҳи лату кӯби мунтазам ё бо усули
дигари зўроварӣ) шахс аз чандсолагӣ ба ҷавобгарӣ кашида мешавад?
А) 10-солагӣ

В) 18-солагӣ

С) 16-солагӣ

D) 14-солагӣ

357 Кадом сол дар Тоҷикистон Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак
ратификатсия гардид?
А) 1991

В) 1993

С) 1999

D) 2003

358 Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак кадом сол дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҳукми амал пайдо кард?
А) 1995

В) 1999

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) 2002

D) 1993
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359 Кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ уҳдадориҳои давлатҳои иштирокдорро бобати андешидани тамоми тадбирҳои имконпазир барои
иштирок накардани ашхоси ҳанӯз ба синни 18-солагӣ нарасида
дар амалиётҳои ҳарбӣ муқаррар мекунад?
А) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар
В) Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
С) Низомномаи Комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак
D) Протоколи факултативӣ ба Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак
марбут ба иштироки кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона

tc
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360 Протоколи якуми факултативӣ ба Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои
кӯдак марбут ба иштироки кӯдакон дар низоъҳои мусаллаҳона
кадом сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукми амал пайдо кард?
А) 2002
В) 1999
С) 1992
D) 1993

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

361 Протоколи дуюми факултативӣ ба Конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои
кӯдак марбут ба хариду фурӯши кӯдакон, фоҳишагарии кӯдакона
ва порнографияи кӯдакона кадом сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ҳукми амал пайдо кард?
А) 1995
В) 1993
С) 1999
D) 2002

ар

362 Дар Тоҷикистон соли 2001 оид ба ҳифзи ҳуқуқ ва озодиҳои
кӯдакон кадом мақомот таъсис дода шуд?
А) Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
В) Кумитаи СММ оид ба барҳам додани табъизи нажодӣ
С) Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқҳои
кӯдак
D) Комиссия оид ба корҳои ноболиғон

Д

363 Низоми махсуси адлияи судӣ барои ноболиғон, ки яке аз принсипҳои он кӯшиш ба иваз намудани ҷазои маҳрумият аз озодӣ бо
чораҳои алтернативии дигар мебошад, чӣ ном дорад?
А) Адлияи ювеналӣ
С) Суди иқтисодӣ
В) Шӯрои адлия
D) Қоидаҳои Пекинӣ
364 Мафҳуми “адлияи ювеналӣ”-ро муайян кунед.
А)
В)
С)
D)

баробарии ҳама дар назди суд ва қонун
танҳо ба қонун итоат намудани суд
низоми махсуси адлияи судӣ барои ноболиғон
баррасии беғарази парванда аз тарафи суд

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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365 Принсипи иҷрои адолати судӣ нисбат ба ноболиғонро муайян
намоед.
А) мутамарказият

С) таъмини махфият

В) баробарии субъектҳо

D) шарикии иҷтимоӣ

366 Истифодаи меҳнати кӯдакон, аз ҷумла меҳнати хурдсолон дар
корҳои барои кӯдакон манъшудаи зараррасон чӣ ном дорад?
А) зӯроварии равонӣ ба кӯдакон
В) низоми махсуси адлияи судӣ барои ноболиғон
С) истисмори иқтисодии кӯдакон

В) аз 16-солагӣ

С) аз 18-солагӣ

D) аз 14-солагӣ
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А) аз 12-солагӣ

tc

367 Аз чандсолагӣ шахс кӯдак ба ҳисоб намеравад?

.tj

D) зӯроварии ҷисмонӣ ба кӯдакон

368 Яке аз ҳуқуқҳои шахсии кӯдакро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба баёни фикри худ

В) ҳуқуқ ба таъмини зист аз ҷониби волидон ва дигар аъзои оила
С) ҳуқуқи истифода аз амволи волидон дар сурати зиндагии якҷоя
бо онҳо
D) ҳуқуқи моликият ба даромадҳои бадастовардаи кӯдак
369 Яке аз ҳуқуқҳои шахсии кӯдакро муайян намоед.

А) ҳуқуқи истифода аз амволи волидон дар сурати зиндагии якҷоя
бо онҳо

ар

В) ҳуқуқ ба таъмини зист аз ҷониби волидон

Д

С) ҳуқуқи моликият ба амволе, ки кӯдак туҳфа ё ба тартиби мерос
гирифтааст
D) ҳуқуқи зиндагӣ кардан ва тарбия дидан дар оила
370 Яке аз ҳуқуқҳои шахсии кӯдакро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба таъмини зист аз ҷониби волидон
В) ҳуқуқи истифода аз амволи волидон дар сурати зиндагии якҷоя
бо онҳо
С) ҳуқуқ ба ном, номи падар ва номи хонаводагӣ
D) ҳуқуқи моликият ба ҳама гуна амволи бо маблағҳои кӯдак
гирифташуда
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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371 Яке аз ҳуқуқҳои шахсии кӯдакро муайян намоед.
А) ҳуқуқ ба таъмини зист аз ҷониби волидон
В) ҳуқуқи истифода аз амволи волидон дар сурати зиндагии якҷоя
бо онҳо
С) ҳуқуқи моликият ба ҳама гуна амволи бо маблағҳои кӯдак
гирифташуда
D) ҳуқуқ ба ҳифзи манфиатҳои қонунии худ
372 Яке аз ҳуқуқҳои шахсии кӯдакро муайян намоед.
С) ҳуқуқи ихтиёрдории даромад

В) ҳуқуқи мерос гирифтан

D) ҳуқуқи фурӯши амвол

tc
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А) ҳуқуқ ба ном

А) фарҳангӣ
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373 Ҳуқуқи муошират бо волидон ва дигар хешовандон ба кадом
навъи ҳуқуқҳои кӯдак дохил мешавад?
В) амволӣ

С) шахсӣ

D) сиёсӣ

374 Ҳуқуқи кӯдак ба баёни фикри худ ба кадом навъи ҳуқуқҳои
кӯдак дохил мешавад?
А) иҷтимоӣ

В) фарҳангӣ

С) шахсӣ

D) сиёсӣ

375 Яке аз ҳуқуқҳои амволии кӯдакро муайян намоед.
А) ҳуқуқи зиндагӣ кардан ва тарбия дидан дар оила
В) ҳуқуқ ба баёни фикри худ

С) ҳуқуқи моликият ба амволи туҳфа гирифтаи кӯдак

Д

ар

D) ҳуқуқ ба ҳифзи манфиатҳои қонунии худ
376 Ҷумларо ба итмом расонед: Зӯроварии равонӣ ба кӯдак – ...
А) амале, ки кӯдакро ба ҳолати шиддати эҳсосӣ мегузорад.
В) кирдоре, ки рушди лаёқатҳои кӯдакро бозмедорад ё ба он зарар
мерасонад.
С) муносибати ношоиста ба кӯдак, ки дар рафти он кӯдак дидаву
дониста ба ҳолати ногувори ҷисмонию рӯҳонӣ гузошта мешавад.
D) азхудкунии натиҷаҳои меҳнати кӯдак аз ҷониби соҳиби воситаҳои
истеҳсолӣ.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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377 Кадом амал зӯроварии эҳсосӣ ба кӯдак дониста мешавад?
А)
В)
С)
D)

ҷангу ҷанҷоли зиёд дар оила
таҳқири кӯдак
рафтори ғайричашмдошти волидон нисбат ба кӯдак
лату кӯби кӯдак

378 Кадом амал зӯроварии равонӣ ба кӯдак дониста мешавад?
рафтори ғайричашмдошти волидон нисбат ба кӯдак
рад кардани муҳокимаи якҷояи мушкилот
ҷалб кардани кӯдак ба амалҳои ношоиста
мунтазам зери шиддат нигоҳ доштан

.tj

А)
В)
С)
D)
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379 Рад кардани муҳокимаи якҷояи мушкилот ба кадом намуди
зӯроварӣ нисбат ба кӯдак мансуб аст?
А) равонӣ
В) ҷисмонӣ
С) эҳсосӣ
D) рӯҳонӣ

ар

380 18 декабри соли 1979 аз ҷониби Ассамблеяи Генералии СММ
кадом санади байналмилалӣ қабул карда шуд?
А) Конвенсияи СММ дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак
В) Конвенсияи СММ дар бораи барҳам додани тамоми шаклҳои
табъиз нисбати занон
С) Конвенсияи СММ оид ба барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъизи
нажодӣ
D) Конвенсияи СММ ба муқобили шиканҷа ва намудҳои дигари
муносибат ва ҷазои золимона, ғайриинсонӣ ва шаъну шарафи
инсонро пастзананда

Д

381 Конвенсия дар бораи барҳам додани ҳамаи шаклҳои табъиз нисбат
ба занон кадом сол дар Тоҷикистон ҳукми амал пайдо кард?
А) 1995
В) 2002
С) 1993
D) 1999
382 Дар қисмати сеюми Конвенсияи СММ дар бораи барҳам додани
тамоми шаклҳои табъиз нисбати занон сухан дар бораи кадом
масъалаҳо меравад?
А) роҳу воситаҳои татбиқи Конвенсия
В) зарурати баробарҳуқуқии занон бо мардон
С) баробарҳуқуқии мардону занон ҳангоми дар ақди никоҳ будан
D) тадбирҳои давлатҳои ба Конвенсия пайваста ҷиҳати таъмини
ҳуқуқҳои занон
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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383 Квотаи Президент барои ба мактабҳои олӣ дохил шудани
духтарони ноҳияҳои дурдаст бо кадом мақсад таъсис дода шудааст?
А) дастгирӣ намудани оилаҳои камбизоат
В) баланд бардоштани сатҳи саводнокии аҳолӣ
С) бартараф кардани нобаробарии гендерӣ
D) пешгирӣ намудани зӯроварӣ дар оила нисбати занон
384 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи кафолатҳои баробарҳуқуқии занон ва мардон ва имкониятҳои баробари татбиқи
онҳо” кай қабул карда шудааст?
С) 1 марти соли 2005

В) 3 декабри соли 1999

D) 1 январи соли 2013

tc

.tj

А) 13 ноябри соли 1998

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

385 Ҳолате, ки дар он вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиёсии занон ва
мардон баробар мебошад, чӣ ном дорад?
А) мувозинати гендерӣ

С) сиёсати гендерӣ

В) баробарҳуқуқии гендерӣ

D) таҳлили гендерӣ

386 Надодани музди меҳнати зане, ки ба фаъолияти меҳнатӣ машғул
аст, ба кадом намуди зӯроварӣ дохил мешавад?
А) иқтисодӣ

В) ҷисмонӣ

С) ҷинсӣ

D) рӯҳӣ

387 Ба кор қабул накардани зани ҳомила ба кадом намуди зӯроварӣ
нисбат ба зан дохил мешавад?
А) ҷисмонӣ

В) рӯҳӣ

С) иқтисодӣ

D) эҳсосӣ

Д

ар

388 Дахолат ба ҳаёти шахсии зан ба кадом намуди зӯроварӣ дохил
мешавад?
А) иқтисодӣ

В) эҳсосӣ

С) равонӣ

D) ҷисмонӣ

389 Лату кӯби зан ба кадом намуди зӯроварӣ дохил мешавад?
А) равонӣ

В) эҳсосӣ

С) иқтисодӣ

D) ҷисмонӣ

390 Агар дар оила яке аз аъзои он ба зӯроварӣ дучор гардад, ӯ бояд
ба кадом мақомот муроҷиат намояд?
А) Суди иқтисодӣ

С) Мақомоти корҳои дохилӣ

В) Вазорати адлия

D) Вазорати мудофиа

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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391 Додани амрномаи муҳофизатӣ ба шахси дар оила зӯроварӣ
содирнамуда ваколати кадом мақомоти давлатӣ аст?
А) Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
В) Прокуратура
С) Мақомоти корҳои дохилӣ
D) Суд

.tj

392 Сухан дар бораи кадом гурӯҳи аҳолӣ меравад:
“... гурӯҳест, ки чун қоида нисбат ба қисми дигари аҳолии давлат
шумораи камро ташкил дода, мақоми пешбарӣ надорад, аъзои он
шаҳрвандони мамлакат буда, соҳиби фарқиятҳои этникӣ, динӣ ё
забоние мебошанд, ки онҳоро аз қисми асосии аҳолӣ фарқ мекунонад.”?
С) муҳоҷирони меҳнатӣ

В) гурезагон

D) шаҳрвандони хориҷӣ
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А) ақаллият

393 Ҷабҳаи асосии ҳифзи ҳуқуқҳои ақаллият дар чӣ зоҳир меёбад?
А) манъи шиканҷа

С) бародарии халқи ҷаҳон

В) баробарии гендерӣ

D) манъи табъиз

394 Марҳалаи аввали рушди таърихии консепсияи ҳуқуқҳои ақаллиятҳои миллиро муайян намоед.
А) аз соли 1791 то соли 1919
В) аз соли 1919 то соли 1948

