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Ҳуқуқи гражданӣ, соҳибкорӣ, оилавӣ ва бонкӣ 
 

1. Ғайри қобили амал эътироф намудани шаҳрванд ё маҳдуд 

намудани қобилияти амалкунии шаҳрванд мувофиқи қонунгузории ҶТ ва 

ИДМ. 

2. Муносибатҳои рентавӣ: хусусятҳои хос ва инкишоф. 

3. Секвестр чун намуди шартномаи нигоҳдошт мувофиқи 

қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон 

4. Хусусиятҳои уҳдадориҳое, ки аз доир кардани бозӣ ва шарт ба 

вуҷуд меоянд. 

5. Хусусиятҳои масъулият барои зараре, ки манбаи хатари 

калондошта расонидааст. 

6. Танзими њуќуќии шартномаи хариду фурўши чакана 

7. Тартиби бастан ва иљрои шартномаи мањсулотсупорї 

8. Ҳифзи ҳуқуқии иттилоот 

9.  Ҷуброни зарари маънавӣ: масъалаҳои назариявӣ ва таҷрибаи он. 

10. Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва воҳиди марзию маъмурӣ дар 

муносибатҳои танзимшавандаи гражданӣ. 

11. Неъматҳои ғайримоддӣ ва ҳифзи онҳо тибқи қонунгузории 

гражданӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

12. Масъалаҳои имплементатсияи меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ ба 

қонуни гражданӣ. 

13. Танзими ҳуқуқии граждании муносибатҳои вобаста бо Интернет. 

14. Мафҳум ва аломатҳои азнавташкилшавии шахси ҳуқуқӣ. 

15. Ҳуқуқҳои истисноӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

16. Ўҳдадориҳое, ки дар натиҷаи расонидани зарар аз ҷониби 

кормандони мақомоти корҳои дохила ба вуҷуд меоянд. 

17. Масъалаҳои ҳуқуқи граждании ҳифзи тамғаҳои молӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

18. Шаклҳои ҳифзи ҳуқуқҳои субъективии гражданӣ. 

19. Ҳуқуқи пешбурди хоҷагидорӣ ва ҳуқуқи идораи оперативӣ дар 

низоми ҳуқуқҳои молу мулкӣ. 

20. Танзими ҳуқуқии муомилоти қоғазҳои қиматнок. 

21. Танзими ҳукуқи граждании институти сервитут дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

22. Табиати ҳуқуқии  аҳдҳои беэътибор. 

23. Хусусиятҳои ҳуқуқи граждании реклама дар Интернет. 

24. Шартномаи хизматрасонии тиббӣ: хусусиятҳои танзими ҳуқуқӣ. 



25. Танзими ҳуқуқии фаъолияти ташкилотҳои тиҷоратӣ бо сармояи 

хориҷӣ. 

26. Ҳифзи ҳуқуқҳои муаллиф мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

27. Давлат ҳамчун субъекти ҳуқуқи моликият. 

28. Режими ҳуқуқи граждании объектҳои мероси фарҳангӣ. 

29. Танзими ҳуқуқи граждании соҳаи алоқа 

30. Танзими ҳуқуқи граждании муносибатҳои шартномавӣ дар соҳаи 

истихроҷи нефт ва газ. 

31. Институти озод кардан аз ҷавобгарии гражданӣ. 

32. Танзими ҳуқуқи граждании ҳамлу нақли ҳавоӣ. 

33. Ҷуброни зараре, ки аз ҳуқуқвайронкуниҳои экологӣ ба вуҷуд 

омадааст. 

34. Танзими ҳуқуқи граждании фаъолияти тиҷоратии муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

35. Монополияи табиӣ ва танзими ҳуқуқии он. 

36. Танзими ҳуқуқии бозори қоғазҳои қимматнок. 

37. Танзими ҳуқуқии фаъолияти биржавӣ дар Тоҷикистон.  

38. Танзими ҳуқуқии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ. 

39. Танзими ҳуқуқии фаъолияти аудиторӣ.  

40. Кафолатҳои ҳуқуқӣ барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ.  

41. Истифодаи меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар ҳуқуқи оилавӣ. 

42. Танзими шартномавї хизматрасонии сайёҳї 

43. Ҳуқуқу ӯҳдадориҳои ҳамсарон  

44. Баамалбарорї ва тарзҳои ҳифзи ҳуқуқи оилавї мувофиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

45. Манфиатҳои хусусӣ ва оммавӣ дар ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

46. Никоҳҳои қалбакӣ мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

47. Танзими ҳуқуқии никоҳе, ки як тарафи он шаҳрванди хориҷӣ 

мебошад. 

