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Иброњимов С.  

мавзўъњои кори курсї аз фанни назарияи давлат ва њуќуќ барои курсњои 2 
ихтисоси 240103 гр.А (шуъбаи рўзона)  

 
1. Муносибатњои авлодї – асоси љамоаи оилавї. 

2. Њокимияти иљтимої. 

3. Шаклњои њокимияти љамъияти тодавлатї. 

4. Назарияи пайдоиши давлат.  

5. Ќонуниятњои умумии пайдоиши давлат. 

6. Наќши синфњо дар пайдоиши давлат. 

7. Омилњои асосии пайдоиши давлат. 

8. Шаклњои пайдоиши давлат. 

9. Моњияти давлат ва зарурияти иљтимоии он. 

10. Намудњои давлат. 

11. Функсияњои давлат. 

12. Механизми давлат. 

13. Маќомоти давлатї. 

14. Шаклњои давлат. 

15. Шакли идораи Љумњурии Тољикистон ва режими сиёсии он.  

16. Тартиби ташкил ва фаъоиляти маќомотњои давлатї. 

17. Таљзияи њокимият. 

18. Давлати њуќуќбунёд. 

19. Давлат ва низоми сиёсии љомеа. 

20. Таносуби њуќуќ ва давлат. 

21. Функсияњои давлат. 

22. Низоми њуќуќ. 

23. Пайдоиши њуќуќ. 

24. Муносибатњои њуќуќї. 

25. Хуќуќвайронкунї ва љавобгарии њуќуќї  

26. Сарчашмањои њуќуќ. 

27. Меъёрњои њуќуќ. 

28. Афкори њуќуќии љомеаи муосир. 

29. Зарурияти таърихии њуќуќ. 

30. Ќонуниятњои пайдоиши давлат. 

31. Давлат њамчун ташкилоти сиёси, сохторї ва њудудии љамъияти синфї.  
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Солењов М.А.  

мавзўъњои кори курсї аз фанни назарияи давлат ва њуќуќ барои курсњои 2  ихтисоси 
240101 (шуъбаи рўзона) 

 
1. Хусусияти умумииљтимої ва синфии давлат.  

2. Алоқаи давлат бо сохти иљтимої-иқтисодї. 

3. Намудњои давлат-масъалаи марказии давлат. Хусусияти даврањои таърихї дар 

инкишофи давлатдорї. 

4. Афкори љахони сиёсї-њуқуқї оиди навњои (типњои) давлат 

5. Бартарии назарияи тамаддунї нисбат ба назарияи форматсионї дар масъалаи 
навњои давлат. 

6. Мафњум ва вазифањои функсияњои давлат 
7. Таснифи функсияњои давлат 
8. Шаклњои њуқуқии иљрои функсияњои давлат 
9. Мафњум ва моњияли механизми давлат 

10. Принсипњои ташкилї ва фаъолияти механизми давлат 

11. Асоси њуќуќии  амалигардии њокимияти давлатї 

12. Мақомотњои давлатї-қисми таркибии механизми давлат. 

13. Маќомотњои давлатї ва таснифи он дар асоси тартиби ташкил ва характери 

иљрои вазифањо 

14. Мақомотњои марказї ва мањаллии њокимияти давлатї дар Љумњурии 

Тољикистон. 

15. Мафњум ва сохтори шаклњои давлат 

16. Шакли сохти давлатї-тарзи ташкили марзии њокимияти давлатї  

17. Унсурњои асосии шаклњои давлат 

18. Моњияти шакли идораи муосири Љумњурии Тољикистон ва зарурияти љори 

намудани он 

19. Президенти Љумњурии Тољикистон сардори давлат ва њокимияти иљроия 

(Њукумат). 

20. Режими сиёсии муосири Љумњурии Тољикистон.  

21. Мақомоти давлатї-низоми мураккаби бисёрзинна. Зиннањои болої ва поёнї 

дар мисоли Љумњурии Тољикистон. 

22. Асосњои њуқуқї ва конститутсионии тартиби ташкил ва фаъолияти мақомоти 

давлатї. 

23. Асосњои њуқуқї-конститутсионии шахси мансабдори давлатї. 

24. Моњият ва зарурияти таљзияти њокимият. 

25. Принсипњо ва аломатњои таљзияи њокимият. 

26. Зарурияти омўзиши таърихи пайдоиши давлати њуқуқбунёд. 

27. Мафњуми давлати њуқуқбунёд ва аломатњои он. 