С) аз соли 1948 то даҳсолаи охири асри XX

ар

D) аз охири асри XX то рӯзҳои мо

Д

395 Низоми Версалӣ ба кадом марҳалаи рушди таърихии консепсияи ҳуқуқҳои ақаллиятҳои миллӣ дохил мешавад?
А) марҳалаи аввал

С) марҳалаи сеюм

В) марҳалаи дуюм

D) марҳалаи чорум

396 Дар ҳудуди ақаллиятҳои миллӣ ба таври оммавӣ ҷойгирсозии
гурӯҳҳои этникии аксарият ба кадом навъи табъиз нисбат ба
ақаллиятҳои миллӣ мансуб аст?
А) зулми фарҳангӣ

С) зулми ҷисмонӣ

В) зулми сиёсӣ

D) зулми иқтисодӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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397 Сухани “Тамаддун бояд аз рӯйи муносибаташ ба ақаллиятҳо
арзёбӣ гардад.” ба кӣ тааллуқ дорад?
А) Б. Спиноза

В) Г. Лессинг

С) М. Ганди

D) К. Мелихан

398 Кӣ калимаи юнонии “экос”-ро барои ифодаи самти фаъолияти
илмӣ ва ҳифзи муҳити зист истифода бурда, истилоҳи “экология”-ро
ворид намуд?
А) Ш. Монтескё

В) Т. Ҷефферсон

С) Э. Геккел

D) Г. Гротский

399 Сухани “Демократия на ҳамеша ва на танҳо сохти давлатӣ аст,
балки пеш аз ҳама муносибати одамонро нисбат ба якдигар
ифода менамояд.” ба кӣ тааллуқ дорад?
С) Ё. Эйнхорн

D) Т. Ҷефферсон

.tj

В) К. Мелихан

tc

А) Г. Лессинг

А) Ҷ. Локк
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400 Сухани зерин ба кӣ тааллуқ дорад: “Дар ҷаҳон ягон халқ бо ягон
хел лаёқатмандӣ нисбат ба халқҳои дигар афзалият надорад”?
В) Г. Лессинг

С) Б. Спиноза

D) Ш. Монтескё

401 Конвенсияи СММ оид ба барҳам додани табъизи нажодӣ барои
ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӣ махсусан муҳим аст?
А) занон

В) маъюбон

С) судшавандагон

D) ақаллиятҳои миллӣ

402 Навъи махсуси табъиз, сиёсати ба таври иҷборӣ алоҳида ё
ҷудосозии ягон нажод бо роҳи муҳоҷирсозӣ ба ҳудуди маҳдуд,
монеъсозӣ барои муоширати иҷтимоӣ, таълиму тарбияи
алоҳида чӣ ном дорад?
В) апартеид

С) миллатгароӣ

D) ксенофобия

ар

А) сегрегатсия

Д

403 Шакли аз ҳама шадиди табъизи нажодиеро, ки аз ҷониби нажодпарастони Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ нисбат ба аҳолии таҳҷоӣ
татбиқ шуда, онро аз ҳуқуқҳои сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва
шаҳрвандӣ то ҷудоии ҳудудӣ дар бантустонҳо маҳрум сохтааст,
муайян кунед.
А) миллатгароӣ

В) ксенофобия

С) апартеид

D) сегрегатсия

404 Ба шаҳрвандӣ қабул намудани шахси хориҷӣ дар асоси аризааш
чӣ ном дорад?
А) оптатсия

В) сегрегатсия С) натурализатсия D) ратификатсия

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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405 Натурализатсия чист?
А) гум кардани шаҳрвандӣ
В) аз рӯйи таваллуд ба даст овардани шаҳрвандӣ
С) аз рӯйи қайди никоҳ ба даст овардани шаҳрвандӣ
D) ба шаҳрвандӣ қабул намудани шахси хориҷӣ дар асоси аризааш
406 Кадом принсипи сиёсӣ ягонагии томи сиёсӣ ва миллиро тасдиқ
мекунад?
А) сегрегатсия

В) апартеид

С) миллатгароӣ

D) ксенофобия

.tj

407 Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи
муҳоҷирони меҳнатӣ ва аъзои оилаи онҳо кай қувваи амал пайдо
кард?
С) 1 июли соли 2003

В) 11 майи соли 1994

D) 1 марти соли 2005
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А) 20 декабри соли 1993

408 Кадом сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Конвенсияи байналмилалӣ дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ
ва аъзои оилаи онҳо ҳукми амал пайдо кард?
А) 1995

В) 1993

С) 2003

D) 1999

409 Муҳоҷирати меҳнатии муваққатиро муайян намоед.
А) мунтазам берун рафтан аз мавзеи аҳолинишини худ ба ҷойи кор
ё ҷойи таҳсил
В) иваз кардани ҷойи доимии истиқомат
С) ҷойивазкунӣ ба муҳлати маҳдуд

ар

D) ҷойивазкунӣ дар давраҳои муайяни сол

Д

410 Сафарҳои мунтазам ба ҷойи кор ё ҷойи таҳсил берун аз марзи
мавзеи аҳолинишини худ ба кадом намуди муҳоҷирати меҳнатӣ
дохил мешавад?
А) мавсимӣ

В) муваққатӣ

С) раққосакӣ

D) бебозгашт

411 Яке аз мақсадҳои татбиқи муҳоҷирати ихтиёриро муайян намоед.
А) додани ёрии моддии яккарата
В) паст кардани сатҳи камбизоатӣ
С) ташкили таҳсили муҳоҷирон
D) ҷудо кардани қарзҳои имтиёзноки дарозмуддат
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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412 Муҳоҷирати мавсимиро муайян намоед.
А) мунтазам берун рафтан аз мавзеи аҳолинишини худ ба ҷойи кор
ё ҷойи таҳсил
В) ҷойивазкунӣ ба муҳлати маҳдуд
С) иваз кардани ҷойи доимии истиқомат
D) ҷойивазкунӣ дар давраҳои муайяни сол
413 Мазмуни мафҳуми “давлати транзит”-ро муайян намоед.
А) Давлате, ки дар он вобаста ба воқеаи мушаххас коргари муҳоҷир бо
фаъолияти бамузд машғул мешавад, машғул аст ё машғул шудааст.

.tj

В) Давлате, ки дар он шахси дахлдор ба сифати ашхоси бетабаа қарор
дорад.
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С) Ҳама гуна давлате, ки коргари муҳоҷир ҳангоми рафтан ба кори
кироя ба давлати дигар ва аз он ҷо баргаштан ба воситаи он давлат
мегузарад.
D) Давлате, ки шахси дахлдор шаҳрванди он мебошад.

414 Мазмуни мафҳуми “давлати асли баромад”-ро муайян намоед.
А) Ҳама гуна давлате, ки коргари муҳоҷир ҳангоми рафтан ба кори
кироя ба давлати дигар ва аз он ҷо баргаштан ба воситаи он давлат
мегузарад.
В) Давлате, ки дар он шахси дахлдор ба сифати ашхоси бетабаа қарор
дорад.
С) Давлате, ки шахси дахлдор шаҳрванди он мебошад.

ар

D) Давлате, ки дар он вобаста ба воқеаи мушаххас коргари муҳоҷир бо
фаъолияти бамузд машғул мешавад, машғул аст ё машғул шудааст.

Д

415 Кадом созмони байналмилалӣ соли 1945 ғамхорӣ дар ҳаққи
гурезаҳоро масъалаи умумиҷаҳонӣ эълон кард?
А) Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат
В) Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо
С) Созмони Милали Муттаҳид
D) Созмони Байналмилалии Муҳоҷират
416 Барои гуреза эътироф шудан шахс бояд ба кадом мақомот
муроҷиат намояд?
А) ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон

С) прокуратура

В) намояндагии дипломатӣ

D) суд

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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417 Яке аз самтҳои асосии фаъолияти Идораи Комиссари Олии СММ-ро
доир ба ҳимояи ҳуқуқи гурезаҳо муайян намоед.
А) мусоидат намудан ба ҳукуматҳои давлатҳо дар пайвастани онҳо ба
конвенсия ва қарордодҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ нисбати
гурезаҳо ва риояи онҳо
В) таҳлили асноди меъёрию ҳуқуқии соҳаи ҳуқуқи инсон барои
гурезаҳо ва ашхосе, ки ба муҳоҷирони иҷборӣ табдил ёфтаанд
С) таҳлили ҳалли амалии масъалаҳои давлатие, ки бо муҳоҷирони
иҷборӣ алоқаманданд

.tj

D) омӯзиши меъёрҳо ва стандартҳои байналмилалӣ оид ба соҳаи
ҳуқуқи инсон ва истифодаи онҳо баҳри ҳимояи муҳоҷирони
иҷборӣ ва ба онҳо расонидани ёрии зарурӣ
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418 Мақсади асосии кадом соҳаи ҳуқуқ ҳимояи ҳуқуқи инсон дар
шароити ҷанг аст?
А) ҳуқуқи конститутсионӣ

В) ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ
С) ҳуқуқи байналмилалӣ

D) ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

419 Муайян намудани мақоми беморон ва захмбардоштагон дар
артишҳои амалкунанда яке аз мавзӯъҳои омӯзиши кадом соҳаи
ҳуқуқ мебошад?
А) ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ
В) ҳуқуқи байналмилалӣ

С) ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ

ар

D) ҳуқуқи гражданӣ

Д

420 Низоми ҳуқуқ ва озодиҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, гражданӣ, иқтисодӣ,
иҷтимоӣ ва фарҳангие, ки ба ҳар кас дода шудааст ва муносибатҳои
инсонро бо давлат, ҷомеа ва фардҳои алоҳида муайян месозад,
чист?
А) ҳуқуқи инсон

С) ҳуқуқи шаҳрванд

В) ҳуқуқи ҳуқуқҳои инсон

D) ҳуқуқи ҳуқуқҳои гражданӣ

421 Санаи қабули Конвенсияҳои Женеваро муайян намоед.
А) 20 ноябри соли 1989

С) 8 июни соли 1977

В) 12 августи соли 1949

D) 8 июни соли 1867

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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422 Конвенсияи Якуми Женева ба кадом масъала бахшида шудааст?
А) Ба масъалаи муносибат ба асирони ҳарбӣ бахшида шудааст.
В) Ба масъалаи муносибат ба захмбардоштагон, касалмандон ва
ашхоси дар натиҷаи сарнагуншавии киштӣ ба ин ҳолат гирифторшуда бахшида шудааст.
С) Мақоми беморон ва захмбардоштагонро дар артишҳои
амалкунанда муайян намудааст.
D) Қоидаи муфассалу мукаммали ҳимояи аҳолии шаҳрвандиро
ҳангоми ҷанг муқаррар намудааст.
423 Конвенсияи Дуюми Женева ба кадом масъала бахшида шудааст?
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А) Мақоми беморон ва захмбардоштагонро дар артишҳои амалкунанда муайян намудааст.
В) Ба масъалаи захмбардоштагон, касалмандон ва ашхоси дар
натиҷаи сарнагуншавии киштӣ ба ин ҳолат гирифторшуда
бахшида шудааст.
С) Ба масъалаи муносибат ба асирони ҳарбӣ бахшида шудааст.
D) Қоидаи муфассалу мукаммали ҳимояи аҳолии шаҳрвандиро
ҳангоми ҷанг муқаррар намудааст.
424 Конвенсияи Сеюми Женева ба кадом масъала бахшида шудааст?