48. Танзими ҳуқуқии молу мулки зану шавҳар мувофиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

49. Ҳуқуқ ва ўҳдадориҳои падару модар дар тарбияи фарзанд 

мувофиқи ҳуқуқи оилавии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

50. Маҳрум кардан аз ҳуқуқи падару модарӣ ҳамчун чораи ҷавобгарии 

ҳуқуқӣ. 

51. Ҳифзи ҳуқуқҳои муаллиф муввофиқи Қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 



52. Мафҳум предмет усул ва низоми ҳуқуқи соҳибкорї  

53. Низоми андоз муввофиқи қонунгузории андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  
54. Масъалаҳои танзими ҳуқуқии муносибатҳои шахсӣ ва молумулкии 

байни падару модар ва кўдакон. 

55. Масъалаҳои назариявӣ ва амалии амалигардонии ҳуқуқҳои кўдак 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

56. Ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кўдаконе, ки таҳти васоят ва 

пасраторӣ қарор доранд. 

57. Ҳуқуқи кӯдак ва ҳифзи ҳуқуқии он муввофиқи қонунгузории 
оилавї  

58. Мафҳум ва низоми муносибатҳои ҳуқуқї дар соҳаи ҳуқуқи 

мехнатї  

59. Танзими ҳуқуқии фаъолияти якҷоя муввофиқи қонунгузории 

граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон   

60. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои асъорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

61. Танзими ҳуқуқии шартномаҳои тайёр ва паҳн кардани 
реклама  

62. Ташкили фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ. 

63. Асосҳои фаъолият намудани бозори қоғазҳои қимматнок. 

64. Эмиссияи қоғазҳои қимматнок: мафҳум, эмиссия, муомилот.     

65. Масъалаҳои ҳуқуқи ҷавобгарии граждании соҳибкор 

мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон  

66. Низоми бонкии мамлакатҳои пешрафта. 

67. Муҳимияти масоили батанзимдарории ҷавобгарии ҳуқуқӣ барои 

вайрон кардани қонунгузории бонкӣ. 

68. Мафњум, предмет, усул ва низоми њуќуќи соњибкорї 

69. Шартномаи фаъолияти якҷоя дар тиҷорат  

70. Танзими ҳуқуқии баҳисобгирии муҳосибї дар фаъолияти 

соҳибкорї 

71. Проблемаҳои бастан ва бекор кардани шартномаҳои 

тиҷоратї 

 

 Ҳуқуқи оммавӣ ва хусусии байналмилалӣ 

72. Ҳуқуқи оммавӣ ва хусусии байналмилалӣ 

73. Имплементатсияи меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

74. Вазъи ҳуқуқӣ-байналхалқии муҳоҷирони меҳнатӣ ва иҷборӣ дар 
ҳуқуқи байналхалқӣ. 

75. Вазъи ҳуқуқӣ-байналхалқии гурезагон дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

76. Эҷодкунии меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқӣ. 



77.  Консепсияҳои муосир ва доктринаҳои ҳуқуқи байналхалқӣ. 

78.  Принсипҳои ҳуқуқи байналхалқӣ: мазмун ва моҳияти онҳо. 

79.  Комилҳуқуқии халқу миллатҳо дар ҳуқуқи байналмилали 

80.  Ҳуқуққабулкунии кишварҳо дар ҳуқуқи байналхалқӣ: нисбати 

шартномаҳои байналмилалӣ, моликият, бойгонӣ ва қарз. 

81. Даъвоҳо оиди сарҳади давлатӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

82. Конфронсҳои байналхалқӣ: равандҳои пайдоиш, инкишоф ва 

танназул. 

83. Меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқии инсондўстӣ дар таносуб бо 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

84. Нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нигаҳдории сулҳу субот дар 

минтақаи Осиёи Марказӣ: таҳлили ҳуқуқӣ. 

85. Ташкилоти байналхалқии полиси ҷиноӣ (ИНТЕРПОЛ). 

86. Ҳуқуқи байналхалқии васоити ахбори омма. 

87. Масъалаҳои мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ 

88. Ҷабҳаҳои ҳуқуқии мубориза бар зидди экстреризми байналмилалӣ. 

89. Васоити ҳуқуқӣ-байналхалқии таъмини иҷроиши шартномаҳои 

байналхалқӣ. 

90.  Проблемаҳои қатъ гаштани шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

91. Шаклҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо муассисаҳои махсуси Созмони Милали Мутаҳид. 

92. Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил. 

93.  Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Созмони ҳамкории Шанхай. 
94.  Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Созмони АвруОсиё. 

95. Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Созмони конфронси исломӣ. 

96. Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо. 