28. Ањамияти конститутсионии таљзияи њокимият. 

29. Мафњум, унсур ва навъњои низоми сиёсї 

30. Нақши давлат дар низоми сиёсї 

31. Таносуби давлат ва иттињодияњои љамъиятию њизбњои сиёсї.  
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Иброњимов С.  

мавзуъњои кори курсї аз фанни њуќуќи мурофиавии иќтисодї барои донишљўёни курси 
4 ихтисоси 240103 (шўъбаи рўзона)  

 

1. Мафњум ва методи њуќуќи мурофиавии судии иќтисодї.  

2. Даврањои мурофиаи судии иќтисодї. 

3. Сарчашмањои њуќуќи мурофиавии судии иќтисодї.  
4. Муносибатњои њуќуќии мурофиавии судии иќтисодї  

5. Субъектњои муносибатњои ҳуқуқии мурофиавии судии иќтисодї. 

6. Низоми судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
7. Принсипњои њуќуќи мурофиавии судии иќтисодї 
8. Ариза дар  бораи муфлисшавї. 
9. Оќибатњои њуќуќии мурофиавии риоя накардани ќоидањои тобеияти судї. 
10. Њайати иштирокчиёни мурофиаи судии иќтисодї.  

11. Тарафњо дар мурофиаи судии иќтисодї. 

12. Шахсони сеюм дар мурофиаи судии иќтисодї. 

13. Прокурор дар мурофиаи судии иќтисодї. 

14. Дар мурофиаи судии иќтисодї иштирок намудани мақомоти давлатї. 

15. Шахсоне, ки ба амалї намудани адолати судї мусоидат менамоянд. 
16. Асосњо ва тартиби рад намудани судя. 
17. Ворисии њуќуќии мурофиавї. 
18. Њимояи љавобгар аз даъво. Даъвои муќобили даъво.  
19. Таѓйир додани даъво, даст кашидан аз даъво, эътироф намудани даъво.  
20. Мафњум ва предмети исботкунї дар мурофиаи судии иќтисодї. 

21. Мафњум ва намудњои далелњои судї. 

22. Бањодињї ва таъмини далелҳо. 

23. Таснифи далелњо. 
24. Намудњои экспертиза ва асосњои таъин намудани он. 
25. Мафњум ва моњияти тадбирњои таъминотї. 

26. Харољоти судї ва љаримањои судї дар мурофиаи иќтисодї 
27. Мўњлатњои мурофиавї дар мурофиаи судии иќтисодї 
28. Оѓоз намудани парванда дар суди иќтисодї 
29. Аризаи даъвогї. Маќсад, вазифањо ва ањамияти давраи омодасозии парванда. 

30. Маљлиси пешакии судї ва таъин намудани парванда ба муњокимаи судї. 

31. Муњокимаи судї дар суди иќтисодии марњилаи якум  
32. Санадњои судии суди иќтисодии марњилаи якум 

33. Баррасии парвандањо оид ба муфлисшавї. 

34. Баррасии парвандањо бо тартиби истењсолоти соддакардашуда. 
35. Истењсолот аз рўи парвандањо бо иштироки шахсони хориљї  
36. Асосњои рад намудани эътироф ва иљро намудани њалномањои хориљї ва 

арбитражи хориљї. 
37. Оѓоз намудани истењсолоти апеллятсионї. 
38. Истењсолот дар суди марњилаи кассатсионї 
39. Истењсолот оид ба аз нав дида баромадани санадњои судї ба тариќи назоратї  
40. Истењсолот оид ба аз нав баррасї намудани санадњои судии эътибори ќонунї 

пайдокарда аз рўи њолатњои нав ошкоршуда 
41. Мафњуми њолатњои навошкоршуда ва асосњои аз нав баррасї намудан. 
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Раззоќов Б. 