Д

ар

А) Қоидаи муфассалу мукаммали ҳимояи аҳолии шаҳрвандиро
ҳангоми ҷанг муқаррар намудааст.
В) Мақоми беморон ва захмбардоштагонро дар артишҳои амалкунанда муайян намудааст.
С) Ба масъалаи захмбардоштагон, касалмандон ва ашхоси дар
натиҷаи сарнагуншавии киштӣ ба ин ҳолат гирифторшуда
бахшида шудааст.
D) Ба масъалаи муносибат ба асирони ҳарбӣ бахшида шудааст.
425 Конвенсияи Чоруми Женева ба кадом масъала бахшида шудааст?
А) Қоидаи муфассалу мукаммали ҳимояи аҳолии шаҳрвандиро
ҳангоми ҷанг муқаррар намудааст.
В) Ба масъалаи муносибат ба асирони ҳарбӣ бахшида шудааст.
С) Мақоми беморон ва захмбардоштагонро дар артишҳои амалкунанда муайян намудааст.
D) Ба масъалаи захмбардоштагон, касалмандон ва ашхоси дар натиҷаи
сарнагуншавии киштӣ ба ин ҳолат гирифторшуда бахшида
шудааст.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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426 Дар Конвенсияи Чоруми Женева ба кадом масъала диққати махсус
дода шудааст?
А) муносибат ба асирони ҳарбӣ
В) масъалаи захмбардоштагон, касалмандон ва ашхоси дар натиҷаи
сарнагуншавии киштӣ ба ин ҳолат гирифторшуда
С) кӯдакони дар натиҷаи ҷанг аз волидон ҷудошуда
D) мақоми беморон ва захмбардоштагон дар артишҳои амалкунанда
427 Протоколҳои иловагӣ ба Конвенсияҳои Женева мавзӯи омӯзиши
кадом соҳаи ҳуқуқ мебошад?
А) ҳуқуқи байналмилалии башардӯстӣ

.tj

В) ҳуқуқи гражданӣ

tc

С) ҳуқуқи байналмилалӣ
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D) ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ

428 Барои чӣ зарурати қабули Протоколҳои иловагӣ ба Конвенсияҳои
Женева ба миён омад?
А) Меъёрҳои ҳуқуқии Конвенсияҳои Женева аз эътибор соқит
дониста шуда буданд.
В) Конвенсияҳои Женева масъалаҳои ҳимояи комбатантҳоро ба
назар нагирифта буданд.
С) Конвенсияҳои Женева масъалаҳои ҳимояи кӯдаконро дар
низоъҳои мусаллаҳона ба назар нагирифта буданд.
D) Конвенсияҳои Женева масъалаи ҳимояи аҳолии гражданӣ аз
таъсири бевоситаи ҷангро ба назар нагирифта буданд.

ар

429 Санаи қабули Протоколҳои иловагиро ба Конвенсияҳои Женева
муайян намоед.
С) 20 ноябри соли 1989

В) 8 июни соли 1977

D) 8 июни соли 1867

Д

А) 12 августи соли 1949

430 Протоколҳои иловагӣ ба Конвенсияҳои Женева кадом сол қабул
шудааст?
А) 1977

В) 1989

С) 1954

D) 1984

431 Мустақилии миллӣ ва тоқатпазирии этникӣ ба кадом паҳлуи
тоқатпазирӣ хос аст?
А) равонӣ

В) арзишӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)

С) фарҳангӣ

D) фаъолиятӣ
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432 Баробарҳуқуқӣ ва адолатпарварӣ ба кадом паҳлуи тоқатпазирӣ
хос аст?
А) арзишӣ
В) фарҳангӣ
С) фаъолиятӣ
D) ҳуқуқӣ
433 Эҳтиром ва ба ҳамдигар мувофиқ будан кадом паҳлуи тоқатпазирӣ
аст?
А) равонӣ
В) фарҳангӣ
С) арзишӣ
D) фаъолиятӣ
434 Яке аз паҳлуҳои фарҳангии тоқатпазириро муайян намоед.
А) гуфтугӯ
В) озодӣ

С) мустақилии миллӣ
D) ба ҳамдигар мувофиқ будан
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435 Яке аз қоидаҳоеро, ки риоя намудани он дар музокирот тавсия
дода мешавад, муайян кунед.
А) ошкор намудани ҷойҳои нозуки худ ба шарики музокирот
В) дарёфти ҳалли умумии масъала
С) ба ёд овардани ранҷҳои пештара
D) эътирофи бартарияти шарики музокирот
436 Яке аз қоидаҳоеро, ки риоя намудани он дар музокирот тавсия
дода мешавад, муайян кунед.
А) эътирофи хатои хеш дар назди шарики музокирот
В) муайян кардани тасаввур ва ҳисси шарики музокирот оид ба низоъ
С) тез-тез иваз намудани манфиатҳо
D) эътирофи бартарияти шарики музокирот дар муҳокима

Д

ар

437 Яке аз қоидаҳоеро, ки риоя намудани он дар музокирот тавсия
дода мешавад, муайян кунед.
А) ба ёд овардани ранҷҳои пештара
В) эътирофи хатои хеш дар назди шарики музокирот
С) бори дигар тасвир намудани мазмуни низоъ
D) тез-тез иваз намудани манфиатҳо
438 Яке аз қоидаҳоеро, ки риоя намудани он дар музокирот тавсия
дода мешавад, муайян кунед.
А) ошкор намудани ҷойҳои нозуки худ ба шарики музокирот
В) эътирофи хатои хеш дар назди шарики музокирот
С) тез-тез иваз намудани манфиатҳо
D) мушаххас муайян кардани мавзӯи муҳокима
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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439 Яке аз қоидаҳоеро, ки риоя намудани он дар музокирот тавсия
дода мешавад, муайян кунед.
А) ба ёд овардани ранҷҳои пештара
В) ошкор намудани ҷойҳои нозуки худ ба шарики музокирот
С) муайян кардани сабаби “мухолифат”-и тарафҳои низоъ
D) эътирофи хатои хеш дар назди шарики музокирот
440 Яке аз қоидаҳоеро, ки риоя намудани он дар музокирот тавсия
дода мешавад, муайян кунед.
А) эътироф намудани бартарияти шарики музокирот
В) тез-тез иваз намудани манфиатҳо

tc
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D) қайд кардани нуқтаҳои назари умумӣ

.tj

С) ошкор намудани ҷойҳои нозуки худ ба шарики музокирот
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САВОЛУ МАСЪАЛАҲО БАРОИ МУАЙЯН КАРДАНИ МУВОФИҚАТ
Мувофиқати уҳдадорӣ ва моддаи Конститутсияро муайян намоед:
А) ҳифзи Ватан
B) эҳтироми ҳуқуқу озодӣ
ва шаъну шарафи дигарон
C) ҳифзи табиат
D) додани андоз ва пардохтҳо

Русия
Дания
ИМА
Полша

1)
2)
3)
4)
5)

Маҷлиси Федералӣ
Сейм
Фолкетинг
Шӯрои Миллӣ
Конгресс

.tj

Мувофиқатро муайян намоед:
А)
B)
C)
D)

3

3) моддаи 45
4) моддаи 18
5) моддаи 43
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2

1) моддаи 42
2) моддаи 44

tc

1

Мувофиқатро муайян намоед:
А) Шаҳрвандон ҳуқуқи
муттаҳид шуданро доранд.

Д

ар

B) Ҳар кас ба меҳнат, интихоби
касбу кор, ҳифзи меҳнат ва
ҳимояи иҷтимоӣ ҳангоми
бекорӣ ҳақ дорад.
C) Манзили шахс дахлнопазир
аст.

D) Ҳар шахс ҳақ дорад, ки
озодона дар ҳаёти фарҳангии
ҷамъият, эҷоди бадеӣ, илмӣ
ва техникӣ ширкат варзад, аз
дастовардҳои онҳо истифода
кунад.

1) Моддаи 28-и
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
2) Моддаи 22-и
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
3) Моддаи 41-и
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
4) Моддаи 35-и
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

5) Моддаи 40-и
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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4

Мувофиқатро муайян намоед:
А) Конститутсия

B) Кодекс
C) Санади
зерқонунӣ

5
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D) Қонун

1) қонуни воҳид ва ба низомдаровардашудаест, ки тавассути он
соҳаи муайяни муносибатҳои
ҷамъиятӣ ба танзим дароварда
мешавад
2) қонуни асосиест, ки эътибори
олии юридикӣ дорад.
3) санади меъёрӣ-ҳуқуқиест, ки аз
ҷониби мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ қабул мешавад.
4) санади меъёрӣ-ҳуқуқиест, ки аз
ҷониби мақомоти салоҳиятдор
бар асос ва барои иҷрои қонун
қабул шудааст.
5) санади меъёрии ҳуқуқиест, ки
қабули он дар Конститутсия
пешбинӣ шудааст.

Мувофиқатро муайян намоед:
А) меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии
уҳдадоркунанда
B) меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии
ҳавасмандкунанда

Д

ар

C) меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии
манъкунанда
D) меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии
ваколатдоркунанда

1) Тавассути онҳо бисёр
амалҳои номатлуб
пешгирӣ карда мешаванд.
2) Ба мақомот, шахсони
мансабдор ва шаҳрвандон
ҳуқуқу ваколатҳои
муайянро пешниҳод
мегардонанд.
3) Меъёрҳое, ки ҳангоми
вайрон намудани онҳо
шахс ба ҷавобгарии
ҷиноятӣ кашида мешавад.
4) Дар андешидани чораҳои
гуногуни ҳавасмандгардонӣ аз ҷониби субъектҳои дахлдори ҳуқуқи
маъмурӣ зоҳир мешаванд.
5) Иҷрои амалҳои муайянро
барои субъектҳои ҳуқуқи
маъмурӣ ҳатмӣ мешуморанд.

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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Мувофиқатро муайян намоед:
1) касбӣ

B) Ин шуури ҳуқуқӣ ба шахси
алоҳида тааллуқ дошта, ба
сатҳи тафаккур ва ҷаҳонбинии
ӯ вобаста мебошад.

2) инфиродӣ

C) Ин шуури ҳуқуқӣ дар ҷараёни
тайёрии махсус ва дар рафти
амалӣ намудани фаъолияти
ҳуқуқии таҷрибавӣ ба миён
меояд.

3) илмию
назариявӣ

D) Ин шуури ҳуқуқӣ ба шумораи
бештари аъзои ҷомеа хос аст.

4) муқаррарӣ

tc

.tj

А) Ин шуури ҳуқуқӣ хоси муҳаққиқон ва коркунони илмиест,
ки бо таҳқиқи масъалаҳои
танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ машғуланд.
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6

5) дастаҷамъӣ

7

Мувофиқатро муайян намоед:
А) қонуният

2) Низоми қоидаҳои ҳатмии рафтор
буда, аз тарафи давлат қабул,
муқаррар ва тасдиқ карда мешавад
ва муносибатҳои муҳимми
ҷамъиятиро ба танзим медарорад.

Д

ар

B) ҳуқуқ

1) Маҷмӯи тасаввурот ва ҳиссиёте
мебошад, ки муносибати инсонро
ба ҳуқуқ ва зуҳуроти ҳуқуқӣ дар
ҳаёти ҷамъиятӣ ифода менамояд.

C) меъёрҳои
ҳуқуқӣ

3) Натиҷаи амалигардонии қонуният
буда, бо роҳи ихтиёрӣ аз ҷониби
ҳама иҷро намудани талаботи
қонун, пешгирӣ кардани ҳама гуна
ҳуқуқвайронкунӣ, нисбат ба
вайронкунандагони қонун татбиқ
намудани чораҳои таъсиррасонии
ҷамъиятӣ ё маҷбуркунии давлатӣ
таъмин карда мешавад.

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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D) тартиботи
ҳуқуқӣ

1) аломати ҷиноят
2) яке аз шартҳои бастани
ақди никоҳ
3) аломати давлати
ҳуқуқбунёд
4) аломати ҳокимият
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А) гунаҳкорӣ
B) таҷзияи
ҳокимият
C) розигии
тарафайн
D) мустақилияти
молумулкӣ

.tj

Мувофиқатро муайян намоед:

tc
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4) Қоидаҳои рафтори одамонро, ки
бо ҳамдигар дар муносибатҳои
гуногун қарор доранд, ба танзим
медарорад.
5) Аниқ ва бечунучаро иҷро кардани
қонунҳо аз ҷониби ҳамаи мақомоти давлатӣ, корхонаҳо, шахсони
мансабдор ва шаҳрвандон аст.