97. Воситаҳои байналхалқӣ-ҳуқуқии таъмини амнияти байналхалқӣ. 

98. Танзими байналхалқӣ-ҳуқуқии фазои ҳавоӣ. 

99. Танзими ҳуқуқӣ-байналхалқии савдои байналмилалӣ. 

100. Низоъҳои дохилию минтақавӣ ва ҳалли онҳо дар ҳуқуқи 

байналхалқӣ. 

101. Танзими ҳуқуқӣ-байналхалқии муносибатҳо оиди мубодилаи 

иттилоот дар шабакаи умумиҷаҳонии Интернет. 

102.  Падидаи Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар механизми 

байналхалқӣ ва дохилии ҳифзи ҳуқуқҳои инсон. 

103. Ҷавобгарии байналхалқии давлат барои вайрон кардани меъёрҳои 

ҳуқуқи байналхалқӣ. 
104.  Вазъи ҳуқуқии баҳрҳо ва обҳои дохилӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 



105.  Ташкили муносибатҳои ҳуқуқии фарҳангии умумиҷаҳонӣ ва 

минтақавӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

106.  Ҳуқуқи байналхалқии гумрук. 

107.  Иммунитет ва имтиёзҳои корпуси дипломатӣ. 

108.  Вазъи ҳуқуқии ташкилотҳои байналхалқии минтақавӣ ва 

байниминтақавӣ. 

109.  Созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ: мақоми ҳуқуқӣ ва 

шаклҳои ташкилёбӣ. 

110.  Васоити осоиштаи ҳалли баҳсҳо ва низоъҳои минтақавӣ дар ҳуқуқи 
байналхалқӣ. 

111.  Ҳуқуқи байналмилалӣ оид ба кайҳон. 

112.  Ҳуқуқи байналмилалии оид ба энергетика. 

113.  Минтақаҳои озоди иқтисодӣ: ташкил ва тартиби ягонаи савдои озод, 

имтиёзҳои гумрукӣ ва истисно аз андозбандии дукарата. 

114. Ҳамкориҳои иқтисодӣ - ҳуқуқии байналмилалии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо Иттиҳоди Аврупо. 

115.  Масоили танзимнамоии ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи инсон дар 

фаъолияти Ташкилоти Байналхалқии Меҳнат 

116. Асосҳои ҳуқуқии сиёсати иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

117. Одатҳои ҳуқуқии байналхалқӣ дар ҳуқуқии байналхалқии хусусӣ. 

118. Маънидодкунӣ ва татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи 

байналхалқии хусусӣ. 

119. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои қарздиҳӣ бо шахсони ҳуқуқӣ ва 

воқеӣ. 

120. Танзими ҳуқуқии ҳамлу нақли байналхалқӣ тавассути автомобил. 
121. Танзими ҳуқуқии ҳамлу нақли байналхалқӣ тавассути роҳи оҳан. 

122. Танзими ҳуқуқии ҳисоббаробаркуниҳои байналхалқӣ. 

123. Созишномаҳои бисёрҷониба дар бахши ҳуқуқи муаллифии 

байналхалқии хусусӣ. 

124. Масъалаҳои таъминоти иҷтимоӣ дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 

125. Муносибатҳои ҳуқуқии ҳамсарон дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 

126. Масъалаҳои ҳуқуқии фарзандхонӣ дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 

127. Масъалаҳои ҳуқуқии васоят ва парасторӣ дар ҳуқуқи байналхалқии 

хусусӣ. 

128. Масъалаҳои коллизиявии бастан ва бекор кардани ақди никоҳ. 

129. Ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кўдак дар ҳуқуқи байналхалқии 

хусусӣ. 

130. Шартномаҳои хариду фурўши байналхалқӣ. 

131. Ҳифзи ҳуқуқҳои муаллифии омехта. 

132. Мақоми шартномаҳои байналхалқии дуҷониба дар ҳуқуқи 

байналхалқии хусусӣ. 

133. Кодификатсияи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳуқуқи 
байналхалқии хусусӣ. 



134. Танзими ҳуқуқӣ-байналхалқии масъалаҳои моликияти зеҳнӣ. 

135. Принсипҳои ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 

136. Ҳолати ҳуқуқии шахсони ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 

137. Ҳолати ҳуқуқии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи 

кишвар: масъалаҳои вазъи ҳуқуқии гражданӣ, меҳнатӣ ва оилавӣ. 

138. Меъёрҳои моддӣ ва коллизиявӣ: таносуб ва тафриқот дар ҳуқуқи 

байналхалқии хусусӣ. 

139. Шартномаҳои намунавӣ ва нақши онҳо дар инкишофи муносибатҳои 

ҳуқуқии байналхалқии хусусӣ. 
140. Мурофиаи байналхалқии гражданӣ. 