5) аломати шахси ҳуқуқӣ

9

Мувофиқатро муайян намоед:
А) ҳуқуқвайронкунӣ

Д
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B) шуури ҳуқуқӣ
C) ҷавобгарии
ҳуқуқӣ
D) ҳуқуқ ва ахлоқ

1) якдигарро пурра
менамоянд
2) иҷро гардидани уҳдадорӣ
3) маҷмуи тасаввурот
ва ҳиссиёт
4) кирдори гунаҳкорона
ва зиддиҳуқуқӣ
5) шакли зоҳирии ифодаёбӣ
ва мустаҳкам кардани
меъёрҳои ҳуқуқӣ

10 Мувофиқатро муайян намоед:
А) судя
B) прокурор
C) вакил
D) вазир

1) намояндаи давлат дар хориҷи
кишвар
2) намояндаи мақомоти назорати
иҷрои қонунҳо
3) намояндаи ваколатдори халқ
4) намояндаи ҳокимияти иҷроия
5) намояндаи мақомоти давлатии
ҳаллу фасли парвандаҳои гражданӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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11

Мувофиқатро муайян намоед:
А) кодекси гражданӣ

1) сарчашмаи ҳуқуқ

B) амир

2) ҷиноят

C) ҳуқуқи гражданӣ

3) монархия

D) президент

4) республика
5) соҳаи ҳуқуқ

Мувофиқатро муайян намоед:
1) демократия

B) хирад, озодӣ, некуаҳволӣ

2) ҷомеаи
шаҳрвандӣ
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А) бевосита ва намояндагӣ

tc
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C) Ливо ва Нишон

3) Президент

D) Парчам, Нишон,

4) рамзҳои

Суруди Миллӣ

давлатӣ

5) Ҳукумат

13 Мувофиқатро муайян намоед:
А) роҳбарии татбиқи
сиёсати хориҷӣ

1) салоҳияти Маҷлиси
миллӣ

2) салоҳияти Суди

дақиқ ва иҷрои

конститутсионӣ

ар

B) назорати риояи

Д

якхелаи қонунҳо
C) таъсис ва барҳам

3) салоҳияти Президент

додани воҳидҳои
маъмурию ҳудудӣ
D) таъсиси судҳо

4) салоҳияти Маҷлиси
намояндагон
5) салоҳияти
Прокурори генералӣ
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14 Мувофиқатро муайян намоед:
А) ҷараёни
1) ба муҳлати муайян интихоб
қонунгузорӣ
шудани Сарвари давлат ва
дигар мақомоти марказии
ҳокимияти давлатӣ
B) салоҳияти
2) роҳбарии самаранок
Шӯрои Маҷлиси
ба соҳаҳои иқтисодӣ,
миллӣ
иҷтимоӣ ва фарҳангӣ
C) салоҳияти
3) ташкили тайёрии ҷаласаҳои
Ҳукумат
якҷояи Маҷлиси миллӣ ва
Маҷлиси намояндагон,
иҷлосияҳои Маҷлиси миллӣ
D) аломати шакли
4) пешниҳод ва баррасии
идоракунии
лоиҳаҳои қонунҳо
ҷумҳуриявӣ
5) волоияти Конститутсия ва
қонунҳо дар ҳудуди кишвар

Мувофиқатро муайян намоед:
А) ваколати нотариати
1) расонидани ёрии
давлатӣ
ҳуқуқӣ
B) ваколати
2) додани шаҳодатнома дар
прокуратура
бораи ҳуқуқ ба мерос
C) ваколати адвокатура
3) назорати иҷро гардидани қонунҳо аз ҷониби
вазорат ва идораҳои
давлатӣ
D) ваколати мақомоти
4) баррасӣ ва ҳаллу фасли
САҲШ
баҳсҳои иқтисодӣ
5) ба қайди давлатӣ
гирифтани таваллуд

Д

16

ар

15 Мувофиқатро муайян намоед:
А) салоҳияти мақомоти
1) назорати иҷро
САҲШ
гардидани қонунҳо
B) вазифаи Вазорати
2) ошкор намудани
адлия
ҷиноят
C) салоҳияти Президент 3) барқарор намудани
сабтҳои гумшуда
D) вазифаи мақомоти
4) муайян намудани
тафтишоти пешакӣ
низоми пулӣ
5) танзими давлатии
фаъолияти мақомоти
нотариалӣ
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Мувофиқатро муайян намоед:
А) ваколати
прокуратура

1) додани шаҳодатнома оид
ба ҳуқуқи моликият

B) ваколати
нотариати давлатӣ

2) иваз кардани ном

C) ваколати
мақомоти САҲШ

3) ҳалли баҳсҳо байни
мақомоти давлатӣ доир
ба салоҳияти онҳо

D) ваколати Суди
конститутсионии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

4) назорати риояи дақиқ ва
иҷрои якхелаи қонунҳо
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5) бақайдгирии давлатии
шахсони ҳуқуқӣ

.tj
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18 Мувофиқати ваколат ва субъектро муайян намоед:
А) қабули қонунҳо

1) Вазорати адлия

B) имзои қонунҳо

2) Маҷлиси намояндагон

C) бақайдгирии
давлатии санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ

3) субъектони дорои
ҳуқуқи ташаббуси
қонунгузорӣ

D) пешниҳоди
лоиҳаи қонун

4) Президент

5) Маҷлиси вакилони халқ

Мувофиқатро муайян намоед:
А) вазифаи асосии
Вазорати адлия

1) бақайдгирии давлатии
асноди ҳолати шаҳрвандӣ

B) вазифаи асосии
милитсия

2) таъмини сиёсати ягонаи
давлатӣ дар соҳаи
ҳуқуқэҷодкунӣ

C) вазифаи асосии
адвокатура

3) назорати риояи дақиқ ва
иҷрои якхелаи қонунҳо

D) вазифаи асосии
мақомоти
САҲШ

4) ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои
инсон ва шаҳрванд,
тартиботи ҷамъиятӣ аз
кирдорҳои ҷинояткорона

Д

ар

19

5) расонидани ёрии ҳуқуқӣ
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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Мувофиқатро муайян намоед:
1) ҷиноятҳои
дараҷаи
миёна

B) Кирдорҳои қасдона содиркардае,
ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо
дар Кодекси ҷиноятӣ пешбинигардида аз ду сол маҳрум сохтан
аз озодӣ зиёд нест.

2) такрори
ҷиноят

C) Кирдорҳои қасдан содиршудае, ки
ҷазои ҳадди аксари барои онҳо дар
Кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда
зиёда аз дувоздаҳ сол маҳрум
сохтан аз озодӣ ё ҷазои қатл аст.

3) ҷиноятҳои
вазнин

D) Кирдорҳои қасдан содиршудае,
ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо
дар Кодекси ҷиноятӣ пешбинигардида аз дувоздаҳ сол маҳрум
сохтан аз озодӣ зиёд нест.

4) ҷиноятҳои
начандон
вазнин

tc

.tj

А) Кирдорҳои қасдан содиршавандае,
ки ҷазои ҳадди аксари барои онҳо
дар Кодекси ҷиноятӣ пешбинигардида аз панҷ сол маҳрум сохтан
аз озодӣ зиёд нест.
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5) ҷиноятҳои
махсусан
вазнин

Мувофиқатро муайян намоед:

ар

21

1) ҳокимияти халқ

B) принсипи ҳуқуқи
меҳнатӣ

2) дахлнопазирии
моликият

C) принсипи ҳуқуқи
гражданӣ

3) ҳимоя аз бекорӣ

D) принсипи ҳуқуқи
соҳибкорӣ

4) ҷавобгарии фардӣ
ва гунаҳкорӣ

Д

А) принсипи ташкил ва
фаъолияти мақомоти
ҳокимияти иҷроия

5) ба даст овардани
фоида
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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22 Мувофиқати мафҳум ва соҳаи ҳуқуқро муайян намоед:
А) изофакорӣ

1) ҳуқуқи гражданӣ

B) шартномаи ҳадя

2) ҳуқуқи меҳнатӣ

C) буҷети давлатӣ

3) ҳуқуқи соҳибкорӣ

D) биржаҳои фондӣ

4) ҳуқуқи молиявӣ
5) ҳуқуқи оилавӣ

23 Мувофиқати мафҳум ва соҳаи ҳуқуқро муайян намоед:
1) ҳуқуқи гражданӣ

B) иҷрои ҷазо

2) ҳуқуқи оилавӣ

C) ташкили хоҷагии деҳқонӣ

3) ҳуқуқи ҷиноятӣ

D) бастани шартномаи
ҳамроҳшавӣ

4) ҳуқуқи кишоварзӣ
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А) беэътибор донистани
никоҳ

5) ҳуқуқи маъмурӣ

24 Мувофиқатро муайян намоед:
А) огоҳӣ
B) ҳукм
C) аксиз

D) синни никоҳӣ

1) ҳуқуқи оилавӣ

2) ҳуқуқи гражданӣ
3) ҳуқуқи андоз

4) ҳуқуқи ҷиноятӣ

5) ҳуқуқи маъмурӣ

25 Мувофиқатро муайян намоед:

ар

А) иҷрои ҷазо

1) ҳуқуқи соҳибкорӣ
2) ҳуқуқи маъмурӣ

C) биржаи молӣ

3) ҳуқуқи оилавӣ

D) вақти корӣ

4) ҳуқуқи ҷиноятӣ

Д

B) бастани никоҳ

5) ҳуқуқи меҳнатӣ
26

Мувофиқатро муайян намоед:
А) фарзандхонӣ

1) ҳуқуқи гражданӣ

B) вақти дамгирӣ

2) ҳуқуқи оилавӣ

C) аҳд

3) ҳуқуқи молиявӣ

D) ҷазо

4) ҳуқуқи ҷиноятӣ
5) ҳуқуқи меҳнатӣ
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27 Мувофиқатро муайян намоед:
А)
B)
C)
D)

якканикоҳӣ
хоҷагии ёрирасони шахсӣ
доғи судӣ
биржаҳои пӯшида

1)
2)
3)
4)
5)

ҳуқуқи ҷиноятӣ
ҳуқуқи молиявӣ
ҳуқуқи кишоварзӣ
ҳуқуқи оилавӣ
ҳуқуқи соҳибкорӣ

28 Мувофиқатро муайян намоед:
А) вайрон намудани
қоидаи шикор
B) дар ҳолати мастӣ ба кор
ҳозир шудан
C) дуздӣ
D) иҷро накардани
уҳдадориҳои шартнома

1) ҳуқуқи гражданӣ
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3) ҳуқуқи меҳнатӣ
4) ҳуқуқи ҷиноятӣ

.tj

2) ҳуқуқи маъмурӣ

5) ҳуқуқи молиявӣ

Мувофиқатро муайян намоед:
А)
B)
C)
D)

1)
2)
3)
4)
5)

ҳуқуқи маъмурӣ
ҳуқуқи ҷиноятӣ
ҳуқуқи меҳнатӣ
ҳуқуқи соҳибкорӣ
ҳуқуқи молиявӣ

Мувофиқатро муайян намоед:
А)
B)
C)
D)

интихоби насаб
мудофиаи зарурӣ
танбеҳи қатъӣ
ташкилоти тиҷоратӣ

1)
2)
3)
4)
5)

ар

30

патент
авф
буҷет
вақти истироҳат

Д

29

ҳуқуқи соҳибкорӣ
ҳуқуқи меҳнатӣ
ҳуқуқи молиявӣ
ҳуқуқи оилавӣ
ҳуқуқи ҷиноятӣ

31 Мувофиқатро муайян намоед:
А)
B)
C)
D)

ҳуқуқи соҳибкорӣ
ҳуқуқи меҳнатӣ
ҳуқуқи оилавӣ
ҳуқуқи ҷиноӣ

1)
2)
3)
4)
5)

муҷозоти интизомӣ
васиятнома
аҳдномаи никоҳ
ҳукм
иҷозатнома

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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32

Мувофиқатро муайян намоед:
А) пешбурди хоҷагии
ёрирасони шахсӣ

1) ҳуқуқи
гумрукӣ

B) ҷойивазкунии мол ва
воситаҳои нақлиёт ба
воситаи сарҳад

2) ҳуқуқи
соҳибкорӣ

C) азнавташкилшавии шахси
ҳуқуқӣ

3) ҳуқуқи
кишоварзӣ

D) андози иҷтимоӣ

4) ҳуқуқи андоз

А) амвол

B) моликият

C) мерос

1) Воситаҳои молиявие, ки ба
ашхоси алоҳида, давлат ва
ташкилотҳо тааллуқ доранд.

2) Амволест, ки бо тартиби меросгузорӣ аз одами фавтида ба
ворисон мегузарад.

3) Маҷмӯи ашё ва арзишҳои
моддиест, ки дар моликияти ягон
шахс, давлат, ташкилот ё
муассиса меистад.
4) Маблағе, ки қарздор вазифадор
аст, ки ҳангоми иҷро накардан
ё иҷрои номатлуби уҳдадорӣ, аз
ҷумла дар ҳолати гузаронидани
муҳлати иҷро, онро ба кредитор
пардозад.

Д

ар

D) замонат

tc
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.tj

5) ҳуқуқи
ҷиноятӣ

5) Дар асоси шартнома ба тасвиб
расонида шуда, тибқи он зомин
уҳдадор мешавад, ки дар назди
кредитори дигар шахс барои
пурра ё қисман иҷро нагардидани
уҳдадориҳои вай ҷавобгар бошад.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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34

Мувофиқатро муайян намоед:
А) функсияи
ҳавасманднамоии
андоз

4) Ба воситаи низоми андозситонӣ
амал кардани механизми андоз,
таркиб ва қобилияти пардохтпазирии андозсупорандагон ва дараҷаи
иҷрои он санҷида мешавад.
5) Давлат ба воситаи андозҳо ба
буҷет маблағҳоро барои ҳалли
проблемаҳои ҷамъиятӣ сафарбар
менамояд.