141. Танзими байналмилалии ҳуқуқии шароитҳои меҳнати хориҷиён дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

142. Ҳисоббаробаркунии ғайритиҷоратии байналхалқӣ. 

143. Ҳаракатҳои нотариалӣ дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 

144. Вазъи ҳуқуқии хориҷиён дар мурофиаи байналхалқии гражданӣ. 

145.  Ӯҳдадориҳои ғайришартномавии байналхалқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

146. Расонидани кўмаки ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 

147.  Ҳолати ҳуқуқӣ-мурофиавии давлат дар мурофиаи гражданӣ. 

148.  Шартномаи пудрати байналхалқӣ. 

149.  Ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ оммавӣ. 

150.  Кодификатсия ва рушди ташаккули ҳуқуқи байналмилалӣ. 

151.  Нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон дар пешрафти ҳуқуқи байналмилалӣ. 

152.  Шартномаҳои байналмилалӣ – сарчашмаҳои ҳуқуқи байналмилалӣ. 

153. Масъалаҳои ҷавобгарии созмонҳои байналмилалӣ. 

154.  Ҳамкориҳои байналмилалӣ – ҳуқуқии Созмони Ҳамкории Шанхай 
дар соҳаи амният 

155. Ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Созмони Конфронси Исломӣ 

оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг: танзинамоии ҳуқуқӣ 

 

Ҳуқуқи  молия, буҷет, андоз ва гумрук 
156. Қарзҳои маҳалӣ: танзими ҳуқуқи молиявии он.         

157. Масоили ба танзимдарории ҳуқуқии фаъолияти молиявии давлатӣ 

дар шароити гузариш ба бозор. 

158. Мафҳум ва класcификатсияи муносибатҳои ҳуқуқии молиявӣ. 

159. Ҷанбаҳои конститутсионии чавобгарии ҳуқуқӣ-молиявӣ. 

160. Сиёсати молиявӣ: мувофиқгардонии манфиат ва доктринаҳо. 

Таъмини ҳуқуқии  манфиатҳои миллӣ. 

161. Танзими ҳуқуқӣ-молиявии аудити дохилӣ бо қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

162. Асъор ва муносибатҳои байналмилалӣ: масъалаҳои ҳуқуқи молиявии 

он. 

163. Танзими ҳуқуқии гардиши пул. 



164. Масоил ва дурнамоии танзими асъор дар Тоҷикистон (тарафҳои 

ҳуқуқи молиявии он). 

165. Муҳити ҳуқуқии инкишофи фаъолияти сармоягузории бонкӣ дар 

Тоҷикистон. 

166. Назорати молиявии давлатӣ: масоили назариявӣ ва амалӣ.  

167. Мавқеи ҷавобгарии молиявии ҳуқуқӣ дар байни ҷавобгариҳои 

ҳуқуқии соҳаи андоз ва боҷ. 

168. Субъектони ҳуқуқи оммавӣ ва хусусӣ дар ҳуқуқи андоз ва масоили 

алоқамандии онҳо. 
169. Оид ба моҳияти ҳуқуқии ҷавобгариҳо дар соҳаи андоз. 

170. Вазъи ҳуқуқии андозсупоранда 

171. Имтиёзҳои андоз ва дигар воситаҳои сиёсати андозбандӣ: ҷанбаҳои 

ҳуқуқӣ. 

172. Кафолати  ҳуқуқҳои шахс дар муносибатҳои ҳуқуқии андоз. 

173. Маҳфум ва моҳияти ҷавобгарӣ оиди вайрон намудани қонунгузории 

андоз. 

174. Моҳияти конститусионӣ-ҳуқуқии принсипҳои баробарӣ ва қонуният 

дар соҳаи андозбандӣ. 

175. Чавобгарии ҳуқуқӣ-гражданӣ оид ба андоз ҳамчун инъикосгари 

муносибат ва алоқамандии ҳуқуқи хусусӣ ва оммавӣ. 

176. Мўҳлати даъво дар ҳуқуқи андоз.  

177. Оид ба такмили санксия нисбат ба ҳуқуқвайронкуниҳои андоз ва 

асъор. 

178. Танзими ҳуқуқии фаъолияти мақомоти гумруки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар таъмини амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

179. Танзими ҳуқуқии фаъолияти молиявии мақомоти гумруки Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 

180. Масоили танзими ҳуқуқии тартиби баҳисобгирӣ, пардохт ва 

ситонидани пардохтҳои гумрукӣ. 

181. Ҷавобгарии ҳуқуқӣ-буҷетӣ дар низоми ҷавобгарии ҳуқуқӣ. 

182. Ҳуқуқи буҷавӣ: муносибатҳои нави назариявӣ. 

183. Ҷавобгарӣ барои вайрон намудани қонунгузории буҷавӣ. 

184. Принсипҳои асосии мурофиаи буҷетӣ. 

185. Ҳолати ҳуқуқии Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун иштирокчии мурофиаи бучетӣ. 

186. Қонуни Чумхурии Точикистон «Дар бораи буҷет дар низоми 

сарчашмаҳои ҳуқуқи молиявӣ». 

187. Масъалаҳои ҳуқуқи қарзи буҷетӣ.  

  

Ҳуқуқи  мурофиаи гражданӣ ва мурофиаи суди иқтисодӣ 
188. Принсипҳои мурофиаи гражданӣ: проблемаҳои назария ва амалия. 

189. Проблемаҳои вазъи ҳуқуқии тарафҳо дар мурофиаи гражданӣ. 

190. Проблемаҳои иштироки прокурор дар мурофиаи суди гражданӣ ва 
иқтисодӣ. 



191. Намояндагӣ дар мурофиаи суди гражданӣ ва иқтисодӣ: проблемаи 

назария, танзими ҳуқуқӣ ва амалия. 

192. Мурофиаи ғоибона: проблемаи назария, танзими ҳуқуқӣ ва амалия. 

193. Мурофиаи фармонӣ: проблемаи назария, танзими ҳуқуқӣ ва амалия. 

194. Проблемаи мурофиа оид ба парвандаҳое, ки аз муносибатҳои 

ҳуқуқии омма бамеоянд. 

195. Мурофиаи касатсионӣ дар ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ: проблемаи 

назария, қонунгузорӣ ва амалия. 

196. Проблемаҳои мурофиаи иҷро дар ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ. 
197. Мурофиаи суди ҳакамӣ дар ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ: 

проблемаи  назария, танзими ҳуқуқӣ ва амалия. 

198. Сарчашмаҳои ҳуқуқии мурофиавии гражданӣ. 

199. Проблемаи  кодификатсияи  қонунгузории мурофиавии гражданӣ. 

200. Масъалаҳои рўзмараи имплементатсияи меъёрҳои ҳуқуқи 

байналмиллалӣ ба қонуни мурофиавии гражданӣ. 

201. Низом ва сохтори ҳуқуқи мурофиавии гражданӣ. 

202. Масъалаҳои рўзмараи баланд бардоштани самаранокии мурофиаи 

гражданӣ. 

203. Проблемаи сифати қонунгузории мурофиавии гражданӣ. 

204. Танзими ҳуқуқии тобеияти идории парвандаҳо ба судҳои иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

205. Мурофиаи суди иқтисодӣ аз рўи парвандаҳо дар бораи ситонидани 

андозҳо ва пардохтҳои ғайриандозӣ.  

206. Аз ҷониби суди иқтисодӣ бо тартиби истеҳсолоти махсус баррасӣ 

намудани парвандаҳо оид ба муқаррар кардани фактҳое, ки аҳамияти 

ҳуқуқӣ доранд. 
207. Аз нав баррасӣ намудани санадҳои судии судҳои иқтисодӣ, ки 

эътибори қонунӣ пайдо кардаанд.  

208. Татбиқи принсипҳои мурофиаи суди иқтисодӣ дар истеҳсолоти 

иҷро.  

209. Институти хароҷоти судӣ дар мурофиаи суди иқтисодӣ. 

210. Масъулияти (ҷавобгарии) мурофиавӣ дар мурофиаи суди иқтисодӣ. 

211. Тобеияти идории парвандаҳо ба судҳои иқтисодӣ. 

212. Истеҳсолоти даъвогӣ дар мурофиаи суди иқтисодӣ. 

213. Истеҳсолот аз рўи парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии 

маъмурӣ ва дигар муносибатҳои оммавӣ бармеоянд. 

214. Истеҳсолоти соддакардашуда дар мурофиаи суди иқтисодӣ. 

215. Истеҳсолоти апеллятсиявӣ дар мурофиаи суди иқтисодӣ.  

216. Аз нав баррасӣ намудани санадҳои судии эътибори қонунӣ 

пайдокарда. 

217. Санадҳои судӣ дар мурофиаи гражданӣ ва суди иқтисодӣ: 

проблемаҳои назариявӣ ва амалӣ. 

218. Тадбирҳои таъминотӣ дар мурофиаи суди иқтисодӣ. 



219. Омодасозии парванда ба муҳокимаи судӣ дар мурофиаи суди 

иқтисодӣ. 