ар

C) функсияи
назорати
и андоз
D) функсияи
танзимнамоии
андоз
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B) функсияи
фискалии
андоз

1) Пеш аз ҳама дар шакли додани
имтиёзҳои андозӣ ифода ёфта,
имконият медиҳад, ки барои категорияҳои алоҳидаи шахсони воқеӣ
ва ҳуқуқӣ низоми мусоиди андозситонӣ муқаррар карда шавад.
2) Чунин маънӣ дорад, ки давлат ба
воситаи андозҳо маҷбуркунии
иқтисодиро амалӣ менамояд,
ставкаи андозҳо ва ҷаримаҳоро
такмил дода, андозҳои навро ҷорӣ
ё баъзе намудҳои андозро бекор
мекунад, яъне ба ҷараёни сармоягузорӣ, афзоиши истеҳсолот ва
таркиби он таъсир мерасонад.
3) Ба воситаи он захираҳои молиявии
давлат ташкил карда мешаванд.

35 Мувофиқатро муайян намоед:

Д

А) “Авасто”

B) “Қуръон”
C) Эъломияи
Куруши Кабир
D) Қонунномаи
“Сосониён”

1) нахустин амалияи судии
ҳуқуқшиносони форсу тоҷик
2) нахустин Эъломияи
ҳуқуқи инсон
3) сарчашмаи ҳуқуқи
мусулмонӣ
4) сарчашмаи ҳуқуқи зардуштӣ
5) Эъломияи умумии ҳуқуқи
башар

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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36

Мувофиқати номи сарчашмаҳои таърихии ҳуқуқро бо давлат
муайян намоед:
А) “Ҳақиқати Солидӣ”

1) Тоҷикистони
таърихӣ

B) “Ҳақиқати Рус”

2) давлати Франкҳо

C) “Авасто”

3) давлати Рус

D) “Хартияи бузурги озодӣ”

4) Юнон

.tj

5) Англия

1) Риояи ҳуқуқу озодиҳо дар
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А) назарияи
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37 Мувофиқатро муайян намоед:

табиӣ-ҳуқуқӣ

муносибатҳои ҳамдигарии
байни одамон бе ҳеҷ гуна
дахолати давлат.

B) назарияи
позитивӣ

2) Ҳуқуқҳои инсон аз ҷониби
давлат эътироф, риоя ва
ҳимоя мешавад.

C) назарияи
амудӣ

3) Ҳуқуқи инсон аз давлат

бармеояд ва давлат мувофиқи

Д

ар

салоҳдиди худ шакл, ҳаҷм ва

D) назарияи
уфуқӣ

мундариҷаи онҳоро муайян
мекунад.

4) Ҳуқуқ аз лаҳзаи таваллуди
одам ба ӯ мансуб аст.
5) Ҳуқуқи инсон унверсалӣ аст,
ки онро давлат муқаррар
менамояд, назорати иҷрои он
ба худи инсон аз лаҳзаи
таваллуд мансуб аст.

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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38 Мувофиқатро муайян намоед:
А) вазифаи ахлоқӣ-

1) дар ҳамаи намояндагони

маънавии

ҷомеаи ҳозира ташаккул

ҳуқуқҳои инсон

додани арзишҳои ахлоқӣ
ва эътиқоде, ки ҳуқуқу
озодиҳо, шаъну эътибори
инсонро ҳимоя менамояд

B) вазифаи сиёсии
ҳуқуқҳои инсон

2) дар одамон ташаккул
додани муқаррарот ва
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инкишофи ҷамеа ва

tc

мувофиқ ба равандҳои

.tj

муносибати ҷаҳонбинии

давлат

C) вазифаи ҳуқуқии
ҳуқуқҳои инсон

3) таъмини амният ва
ҳимояи шахсият аз

таҳдидҳои бешумор ба
мавҷудияти он

D) вазифаи маъри-

4) тарғиби иттилоот,

донишҳо дар бораи

ҳуқуқҳои инсон

озодӣ, шаъну эътибори

Д

ар

фатноксозии

одам, механизмҳои

амалисозӣ ва ҳимояи
ҳуқуқи инсон
5) ташаккули давлати
демократӣ, ҳуқуқбунёд
ва иҷтимоӣ, ҷомеаи
шаҳрвандӣ ва шахсияти
иҷтимоан фаъол
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39 Барои ҳар як намуди ҳуқуқи инсон асоси таснифоти мувофиқро муайян намоед:
А) ҳуқуқҳои мутлақ
ва нисбӣ

1) аз рӯи соҳаҳои
фаъолияти ҳаётии
одам ва ҷамъият

B) ҳуқуқҳои насли
якум, дуюм ва сеюм

2) вобаста ба имконияти
маҳдудсозии
муваққатӣ

иқтисодӣ, иҷтимоӣ

3) аз рӯи замони
пайдоиш

.tj

C) ҳуқуқҳои шахсӣ,

4) аз рӯи субъектхо

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

D) ҳуқуқҳои инфиродӣ

tc

ва фарҳангӣ
ва дастаҷамъӣ

5) вобаста аз лаҳзаи
таъмини воқеӣ

40 Мувофиқати намудҳои ҳуқуқи инсон ва асоси таснифоти
онҳоро муайян намоед:
А) ҳуқуқҳои шахсӣ,
сиёсӣ, иҷтимоӣ

1) вобаста ба давраи
пайдоиш

ва фарҳангӣ

ар

B) ҳуқуқҳои насли

2) аз рӯи соҳаҳои

фаъолияти ҳаётии

ва насли сеюм

одам ва ҷамъият

Д

якум, насли дуюм
C) ҳуқуқи инсон
ва ҳуқуқи шаҳрванд

3) вобаста ба имконияти
маҳдудсозии
муваққатӣ

D) ҳуқуқҳои мутлақ
ва нисбӣ

4) аз рӯйи мақоми сиёсӣҳуқуқии шахсият
5) вобаста ба тарзи
баамалбарорӣ
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Мувофиқатро муайян намоед:
1) инфиродӣ ва
дастаҷамъона

B) таснифоти ҳуқуқи инсон
аз рӯйи нақши давлат дар
таъмини ҳуқуқу озодиҳои
инсон

2) мутлақ
ва нисбӣ

C) таснифоти ҳуқуқҳои инсон
аз рӯйи субъект

3) наслҳои якум,
дуюм ва сеюми
ҳуқуқҳои инсон

D) таснифоти ҳуқуқи инсон
вобаста аз имконияти
муваққатан маҳдуд кардан
аз ҷониби давлат

4) позитивӣ
ва негативӣ

tc

.tj

А) таснифоти ҳуқуқи инсон
аз рӯйи таҳкими ҳуқуқу
озодиҳо дар санадҳои
меъёрӣ-ҳуқуқӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

41

5) асосӣ ва муштақ

42 Мувофиқати ҳуқуқ ва низоми онро муайян намоед:
1) низоми ҳуқуқҳои фарҳангӣ

B) ҳуқуқ ба
муттаҳидшавӣ

2) низоми ҳуқуқҳои шахсӣ

C) ҳуқуқ ба манзил

3) низоми ҳуқуқҳои иқтисодӣ

D) ҳуқуқ ба
истироҳат

4) низоми ҳуқуқҳои сиёсӣ

5) низоми ҳуқуқҳои иҷтимоӣ

Д

ар

А) ҳуқуқ ба ҳаёт

43 Мувофиқатро муайян намоед:
А) ҳуқуқ ба ёрии ҳуқуқӣ

1) ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ

B) ҳуқуқ ба таҳсил

2) ҳуқуқ ва озодиҳои
иқтисодӣ

C) ҳуқуқи ташкили
оила

3) ҳуқуқ ва озодиҳои
иҷтимоӣ

D) ҳуқуқ ба меҳнат

4) ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ
5) ҳуқуқ ва озодиҳои
фарҳангӣ
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44 Мувофиқатро муайян намоед:
А) ҳуқуқи
муттаҳидшавӣ

1) ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ

B) озодии ҳаракат ва
интихоби ҷойи зист

2) ҳуқуқ ва озодиҳои
иқтисодӣ

C) ҳуқуқи таҳсил

3) ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ

D) манъи меҳнати
маҷбурӣ

4) ҳуқуқ ва озодиҳои
иҷтимоӣ

tc

Мувофиқатро муайян намоед:
А) озодии сухан, матбуот
ва истифодаи воситаҳои
ахбор

1) ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ

B) ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ

2) ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ

C) озодии ҳаракат ва
интихоби ҷои зист

3) ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ

D) ҳуқуқ ба меҳнат ва
интихоби касб

4) ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n
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.tj

5) ҳуқуқ ва озодиҳои
фарҳангӣ

ар

5) ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ

46 Мувофиқатро муайян намоед:
1) ҳуқуқи шахсӣ

B) ҳуқуқ ба истифодаи
китобхона

2) ҳуқуқи иҷтимоӣ

C) ҳуқуқ ба таъминоти
иҷтимоӣ

3) ҳуқуқи иқтисодӣ

D) ҳуқуқ ба озодии виҷдон
ва эътиқоди динӣ

4) ҳуқуқи фарҳангӣ

Д

А) ҳуқуқ ба моликияти хусусӣ

5) ҳуқуқи сиёсӣ
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47 Мувофиқатро муайян намоед:
А) ҳуқуқи интихоботии

1) ҳуқуқҳои фарҳангӣ

фаъол ва ғайрифаъол
B) ҳуқуқ ба шароити

2) ҳуқуқҳои иҷтимоӣ

арзандаи зиндагӣ
C) ҳуқуқ ба дастовардҳои

3) ҳуқуқҳои иқтисодӣ

илмӣ-техникӣ
D) ҳуқуқ ба моликият

4) ҳуқуқҳои мутлақ

.tj

5) ҳуқуқҳои сиёсӣ

tc

48 Мувофиқатро муайян намоед:

1) ҳуқуқ ба манзил

B) ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ

2) ҳуқуқ ба меҳнат

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

А) ҳуқуқ ва озодиҳои шахсӣ

ва интихоби касб

C) ҳуқуқ ва озодиҳои
иқтисодӣ

D) ҳуқуқ ва озодиҳои
иҷтимоӣ

3) ҳуқуқи иштирок
дар маҷлисҳо

4) ҳуқуқ ба ёрии
юридикӣ

5) ҳуқуқ ба таҳсил

Мувофиқатро муайян намоед:

ар

49

А) ҳуқуқ ва озодиҳои

1) ҳуқуқ ба истироҳат

Д

фарҳангӣ

B) ҳуқуқ ва озодиҳои
иҷтимоӣ
C) ҳуқуқ ва озодиҳои

2) ҳуқуқи
муттаҳидшавӣ
3) ҳуқуқи таҳсил

иқтисодӣ
D) ҳуқуқ ва озодиҳои
шахсӣ

4) ҳуқуқ ба ҳифзи
саломатӣ
5) ҳуқуқ ба ёрии ҳуқуқӣ
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50

Мувофиқатро муайян намоед:
А) ҳуқуқ ва озодиҳои
иҷтимоӣ

1) ошкоро манзур кардани
натиҷаҳои фаъолияти
эҷодии худ дар хориҷа

B) ҳуқуқ ва озодиҳои
сиёсӣ

2) иштирок дар
идоракунии давлат

C) ҳуқуқ ва озодиҳои
фарҳангӣ

3) интихоби ҷои зист

D) ҳуқуқ ва озодиҳои
иқтисодӣ

4) ҳуқуқ ба истироҳат

tc

Мувофиқатро муайян намоед:
А) ҳуқуқи озодона
иштирок кардан дар
ҳаёти фарҳангии ҷомеа

1) ҳуқуқ ва
озодиҳои шахсӣ

B) озодии занон аз табъиз
дар соҳаи шуғл

2) ҳуқуқ ва озодиҳои фарҳангӣ

C) озодии виҷдон

3) ҳуқуқ ва озодиҳои иқтисодӣ

D) озодии матбуот

4) ҳуқуқ ва озодиҳои сиёсӣ

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n
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.tj

5) ҳуқуқ ба ҳифзи саломатӣ

5) ҳуқуқ ва озодиҳои иҷтимоӣ

Мувофиқатро муайян намоед:

ар

52

Д

А) ратификатсия

1) созишномаи байналмилалӣ
доир ба масъалаи махсус,
проблемаи якхела

B) конвенсия

2) қарордоди байналмилалие,
ки гурӯҳҳои гуногуни проблемаҳоро фаро мегирад

C) имплементатсия

3) инъикос ва таҳкимбахшии
меъёрҳои байналмилалӣҳуқуқӣ дар қонунҳо ва
санадҳои зерқонунии миллӣ
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D) паймон

4) тасдиқ гардидани қарордодҳои нисбатан муҳими
байналмилалӣ аз ҷониби
мақомоти олии ҳокимияти
давлатӣ

53

Мувофиқатро муайян намоед:

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

B) маҷлис

1) омезиши навъҳои гуногуни
чорабиниҳои оммавӣ

tc

А) пикет

.tj

5) санади ҳуқуқии байналмилалие, ки принсип ва ҳадафҳои умумии ҳарду ҷониб
мувофиқкардаро дар бар
мегирад

2) шакли муташаккили ифодаи
афкори ҷамъиятӣ, дастгирии
оммавии қарорҳо, талабот ва
дигар муроҷиатҳои шаҳрвандон аст, ки дар ҷой ва вақти
қаблан муайяншуда
гузаронида мешавад.