220. Исботкунӣ оид ба парвандаҳое, ки аз муносибатҳои ҳуқуқии оммавӣ 

бармеоянд, дар мурофиаҳои гражданӣ ва судии иқтисодӣ (таҳлили 

муқоисавӣ). 

221. Ба муҳокима омода намудани парвандаҳо оид ба муфлисшавӣ. 

222. Назарияи даъво дар ҳуқуқи мурофиавии суди иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

 

 Ҳуқуқи конститутсионӣ ва маъмурӣ 
223. Таъмини асосҳои сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

224. Асосҳои конститутсионии ташкили давлати ичтимоӣ дар   Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

225. Вазъи ҳуқуқии гурезагон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

226. Принципи тақсимоти ҳокимият ва амалишавии он дар 

шароити  Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

227. Асосҳои конститутсионии маҳдуд кардани ҳуқуқ ва озодиҳои инсон 

ва шаҳрванд. 

228. Функсияи назоратии мақомоти судӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

229. Ваъзи ҳуқуқии  Суди Конситутсионӣ: масоил ва роҳҳои ҳалли он. 

230. Татбиқ намудани принсипи қонуният дар хизмати давлатӣ: ҷабҳаҳои 

конститутсионӣ-ҳуқуқӣ. 

231. Вазъи  ҳуқуқии ҳизбҳои сиёсӣ дар замони муосир дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

232. Асосҳои конститутсионии иштироки  Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

иттиҳодияҳои байнидавлатӣ. 
233. Ҷавобгарии конститутсионӣ-ҳуқуқӣ  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

234. Институти роҳбари давлат дар мамлакатҳои ИДМ: таҳлили 

муқоисавӣ-ҳуқуқӣ. 

235. Функсияҳои суд дар мурофиаи интихоботӣ дар  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

236. Асосҳои ҳуқуқи-конститутсионии ҳуқуқэҷодкунии мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ. 

237. Кафолати  назорати конститутсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

238. Мўҳлат дар ҳуқуқи конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

239. Танзими ҳуқуқии мурофиаи маъмурӣ оиди ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ. 

240. Баррасии судӣ дар истеҳсолот оид ба парвандаҳои 

ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ. 

241. Механизми назорати давлатӣ аз болои фаъолиятӣ мақомоти 

тафтишоти пешакӣ дар низоми Вазорати корҳои дохилӣ. 

242. Ҷавобгарии маъмурӣ барои вайрон кардани қонунгузорӣ дар бораи 

бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ. 
243. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии бехатарии наклиёт. 



244. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии ҳаракати роҳ. 

245. Ҷавобгарии маъмурии хизматчиёни ҳарбӣ ва шаҳрвандоне, ки ба 

ҷамъомадҳои ҳарбӣ даъват карда шудаанд. 

246. Истеҳсолот оид ба парвандаҳо дар бораи ҳуқуқвайронкунии 

маъмурӣ аз ҷониби судяҳои судҳои ҳарбии гарнизонҳо. 

247. Воситаҳои маъмурӣ-ҳуқуқии огоҳкунии ҳуқуқвайронкуниҳо дар 

соҳаи бозори истеъмолӣ. 

248. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии муҳоҷирати беруна дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 
249. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии истифодаи сарватҳои зеризаминӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

250. Далелҳо дар мурофиаи маъмурӣ. 

251. Санадҳои фардии маъмурӣ-ҳуқуқӣ. 

252. Истеҳсолоти маъмурӣ оид ба баҳсҳои маъмурӣ-ҳуқуқӣ. 

253. Асосҳо ва шартҳои ҷавобгарии маъмурии шахсони ҳуқуқӣ барои 

ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи гумрук. 

254. Асосҳои ҳуқуқии назорати давлатӣ дар соҳаи ҳокимияти иҷроия. 

255. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии муносибатҳои муҳоҷиратӣ. 

256. Асосҳои ҳуқуқии иҷозатномадиҳӣ дар соҳаи алоқа. 

257. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии бозори қоғазҳои қимматнок дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

258. Баррасии парвандаҳо дар бораи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ: 

проблемаи назария ва амалияи танзими ҳуқуқӣ. 

259. Консепсияҳои назариявии шартномаи маъмурӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

260. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии мубориза зидди коррупсия дар низоми 
хадамоти давлатии давлатҳои хориҷӣ ва имконияти истифодаи 

таҷрибаи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

261. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии расмиёти бақайдгирӣ, ки мақомоти 

ҳокимияти иҷроия амалӣ менамоянд. 

262. Манъкуниҳои маъмурӣ дар низоми хизмати давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

263. Ташкили низоми хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

контексти татбиқи консепсияи давлати ҳуқуқбунёд. 

264. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии назорати давлатӣ нисбати амалӣ 

намудани боркашонидаиҳои автомобилии байналмилалӣ. 

265. Танзими маъмурӣ-ҳуқуқии ҳифзи амвол. 

266. Ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ дар соҳаи манзилию коммуналӣ. 

267. Тарзҳои маъмурӣ-ҳуқуқии огоҳӣ намудани ҳуқуқвайронкуниҳои 

коррупсионӣ. 

268. Ҷавобгарии маъмурӣ-ҳуқуқӣ барои вайрон кардани ҳуқуқҳои 

интихоботии шаҳрвандон. 

269. Тафтишоти маъмурӣ оид ба парвандаҳо дар бораи вайрон кардани 
қоидаҳои гумрукӣ. 



270. Боздошти маъмурии фаъолият ҳамчун чораи маҷбуркунии маъмурӣ. 

271. Ҷавобгарии маъмурӣ барои ҳуқуқвайронкунӣ дар соҳаи гардиши 

маводи нашъадор, моддаҳои психотропӣ ва прекурсорҳои онҳо. 

272. Алоқамандии ҳуқуқи маъмурӣ бо дигар соҳаҳои ҳуқуқ. 

273. Вазъи  ҳуқуқии маъмурияти минтақаи озоди иқтисодӣ 

274. Шаклҳои амалишавии функсияҳои иқтисодӣ-иҷтимоии давлат 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 

Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология 
275. Самтҳои муосири сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон алайҳи 

ҷинояткорӣ. 

276. Масъалаҳои татбиқи қонуни ҷиноятӣ дар замон ва макон. 

277. Тарзу воситаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминологии мубориза алайҳи 

намудҳои алоҳидаи ҷиноятҳо. 

278. Қонуни ҷиноятӣ ва сиёсати давлат алайҳи чинояткорӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: ҷабҳаҳои назариявӣ-ҳуқуқӣ. 

279. Мазмуну моҳият ва шаклҳои гуноҳ. Аҳамияти гуноҳ барои 

бандубасти ҷиноят ва таъини ҷазо. 

280. Моҳият, асос ва шартҳои ҷавобгарии ҷиноятӣ. 

281.  Таҳлили ҳуқуқӣ-ҷиноиӣ институти ҷазо: масъалаҳои назариявӣ ва 

амалӣ 

282. Таълимот дар бораи сершумории ҷиноятҳо. Масоили такрор ва 

маҷмўи ҷиноятҳо. 

283. Моҳияти намудҳои махсуси озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ 

мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

284. Ҷавобгарии ҷиноятї барои вайрон намудани муносибатҳои 
кредитї  

285. Таҳлили ҷиноии ҳуқуқии ҷазои ҷарима  

286. Ҷазои маҳрум сохтан аз озодї дар колонияҳои тарбиявї ва 

тартиби иҷрои он  

287. Озод кардан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо 

288. Ҷиноятҳо ба муқобили  амнияти ҷамъиятӣ ва саломатии аҳолӣ. 

289. Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҳаракат ва истифодаи нақлиёт. 

290. Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти иттилоотӣ. 

291. Ҷиноятҳои муташаккили трансмиллӣ. 
292. Табиати ҳуқуқӣ-ҷиноятии экстримизм. 

293. Ҷиноятҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти инсоният. 

294. Таъмини ҳуқуқӣ-ҷиноятии бозори қоғазҳои қиматнок. 

295. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои соҳибкории ғайриқонунӣ. 

296. Ҳифзи муносибатҳои оилавӣ дар ҳуқуқи ҷиноятӣ.  

297. Роҳзанӣ: ҷабҳаҳои ҳуқуқӣ-ҷиноятӣ ва криминологии он. 

298. Ҷиноятҳо ба муқобили сулҳ ва амнияти инсоният  



299. Ҷавобгарии ҷиноятї барои қастан расонидани зарари вазнин ба 
саломатї 

300. Ҷуброни зараре, ки дар натиҷаи содир намудани ҷиноят расонида 

шудааст: ҷабҳаи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятии 

масъала. 

301. Танзими ҳуқуқии ва иҷрои ҷазои корҳои ҳатмї мувофиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

302.  Тарафи субъективии ҷиноят: проблемаҳои назариявї ва 

қонунгузорї  

303. Тавсифи ҷиної ҳуқуқии дуздї  
304. Ҷавобгарии ҷиноятӣ дар соҳаи гардиши ғайриқонунии маводи 

нашъаовар ва моддаҳои психиотропӣ мутобиқи қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар давлатҳои Итиҳоди Давлатҳои 

Мустақил 

305. Тавсифи криминологии ҷинояткории занон дар соҳаи иқтисодиёт. 