3) як навъи намоиши шаҳрвандон бо тарзи ҳаракат бо маршрути қаблан муайяншуда

D) роҳпаймоӣ

4) шакли ошкоро баён кардани
афкори дастаҷамъӣ ё инфиродии шаҳрвандон бо роҳи
ҷойгирсозии онҳо дар назди
объекти пикетшаванда

Д

ар

C) манифестатсия

5) иштироки якҷояи шаҳрвандон
дар ҷойи қаблан муайяншудаи
ҷамъиятӣ ва вақти қаблан
муайянгардида барои муҳокимаи дастаҷамъӣ ва ҳалли ягон
масъала
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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54 Мувофиқатро муайян намоед:

B) мораторий

C) сензура

55

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

D) плюрализм

1) назорати ҳокимияти расмӣ ба
мундариҷа, интишор ва паҳн
кардани маводи чопӣ
2) имконияти дар ҷомеа озодона
арзи вуҷуд кардани ақидаҳои
гуногуни сиёсӣ
3) аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва
ашхоси аз почта мавод фиристонанда ба таври махфӣ кушодан ва
аз назар гузаронидани мукотибот
бо мақсади назорат
4) ба муҳлати муайян бозмонондани иҷрои уҳдадориҳои
муқарраркардаи давлат
5) қир кардани гурӯҳҳои алоҳидаи
одамон аз рӯи аломатҳои
нажодӣ, миллӣ ва ё динӣ

.tj

А) геносид

Мувофиқатро муайян намоед:
А) плюрализм

Д

ар

B) тоталитаризм

C) авторитаризм

D) демократия

1) аз ҷониби мақомоти давлатӣ
ва ашхоси аз почта мавод
фиристонанда ба таври
махфӣ кушодан ва аз назар
гузаронидани мукотибот бо
мақсади назорат
2) режими сиёсие, ки халқро
манбаи ҳокимият ва ҳуқуқи
иштироки ӯро дар ҳалли
корҳои давлатӣ эътироф
мекунад
3) дар дасти диктатор ё гурӯҳи
одамон будани ҳокимият, ки
пурра ҳаёти сиёсиро назорат
менамояд
4) имконияти дар ҷомеа озодона
арзи вуҷуд кардани ақидаҳои
гуногуни сиёсӣ
5) назорати пурраи ҳамаи соҳаҳои ҳаёти шахсӣ ва ҷамъиятӣ
аз ҷониби мақомоти давлатӣ
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56

Мувофиқатро муайян намоед:
А) дастгир

1) Боздошти маҷбурӣ ва ҷой

кардан

кардан дар маҳбас аст. Дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон он навъи
ҷазои ҷиноятиест, ки аз ҷудонигаҳдории қатъӣ иборат аст.

B) ҳабс

2) Қатли оми гурӯҳҳои алоҳидаи
одамон аз рӯйи аломатҳои

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

ҷиноятҳои вазнинтарин бар

tc

нажодӣ, миллӣ ва ё динӣ яке аз

.tj

кардан

зидди инсоният мебошад.

C) мораторий

3) Ба баъд бозмонондани иҷрои

уҳдадориҳои муқарраркардаи

давлат ба муҳлати муайян ва ё то
ба охир расидани ягон воқеаҳои
фавқулода мебошад.

D) геносид

4) Аз ҳаёт маҳрум кардани инсон

Д

ар

аз ҷониби давлат мутобиқи

қонун баъди ҳукми қатл баровардани суди босалоҳият аст.

5) Боздошти муваққатии
(на бештар аз 72 соат) шахси ба
содир кардани ҷиноят гумонбар
аст, ки ба ӯ дар шакли маҳрум
кардан аз озодӣ ҷазо додан
мумкин аст.
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1) Аз ҷониби шахси мансабдор истифода намудани
ваколатҳои ҳукуматии худ
бар хилофи манфиатҳои
хизматӣ.

B) модели
аврупоии
ғарбии рушди
коррупсия

2) Бо коррупсия муросокорию саҳлангорӣ намудани
ҳукумат боиси аз ҷониби
сохторҳои пасипардагӣ ва
ҷиноятпешаи иқтисодиёт
ба даст овардани қудрати
ба давлат ҳамто мегардад.

C) модели
африқоии
рушди
коррупсия

3) Сатҳи пасти мавҷудияти
коррупсия дар сохторҳои
сиёсиву иҷтимоӣ ва дар
соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёт дар шакли хизматрасониҳои пасипардагӣ
зуҳур меёбад. Бо ҳамин
сабаб онро коррупсияи
иқтисодӣ низ меноманд.

tc

А) модели
америкоии
лотинии рушди
коррупсия

ар

D) модели осиёгии
рушди
коррупсия

Д

.tj

Мувофиқатро муайян намоед:

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
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4) Ҳокимият пурра ба кланҳои асосии иқтисодӣ, ки
байни ҳам мувофиқа
кардаанд, фурӯхта ё ба
онҳо омехта шуда, мавҷудияти боэътимоди онҳоро
тавассути фишангҳои
сиёсӣ таъмин менамояд.
5) Ҳузури коррупсия дар
соҳаҳои гуногуни ҳаёт хос
мебошад. Ин шакли
коррупсияро бо сабаби ба
муносибатҳои иҷтимоӣ
печ дар печ будани муносибатҳои коррупсионӣ
ҳамчун коррупсияи иҷтимоӣ низ арзёбӣ мекунанд.
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58 Мувофиқатро муайян намоед:

B) протексионизм

C) непотизм

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

D) ихтилофи
манфиатҳо

1) низоми меъёрҳои рафтори
маънавии инсон, ягон гурӯҳ
ё ҷомеаи касбӣ
2) зиддияти байни вазифаҳои
ҷамъиятӣ-ҳуқуқӣ ва
манфиатҳои хусусии
шахсони мансадбор
3) ба кор қабул намудани
як хешованд аз ҷониби
хешованди дигар
4) додани бартарӣ ба дӯстони
худ ҳангоми интихоби
корманд
5) суистифода аз ҳокимияти
давлатӣ барои гирифтани
фоидаи шахсӣ

.tj

А) коррупсия

59 Мувофиқатро муайян намоед:
А) сохтакории
хизматӣ

B) ихтилофи
манфиатҳо

Д

ар

C) непотизм

D) суиистифода
аз ваколатҳои
мансабӣ

1) Шахси мансабдор дидаю
дониста ба асноди расмӣ
маълумотҳои бардурӯғро
дохил намуд.
2) Шахси мансабдор бо
истифода аз мансаб бар
хилофи манфиатҳои
хизматӣ амал кард.
3) Шахси мансабдор хеши
худро ба кор қабул намуд ва
ҳамзамон салоҳияти ба он
назорат карданро дорад.
4) Шахси мансабдор дар вақти
интихоби мутахассис афзалиятро ба дӯсти худ дод,
сарфи назар аз он ки ӯ ба ин
кор лоиқ нест.
5) Байни вазифаҳои ҷамъиятӣҳуқуқӣ ва манфиатҳои
хусусии шахси мансабдор
зиддият ба вуҷуд омад.
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Мувофиқатро муайян намоед:
1) протексионизм

B) Зиддияти байни вазифаҳои
ҷамъиятӣ-ҳуқуқӣ ва манфиатҳои хусусии шахси
мансаб-дори давлатӣ аст, ки
дар ин маврид манфиатҳои
хусусӣ қодиранд ба тарзи
ғайри-ҳуқуқӣ ба иҷрои
вазифаҳо ва функсияҳои
расмӣ аз ҷониби онҳо
таъсир расонанд.

2) сиёсати
зиддикоррупсионӣ

C) Вазъиятест, ки вақти
интихоби кадрҳо афзалият
ё бартарият ба дӯстон
(ҳамсинфон, ҳамсабақони
солҳои донишҷӯӣ, ҳамхизматҳо ва ғайра), сарфи
назар аз он ки онҳо барои
кор дар вазифаи муайян
лоиқ ҳастанд ё не, дода
мешавад.

3) непотизм

D) Вазъиятест, ки дар он
як хешованд ба кор хешованди дигарро қабул
намуда, дар ин маврид
салоҳияти назорати онро
дорад.

4) ихтилофи
манфиатҳо

tc

.tj

А) Таҳия ва мунтазам амалисозии чорабиниҳои давлатӣ
оид ба решакан кардани
сабабҳо ва шароитҳоест, ки
ба паҳншавии коррупсия
мусоидат мекунанд.

Д

ар
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w
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5) одоб
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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61 Мувофиқатро муайян намоед:
А) Суди Олӣ

1) механизми минтақавии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

B) Президент

2) механизми ғайриҳукуматии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

C) Ташкилотҳои
ҷамъиятӣ

3) механизми маъмурии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

D) Иттиҳоди

4) механизми судии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

Мустақил

.tj

Давлатҳои

5) механизми байналмилалии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

62 Мувофиқатро муайян намоед:
А) Адвокатура

1) механизми байналмила-

лии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

B) Ташкилоти

2) механизми маъмурии

ҷамъиятии

ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

ар

“Ирода”

Д

C) Суди Олӣ

D) ЮНИСЕФ

3) механизми минтақавии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон
4) механизми
ғайриҳукуматии ҳифзи
ҳуқуқҳои инсон
5) механизми судии ҳифзи
ҳуқуқҳои инсон

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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Мувофиқатро муайян намоед:
А) Ташкилоти
ҷамъиятии
“Ҳаёт дар оила”

1) механизми
ғайриҳукуматии ҳифзи
ҳуқуқҳои инсон

B) КБСС

2) механизми судии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

C) Президент

3) механизми минтақавии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

D) ИДМ

4) механизми байналмилалии ҳифзи ҳуқуқҳои
инсон

Мувофиқатро муайян намоед:
А) Ҳангоми ба миён омадани
корҳои марбут ба
Қувваҳои Мусаллаҳи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
шаҳрванд бояд ба

1) суди шаҳрӣ ва ё
ноҳиявӣ муроҷиат
намояд.

B) Ҳангоми ба миён омадани
баҳс вобаста ба ҳифзи
ҳуқуқҳои истеъмолкунанда шаҳрванд бояд ба

2) суди иқтисодӣ
муроҷиат намояд.

C) Ҳангоми ба миён омадани
баҳс вобаста ба мутобиқат
накардани санади
меъёриву ҳуқуқӣ ба
Конститутсия шаҳрванд
бояд ба

3) Суди конститутсионӣ муроҷиат
намояд.

D) Ҳангоми ба миён омадани
баҳси хоҷагӣ субъекти
хоҷагидор бояд ба

4) Суди байналмиллалӣ муроҷиат
намояд.

Д

ар
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со Р
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5) механизми маъмурии
ҳифзи ҳуқуқҳои инсон

.tj

63

5) суди ҳарбӣ муроҷиат намояд.
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65

Мувофиқатро муайян намоед:
А) механизми

1) Созмони

минтақавии ҳифзи

ғайриҳукуматии

ҳуқуқҳои инсон

“Маркази рушди
инсон ва ҷомеа”

B) механизми судии
ҳифзи ҳуқуқҳои

2) Суди Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

инсон

маъмурии ҳифзи

3) Созмони Милали

.tj

C) механизми

Муттаҳид

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

ҳуқуқҳои инсон
D) механизми ғайри-

4) Прокуратура

ҳукуматии ҳифзи
ҳуқуқҳои инсон

5) Иттиҳоди

Давлатҳои
Мустақил

66

Ба кадом сана мувофиқат доштани идро муайян кунед.

ар

А) 10-уми декабр

Д

B) 1-уми июн

C) 5-уми июн

1) Рӯзи байналмилалии оила
2) Рӯзи байналмилалии
ҳифзи муҳити зист
3) Рӯзи байналмилалии
ҳифзи кӯдакон

D) 15-уми май

4) Рӯзи байналмилалии
ҳуқуқи инсон
5) Ҷашни байналмилалии
”Наврӯз”
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67 Мувофиқатро муайян намоед:
1) Аз ҳаёт маҳрум кардани инсон аз
ҷониби давлат мутобиқи қонун
баъди ҳукми қатл баровардани
суди босалоҳият аст.

B) ифротгароӣ

2) Зуҳуроти аз ҷониби ашхоси
ҳуқуқӣ ва воқеӣ дар шакли
амалҳои воқеан чапгаро
инъикосёфтае мебошад, ки
ба бенизомӣ, тағйири сохти
конститутсионӣ дар мамлакат,
ғасби ҳокимият ва аз они худ
кардани ваколатҳои он,
барангехтани низои нажодӣ,
миллӣ ва динӣ даъват мекунад.