306. Ҷавобгарии ҷиноятӣ дар соҳаи андоз. 

307. Ҳифзи моликияти зеҳнӣ дар ҳуқуқи ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

308. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ҷиноятҳое, ки дар соҳаи муносибатҳои 

меҳнатӣ содир мешаванд 
309. Масъалаҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминологии мубориза алайҳи 

ҷиноятҳо ба муқобили ноболиғон. 

310. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба муносибатҳои пулию кредитӣ. 

311. Институти супоридани шахсе, ки  ҷиноят содир намудааст. 

312. Ҷавобгарии ҷиноятї барои вайрон намудани муносибатҳои 

кредитї  

313. Таҳлили ҷиноии ҳуқуқии ҷазои ҷарима  

314. Ҷазои маҳрум сохтан аз озодї дар колонияҳои тарбиявї ва 

тартиби иҷрои он  
315. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба арзишҳои фарҳангӣ. 

316. Чавобгарии ҷиноятии  шахсе, ки вазифаи идоракуниро дар 

ташкилотҳои тиҷоратӣ иҷро мекунад. 

317. Танзими ҳуқуқии ва иҷрои ҷазои корҳои ҳатмї мувофиқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

318.  Тарафи субъективии ҷиноят: проблемаҳои назариявї ва 

қонунгузорї  

319. Тавсифи ҷиної ҳуқуқии дуздї  

320. Гурўҳи муташаккил ва иттиҳод (ташкилот)-и ҷиноятӣ ҳамчун шакли 

шарикӣ. 

321. Љавобгарии љиноятї барои љиноятњое, ки бо муфлисшавї 

алоќаманданд 
322. Институти авф ва бахшиши ҷазо дар ҳуқуқи ҷиноятӣ. 



323. Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои вайрон намудани муносибатњои кредитӣ   

324. Тањлили назариявии тарафи объективии љиноят дар илми њуќуќи 

љиноятї 

325. Љой ва наќши робитаи сабабї барои бандубасти љиноят  

326. Тањлили љиної-њуќуќї ва иљрои љазои мусодираи амвол мувофиќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

327. Институти доѓи судї дар њуќуќи љиноятї 

328. Ҷиноятҳо ба муқобили амнияти ҷамъиятї 

329.  Ҳифзи ҳуқуқи ҷиної фаъолияти иқтисодии хориҷї дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  
 Мурофиаи ҷиноятӣ 

330. Татбиқи меъёрҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ҳангоми баррасии парвандаҳои 

ҷиноятӣ бо тартиби махсус. 

331. Таъқиби ҷиноятӣ ҳамчун функсияи прокурор дар мурофиаи 

ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

332. Мурофиаи судии ҷиноятӣ оид ба парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ. 

333. Таъқиботи ҷиноятӣ дар мурофиаи судии ҷиноятии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

334. Истеҳсолот оиди татбиқи чораҳои маҷбурии дорои хусусияти тиббӣ. 

335. Муҳофизати иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ: асосҳои 

криминологӣ ва ҳуқуқии ҷиноятӣ. 

336. Таъиноти институти қатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ ва таъқиби 

ҷиноятӣ дар мурофиаи судии ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
337. Пешбурди тосудии ҷиноятӣ: консепсияи сохтори расмиётӣ ва 

функсионалӣ- ҳуқуқӣ. 

338. Тобеияти тафтишотии парвандаҳои ҷиноятӣ. 

339. Асосҳои қатъ кардани парвандаи ҷиноятӣ дар қонунгузории 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон – таҳлил, дурнамои инкишоф. 

340. Назорати судӣ дар давраҳои оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ ва 

тафтишоти пешакӣ. 

341. Холатҳое, ки таъқиби ҷиноятиро истисно менамоянд. 

342. Пешбурди тосудӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятӣ: консепсияи такмили 

фаъолияти мурофиавии ҷиноятӣ. 

343. Алоқамандиии қонунгузории мурофавиии ҷиноятӣ бо қонунгузории 

ҷиноятӣ. 

344. Вазъи ҳуқуқии иштирокчиёни мурофиаи судии ҷиноятӣ. 

345. Ҳимояи давлатии ҷабрдидагон, шоҳидон ва дигар иштирокчиёни 

мурофиаи судии ҷиноятӣ. 

346. Таърихи ташаккул ва инкишофи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

347. Ислоҳоти судӣ-ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолати имрўза ва 
инкишофи минбаъдаи он. 

348. Асосҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқии фаъолияти адвокатӣ. 



349. Шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии фаъолияти адвокатура дар  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 

350. Вазъи ҳуқуқии адвокат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

351. Ислоҳоти низоми адвокатура дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

 
 