C) апартеид

3) Ҳама гуна рафтори барқасдонаи
шахсони мансабдор аст, ки нисбат
ба тарафи таъқибшаванда татбиқ
шуда, ба онҳо азобу шиканҷаи
ҷисмонию рӯҳӣ мерасонад.
4) Шакли аз ҳама шадиди табъизи
нажодист, ки аз ҷониби нажодпарастони ҶАҶ нисбат ба аҳолии
таҳҷоӣ татбиқ шуда, онро аз
ҳуқуқҳои сиёсӣ, иҷтимоӣиқтисодӣ ва шаҳрвандӣ то
ҷудоии ҳудудӣ дар бантустонҳо
маҳрум сохтааст.

Д

ар

D) терроризм
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.tj

А) шиканҷа

5) Содир намудани амалҳое мебошад, ки ба одамон хатари марг ба
миён меоваранд, истифодаи он
мақсади ҷисмонан бартараф
кардани рақиби сиёсӣ, вайрон
кардани бехатарии ҷамъиятӣ,
тарсонидани аҳолӣ ё расонидани
таъсир барои аз тарафи ҳокимият
қабул кардани қарорҳо мебошад.
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68

Мувофиқатро муайян намоед:
А) терроризм

1) ҳуқуқи меҳнатӣ

B) гарав

2) ҳуқуқи гражданӣ

C) вақти корӣ

3) ҳуқуқи оилавӣ

D) парасторӣ

4) ҳуқуқи молиявӣ
5) ҳуқуқи ҷиноятӣ

1) мувозинати
гендерӣ

B) Конвенсияи СММ дар
бораи барҳам додани
тамоми шаклҳои табъиз
нисбат ба занон

2) муносибат бо
асирони ҳарбӣ

C) Конвенсияи СММ дар
бораи ҳуқуқҳои кӯдак

3) таъмини беҳтарин манфиатҳои
кӯдак

D) Конвенсияи СММ оид
ба барҳам додани
табъизи нажодӣ

4) сегрегатсия
ва апартеид

tc

А) Конвенсияи СММ оид
ба мақоми гурезаҳо

.tj

Мувофиқатро муайян намоед:
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5) чиптаҳои нақлиётсаворшавӣ

70

Мувофиқатро муайян намоед:

Д

ар

А) Комиссари
Олии СММ
оид ба ҳуқуқҳои инсон
B) Кумитаи
зидди
шиканҷа

C) Комиссия оид
ба ҳуқуқҳои
инсон

1) Он ба амалишавии
Паймони байналхалқӣ
доир ба ҳуқуқи шаҳрвандӣ
ва сиёсӣ назорат мебарад.
2) Дар асоси Конвенсияи
СММ ба муқобили
шиканҷа ва намудҳои
дигари муносибат ва ҷазои
золимона, ғайриинсонӣ ва
шаъну шарафи инсонро
пастзананда таъсис ёфтааст.
3) Ин вазифаро Ассамблеяи
Генералии СММ таъсис
додааст.
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D) Кумита оид ба
ҳуқуқҳои инсон

4) Он аз ҷониби Шӯрои
иқтисодӣ ва иҷтимоӣ
таъсис ёфтааст.
5) Он аз ҷониби Лигаи
Миллатҳо таъсис ёфтааст.

71 Мувофиқати ташкилоти байналмилалӣ ва қароргоҳи онро муайян
намоед:
1) Париж

B) Созмони Байналмилалии
Муҳоҷират (СБМ)

2) Женева

C) Котиботи САҲА

3) Ню-Йорк

D) Котиботи байналмилалии
Ассамблеяи парлумонии САҲА

4) Копенгаген
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А) СММ

5) Вена

Мувофиқатро муайян намоед:

А) Созмон дар асоси бастани
Созишнома аз ҷониби роҳбарони се давлат – Федератсияи
Русия, Ҷумҳурии Беларус ва
Украина ташкил шудааст.

1) Созмони
Милали
Муттаҳид

B) Созмон дар асоси Ҳуҷҷати
хотимавии Хелсинки 1 августи
соли 1975 ташкил шудааст.

2) Созмони
Амният ва
Ҳамкорӣ
дар Аврупо

ар

72

3) Созмони
Байналмилалии
Муҳоҷират

D) Созмони мазкур бо ташаббуси
Иттиҳоди Шӯравӣ, Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико ва Британияи Кабир таъсис ёфтааст.

4) Иттиҳоди
Давлатҳои
Мустақил

Д

C) Созмон ба таври ихтиёрӣ аз
тарафи одамон созмон дода
шуда, пайрави арзишҳои
умумибашарӣ мебошад.

5) Созмони
ҷамъиятӣ
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Мувофиқатро муайян намоед:

B) мувозинати гендерӣ
C) низоъҳои мусаллаҳонаи байналмилалӣ ва ғайрибайналмилалӣ
D) башардӯстона ва
беғаразона

1) принсипҳои бунёдии
КБСС
2) низоми махсуси адлияи
судӣ барои ноболиғон
3) ҳуқуқҳои занон

4) фарҳанги пешбурди
музокирот
5) ҳуқуқи байналмилалии
башардӯстӣ

74 Мувофиқатро муайян намоед:

B) апартеид

C) натурализатсия
D) транзит

75

1) ҳаракат аз як давлат ба
давлати дигар тавассути
давлати сеюм
2) низоми ҳуқуқ ва озодиҳои
сиёсӣ
3) қабули шаҳрвандӣ
4) шакли ниҳоии табъизи
нажодӣ
5) низоми махсуси адлияи
судӣ барои ноболиғон
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А) адлияи ювеналӣ

.tj

А) адлияи ювеналӣ

tc
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Мувофиқатро муайян намоед:

Д

ар

А) адолати судӣ
нисбати
ноболиғон
B) апартеид

C) комбатантҳо

D) соҳибихтиёрии
пиронсолон

1) Конвенсияи СММ
оид ба барҳам додани
табъизи нажодӣ
2) Конвенсияи СММ дар
бораи барҳам додани
тамоми шаклҳои
табъиз нисбати занон
3) Принсипҳои Созмони
Милали Муттаҳид оид
ба пиронсолон
4) Қоидаҳои Пекинӣ
5) Конвенсияҳои Женева
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.tj

76 Мувофиқатро муайян намоед:
А) васоят
1) принсипи сиёсие, ки
ягонагии томи сиёсӣ ва
миллиро тасдиқ мекунад
B) апартеид
2) ҳама гуна тарсу бими
доимии аз ҳад зиёд ба
хориҷиён ё ношиносон
C) миллатгароӣ
3) шакли ҷойгиркунии
кӯдакони ятим
D) ксенофобия
4) навъи махсуси табъиз
5) шадидтарин шакли
табъизи нажодӣ
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77 Мувофиқатро муайян намоед:
А) миллатгароӣ
1) шакли аз ҳама шадиди
табъизи нажодӣ
B) сегрегатсия
2) усули муҳимтарини ташаккули мақомоти ҳокимият бо
роҳи овоздиҳии умумихалқӣ
C) сиёсат
3) санъати идоракунии давлат
D) апартеид
4) навъи махсуси табъиз
5) принсипи сиёсие, ки
ягонагии томи сиёсӣ ва
миллиро тасдиқ мекунад

Д

ар

78 Мувофиқатро муайян намоед:
А) муҳоҷирони
1) иваз намудани макони
дохилӣ
истиқомати муқимӣ бе
бозгашт ба ақиб
B) муҳоҷиршавии
2) шахсони ҷисмонии бо
муваққатӣ
сабаби таъқибот
кишварро тарккарда
C) муҳоҷирони
3) иваз намудани макони
иҷборӣ
истиқомати муқимӣ ба
муҳлати муайян
D) муҳоҷиршавии
4) шахсони ҷисмонии
доимӣ
дар дохили мамлакат
ҷойивазкунанда
5) шахсони ҷисмонии дар
ҳудуди кишвари дигар
дар сафари хидматӣ буда
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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79 Мувофиқатро муайян намоед:
1) муҳоҷирати
муваққатӣ

B) ҷойивазкунии ашхос ба ҷойи
дигари аҳолинишин бе бозгашт ба ақиб

2) апатрид

C) шахси бетабаа

3) ҷойивазкунии
доимӣ

D) ҷойивазкунӣ аз ҷойи
истиқомати муқимӣ ба ҷойи
дигар ба муҳлати муайян

4) шаҳрванди
хориҷӣ

tc

со Р
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он Г
аи ОН
w !
w
w
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5) гуреза

.tj

А) шахси бо сабаби хавфи ҷабр
дидан аз таъқибот берун аз
мамлакати мансубияти
шаҳрвандии худ қарордошта

80 Мувофиқатро муайян намоед:
А) асирони
ҳарбӣ
B) гурезаҳо

Д

ар

C) шахсони
гражданӣ

D) комбатантҳо

1) Ашхоси ба ҳайати неруҳои
масаллаҳи тарафҳои низоъ
дохилбуда
2) Шахсоне, ки бо фаъолияти
музднок дар давлате, ки
шаҳрванди он нестанд, кор
карда истодаанд.

3) Ашхосе, ки на ба хизматчиёни
ҳарбӣ мансубанду на ба
фидоиён ё ашхоси дигар,
ки ба таври ошкоро аслиҳа
доранд ва қонуну қоидаҳои
ҷангро риоя мекунанд.
4) Ашхоси бо сабаби хавфи ҷабр
дидан аз таъқибот берун аз
мамлакати мансубияти шаҳрвандии худ қарор доранд.

5) Ашхоси ҳайати неруҳои
мусаллаҳи яке аз тарафҳои дар
низои мусаллаҳона иштироккунанда, ки ҳангоми низои
байналмилалии мусаллаҳона
ба асорат афтидаанд.
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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81 Мувофиқатро муайян намоед:
1) шахсони ҳангоми низоъҳои
байналмилалии мусаллаҳона
ба асорат афтода

B) коргарони
муҳоҷир

2) ҳаракат аз як давлат ба
давлати дигар тавассути
давлати сеюм

C) асирони ҳарбӣ

3) ноболиғони ба ҳайати
неруҳои мусаллаҳи тарафҳои
дар низоъбуда дохилшуда

D) муҳоҷиршавии
муваққатӣ

4) шахсони бо фаъолияти
музднок дар давлате кор
карда истода, ки шаҳрвандони он нестанд

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

tc

.tj

А) кӯдакон –
комбатантҳо

5) ҷойивазкунӣ аз ҷойи
истиқомати муқимӣ ба ҷойи
дигар ба муҳлати муайян

82 Муайян намоед, ки санадҳои байналхалқии ҳуқуқӣ мувофиқан
кадом сол қабул гардидаанд:
1) 1991

B) Конвенсияи байналхалқӣ оид ба
ҳифзи ҳуқуқҳои муҳоҷирони меҳнатӣ
ва аъзои оилаи онҳо

2) 1948

C) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар

3) 1949

ар

А) Конвенсияи чоруми Женева

Д

D) Принсипҳои СММ оид ба пиронсолон

4) 1990
5) 1976

83 Мувофиқати созмони байналхалқӣ ва соли таъсисёбии онро
муайян намоед:
А) Хазинаи Кӯдакони СММ

1) 1863

B) Созмони Байналмилалии Муҳоҷират

2) 1919

C) Кумитаи Байналмилалии Салиби Сурх

3) 1946

D) Ташкилоти Байналмилалии Меҳнат

4) 1951
5) 1990

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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84

Мувофиқатро муайян намоед:
А) таъмини беҳтарин
манфиатҳои кӯдак

1) моддаи 12-и Конвенсия
дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак

B) ҳуқуқ ба ҳаёт, зинда
мондан ва рушд

2) моддаи 3-и Конвенсия
дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак

C) пешгирии
ҳуқуқпоймолкунӣ

3) моддаи 16-и Конвенсия
дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак

D) ақидаҳои кӯдак

4) моддаи 6-и Конвенсия
дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак

tc

Мувофиқатро муайян намоед:
А) паҳлуи равонии
тоқатпазирӣ

1) компромисс

B) паҳлуи фаъолиятии
тоқатпазирӣ

2) баробарҳуқуқӣ

C) паҳлуи ҳуқуқии
тоқатпазирӣ

3) мустақилии
миллӣ

D) паҳлуи арзишии
тоқатпазирӣ

4) консенсус

со Р
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аи ОН
w !
w
w
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85

.tj

5) моддаи 2-и Конвенсия
дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак

5) эҳтиром

ар

86 Мувофиқати Қисматҳои Конвенсияи СММ дар бораи барҳам
додани тамоми шаклҳои табъиз нисбат ба занон ва масъалаҳои
дар онҳо баррасишавандаро муайян намоед:
1) мақсаду вазифаҳои Конвенсия

B) Қисмати I

2) тадбирҳои давлатҳои ба
Конвенсия пайваста бобати
таъмини ҳуқуқҳои занон

C) Қисмати III

3) зарурати баробарҳуқуқии
занон бо мардон

D) Қисмати II

4) роҳу воситаҳои татбиқи
Конвенсия

Д

А) Қисмати IV

5) баробарҳуқуқии марду зан
ҳангоми дар ақди никоҳ будан
Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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87 Мувофиқатро муайян намоед:
А) Конвенсияҳои
Женева

1) маҳдудкунии ҳуқуқ аз рӯйи
нишонаҳои нажодӣ, динӣ,
сиёсӣ ва иҷтимоӣ

B) насли сеюми
ҳуқуқҳои инсон

2) шахсияти ашхосеро тасдиқ
мекунад, ки паноҳгоҳ меҷӯянд

C) табъиз

3) асосҳои ҳуқуқи байналмилалии башардӯстонаи муосир

D) шаҳодатномаи
гуреза

4) ҳуқуқҳои дастаҷамъӣ

tc

Мувофиқатро муайян намоед:
А) Конвенсияи
Якуми
Женева

1) муқаррар мекунад, ки давлате,
ки асирони ҳарбӣ дар ихтиёри
он мебошанд, уҳдадор аст, ки
асирони ҳарбиро бо ғизо ва сару
либос таъмин кунад ва ба онҳо
ёрии зарурии тиббӣ расонад.

B) Конвенсияи
Дуюми
Женева

2) муқаррар мекунад, ки захмбардоштагон ва касалмандон
ҷустуҷӯ карда шаванд ва аз ғорат
ҳимоя гарданд.

C) Конвенсияи
Чоруми
Женева

3) муқаррар мекунад, ки воситаҳои
пешбурди ҷанг маҳдуд карда
шаванд ва одамони дар амалиёти
ҳарбӣ иштироккунанда бояд аз
аҳолии гражданӣ фарқ карда
шаванд.

Д

ар
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.tj

5) намудҳои режимҳои сиёсӣ

D) Конвенсияи
Сеюми
Женева

4) муқаррар мекунад, ки зарардидагони киштии сарнагуншуда
ёфта шаванд ва ба қайд гирифта
шаванд.
5) қоидаҳоеро муқаррар мекунад,
ки мувофиқи онҳо ҳимояи ашхоси
граждание, ки дар қаламрави
тарафи муқобил монданд, таъмин
карда мешаванд.

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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89 Мувофиқатро муайян намоед:
1) масъалаи захмбардоштагон, касалмандон ва
ашхоси дар натиҷаи
садамаи киштӣ ба ин
ҳолат гирифторшуда

B) Конвенсияи
Дуюми Женева

2) масъалаи муносибат
бо асирони ҳарбӣ

C) Конвенсияи
Сеюми Женева

3) масъалаи ҳифзи аҳолии
шаҳрвандӣ дар вақти ҷанг

D) Конвенсияи
Чоруми Женева

4) масъалаи захмбардоштагон ва беморони артишҳои амалкунандаи душман

Д

ар
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5) масъалаи фарҳанги
пешбурди музокирот

tc

.tj

А) Конвенсияи
Якуми Женева

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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НАМУНАИ СУБТЕСТИ ҲУҚУҚ
1

2

Қарор ва фармоиш санадҳои кадом мақомоти давлатианд?
А) Ҳукумат

С) Суди Олӣ

В) Суди конститутсионӣ

D) Прокуратура

Салоҳияти Президентро муайян намоед.
А) Лоиҳаи қонунҳоро ба муҳокимаи халқ пешниҳод менамояд.
В) Барои таъйин намудани Прокурори генералӣ ризоият медиҳад.
С) Раиси Суди Олии иқтисодиро интихоб менамояд.

Кадом мақомоти давлатӣ ҳуқуқи падару модариро барқарор
менамояд?
А) Суд

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

3

tc

.tj

D) Раиси Бонки миллиро таъйин ва озод менамояд.

С) Мақомоти васоят ва парасторӣ

В) Прокуратура
4

D) Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак

Муносибатҳои шахсии ғайримолумулкии бо молу мулк алоқамандро муайян намоед.
А) суғурта

5

В) боркашонӣ

С) хариду фурӯш

D) навоварӣ

Кадом санади меъёрии ҳуқуқӣ муносибатҳои муҳими ҷамъиятиро ба танзим медарорад, ки мавзӯи танзим ва тартиби қабули

ар

он дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст?
С) кодекс

В) санади зерқонунӣ

D) қонуни конститутсионӣ

Д

А) қонун

6

Ҳолате, ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад.
А) бори аввал содир намудани ҷиноят
В) мудофиаи зарурӣ
С) аз беэҳтиётӣ содир намудани ҷиноят
D) сидқан пушаймон шудан

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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7

Дар кадом ҳолат фаъолияти субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ
ихтиёран барҳам дода мешавад?
А) гузаштани муҳлате, ки шахси ҳуқуқӣ ба ҳамин муҳлат таъсис
дода шудааст
В) муфлисшавӣ
С) бе иҷозатномаи дахлдор машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ
D) машғул шудан бо фаъолияте, ки қонун манъ кардааст

С) чоряки музди меҳнат

В) нисфи музди меҳнат

D) сеяки музди меҳнат

.tj

А) ҳамаи музди меҳнат

Кадом амал ҷиноят эътироф мешавад?

tc

9

Андозаи алимент барои панҷ фарзанд чӣ қадар метавонад
муқаррар шавад?
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аи ОН
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w
w
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8

А) халалдор кардани оромӣ

В) иҷро накардани созишнома

С) қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя накардани пиёдагард
D) ифшои сирри давлатӣ
10

Шахсро аз чандсолагӣ барои нобуд кардани ҳайвоноту набототи
нодир ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидан мумкин аст?
А) 14-солагӣ

D) 16-солагӣ

В) Япония

С) Фаронса

D) ИМА

Д

А) ИҶШС
12

С) 10-солагӣ

Дар конститутсияи кадом давлат бори аввал ҳуқуқу озодиҳои
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ инъикос ёфта буд?

ар

11

В) 18-солагӣ

Кадом ҳуқуқ ва озодиҳои инсон дар вазъияти фавқулода
метавонад маҳдуд гардад?
А) ҳуқуқ ба дахлнопазирии манзил, ҳуқуқи муттаҳид шудан
В) мусодираи пурраи молу мулки маҳкумшуда, ҳуқуқи муттаҳид
шудан
С) кафолати ҳифзи судӣ, истифодаи хидматҳои адвокат
D) таъмини маҳрамияти мукотибот ва гуфтугӯҳои телефонӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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13

14

6-уми ноябр кадом ид дар Тоҷикистон ҷашн гирифта мешавад?
А) Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон

С) Рӯзи байналмилалии оила

В) Рӯзи Конститутсия

D) Иди Меҳргон

Фаъолияти Комиссияи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба таъмин намудани иҷрои уҳдадориҳои байналмилалӣ дар
соҳаи ҳуқуқҳои инсон ба кадом механизми ҳифзи ҳуқуқҳои
инсон дохил мешавад?

16

С) минтақавӣ

D) маъмурӣ

tc

Механизми маъмурии ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро муайян намоед.
А) прокуратура

С) Созмони Милали Муттаҳид

В) ташкилоти ҷамъиятӣ

D) суди ҳакамӣ
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15

В) байналмилалӣ

.tj

А) ғайриҳукуматӣ

Муҳоҷирати мавсимиро муайян намоед.
А) иваз кардани ҷойи доимии истиқомат
В) ҷойивазкунӣ ба муҳлати маҳдуд

С) ҷойивазкунӣ дар давраҳои муайяни сол

D) мунтазам берун рафтан аз мавзеи аҳолинишини худ ба ҷойи кор
ё ҷойи таҳсил

ар

Суди салоҳияташ умумиро муайян намоед.
А) Суди конститутсионӣ

С) Суди ҳарбӣ

В) Суди иқтисодӣ

D) Суди ноҳиявӣ

Д

17

18

Апатрид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кадом ҳуқуқ маҳрум аст?
А) ҳуқуқи иштирок дар интихобот
В) ҳуқуқ ба таҳсил
С) ҳуқуқ ба ҳимояи иҷтимоӣ
D) ҳуқуқи муроҷиат бо арзу шикоят ба мақомоти давлатӣ

Ҳуқуқ (имтиҳони қисми А барои ИМД-2022)
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19

20

Агар дар оила яке аз аъзои он ба зӯроварӣ дучор гардад, ӯ бояд
ба кадом мақомот муроҷиат намояд?
А) Суди иқтисодӣ

С) Мақомоти корҳои дохилӣ

В) Вазорати адлия

D) Вазорати мудофиа

Барои кадом навъи ҷиноят ноболиғ аз 14-солагӣ ба ҷавобгарии
ҷиноятӣ кашида мешавад?
А) ёрӣ нарасонидан ба бемор
В) халалдор кардани оромӣ
С) вайрон намудани дахлнопазирии манзил

tc

Мувофиқатро муайян намоед:
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D) куштор

1) Иҷрои амалҳои муайянро барои субъектҳои
ҳуқуқи маъмурӣ ҳатмӣ
мешуморанд.

B) меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии
ҳавасмандкунанда

2) Тавассути онҳо бисёр
амалҳои номатлуб пешгирӣ карда мешаванд.

C) меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии
ваколатдоркунанда

3) Дар андешидани чораҳои гуногуни ҳавасмандгардонӣ аз ҷониби
субъектҳои дахлдори
ҳуқуқи маъмурӣ зоҳир
мешаванд.

Д

ар

А) меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии
манъкунанда

D) меъёрҳои маъмурию ҳуқуқии
уҳдадоркунанда

4) Меъёрҳое, ки ҳангоми
вайрон намудани онҳо
шахс ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад.
5) Ба мақомот, шахсони
мансабдор ва шаҳрвандон ҳуқуқу ваколатҳои
муайянро пешниҳод
мегардонанд.
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Мувофиқатро муайян намоед:
А) огоҳӣ

1) ҳуқуқи оилавӣ

B) ҳукм

2) ҳуқуқи гражданӣ

C) аксиз

3) ҳуқуқи андоз

D) синни никоҳӣ

4) ҳуқуқи ҷиноятӣ
5) ҳуқуқи маъмурӣ

Мувофиқатро муайян намоед:
1) суди шаҳрӣ ва ё

корҳои марбут ба Қувваҳои

ноҳиявӣ муро-

Мусаллаҳи Ҷумҳурии

ҷиат намояд.

.tj

А) Ҳангоми ба миён омадани

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n
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Тоҷикистон шаҳрванд
бояд ба

B) Ҳангоми ба миён омадани

2) суди иқтисодӣ

баҳс вобаста ба ҳифзи

муроҷиат

ҳуқуқҳои истеъмолкунанда

намояд.

шаҳрванд бояд ба

3) Суди конститут-

баҳс вобаста ба мутобиқат

сионӣ муроҷиат

накардани санади меъёриву

намояд.

ар

C) Ҳангоми ба миён омадани

ҳуқуқӣ ба Конститутсия

Д

шаҳрванд бояд ба
D) Ҳангоми ба миён омадани

4) Суди байналми-

баҳси хоҷагӣ субъекти

лалӣ муроҷиат

хоҷагидор бояд ба

намояд.
5) суди ҳарбӣ
муроҷиат
намояд.
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Мувофиқатро муайян намоед:
А) ҳуқуқ ва озодиҳои
иҷтимоӣ

1) ошкоро манзур
кардани натиҷаҳои
фаъолияти эҷодии
худ дар хориҷа

B) ҳуқуқ ва озодиҳои
сиёсӣ

2) иштирок дар
идоракунии давлат

C) ҳуқуқ ва озодиҳои

3) интихоби ҷои зист

D) ҳуқуқ ва озодиҳои

4) ҳуқуқ ба истироҳат

со Р
м ОЙ
он Г
аи ОН
w !
w
w
.n

5) ҳуқуқ ба ҳифзи

tc

иқтисодӣ

.tj

фарҳангӣ

саломатӣ

25

Мувофиқатро муайян намоед:
А) паҳлуи равонии

1) компромисс

тоқатпазирӣ

B) паҳлуи фаъолиятии

2) баробарҳуқуқӣ

тоқатпазирӣ

C) паҳлуи ҳуқуқии

3) мустақилии миллӣ

тоқатпазирӣ

ар

D) паҳлуи арзишии

4) консенсус

Д

тоқатпазирӣ

5) эҳтиром
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