мавзуњои кори курсї аз фанни назарияи давлат ва њуќуќ барои донишљўёни курси 2 
ихтисоси 240103 гр.Б (шуъбаи рўзона) 

1.Наќши њуќуќ  дар љомеа 
2.Пайдоиши давлат ва њуќуќ 
3.Таносуби њуќуќ ва давлат 
4.Давлат ва аломатњои он 
5.Давлат дар низоми сиёсии љомеа  
6.Моњият ва нишонањои њуќуќ 
7.Функсияњои њуќуќ 
8.Сарчашмањои њуќуќ 
9.Меъёри њуќуќ ва сохтори он 
10.Санадњои меъёрии њуќуќї 
11.Муносибатњои њуќуќї 
12.Њуќуќэљодсозї: мафњум ва даврањои он 
13.Субъектњои муносибатњои њуќуќї  
14.Воќеиятњои њуќуќї 
15.Њуќуќњои инсон: мафњум ва таснифи онњо 
16.Маърифати њуќуќї 
17.Фарњанги њуќуќї 
18.Тарбияи њуќуќї 
19.Ќонуният ва тартиботи њуќуќї 
20.Њуќуќвайронкунї: мафњум ва аломатњо 
21.Љавобгарии њуќуќї 
22.Оилањои њуќуќии љањони муосир 
23.Назарияњои асосии пайдоши давлат 
24.Мактабњои асосии пайдоши њуќуќ 
25.Функсияњои давлат  
26.Шакли давлат 
27.Шакли њукмронї (идоракунї) 
28.Шакли сохти давлатї  
29.Рељаи (режими) сиёсї 
30.Њокимияти давлатї 
31.Дастгоњи давлатї 
32.Давлати њуќуќбунёд 
33.Танзими њуќуќї  
34.Њуќуќ ва шахсият 
35.Њуќуќ ва иќтисодиёт 
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Ќудратов Н.А. 

мавзуъњои кори курсї аз фанни њуќуќи гражданї барои донишљўёни  
 курси 2 ихтисоси 240101 (шўъбаи рўзона) 

 
1. Иттилоот – њамчун объекти њуќуи гражданї. 

2. Шакли ањдњои гражданї.  

3. Намояндагї ва асосњои пайдоиши он. 

4. Ваколатнома ва ањамияти он. 

5. Таснифи мўњлат дар њуќуќи гражданї.  

6. Асосњои пайдоиши   њуќуќи моликият. 

7. Асосњои   ќатъи њуќуќи моликият. 

8. Њуќуќи моликияти умумї. 

9. Њуќуќи моликияти умумии якљоя. 

10. Њуќуќи моликияти хољагии дењќонї. 

11. Њуќуќи моликияти давлатї. 

12. Асосњои ба вуљуд омадани ўњдадорї. 

13. Шартномаи гарав ва танзими њуќуќии он. 

14. Замонат ва кафолат. 

15. Шартномаи  пудрат ва намудњои он. 

16. Танзими њуќуќии шартномаи  мањсулотсупорї. 

17. Намудњои  шартномаи  пудрат. 

18. Маълумот дар  бораи  муносибатњои њуќуќи гражданї ва унсурњои он. 

19. Объекти муносибатњои  њуқуқи гражданї. 

20. Шартномањои гражданї оид ба хизматрасонї. 

21. Шартномаи додани  манзили  истиќоматї  бо  шарти таъминоти  якумрї  бо  

саробонї. 

22.  Шартномаи кироя ва хусусиятњои он. 

23.  Шартномаи иљораи воситањои наќлиёт. 

24. Шартномаи иљораи заминњои кишоварзї. 

25. Њуќуќи моликияти интеллектуалї. 

26. Муносибатњои њуќуќї оид ба мерос. 

27. Шартномаи њамлу наќл ва танзими њуќуќии он. 

28. Танзими њуќуќии шартномаи мањсулотсупорї.   

29. Танзими њуќуќии шартномаи киро (прокат). 

30. Шартномаи кредит ва танзими њуќуќии он.      
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Ќудратов Н.А.  

мавзуъњои кори курсї аз фанни њуќуќи мурофиавии иќтисодї барои донишљўёни  
курси 5 ихтисоси 240103 (шўъбаи ѓоибона)  

1. Мафњум ва методи њуќуќи мурофиавии судии иќтисодї.  

2. Даврањои мурофиаи судии иќтисодї. 

3. Сарчашмањои њуќуќи мурофиавии судии иќтисодї.  
4. Муносибатњои њуќуќии мурофиавии судии иќтисодї  

5. Субъектњои муносибатњои ҳуқуқии мурофиавии судии иќтисодї. 

6. Низоми судњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон 
7. Принсипњои њуќуќи мурофиавии судии иќтисодї 

8. Принсипҳои сохтори судии мурофиаи судии иќтисодї. 

9. Принсипҳои мурофиаи судии иќтисодї. 

10. Тартиби супоридани парванда аз як суд ба дигар суд.  
11. Мустаќилияти судяњои иќтисодї. 
12. Принсипи мувофиќатї дастљамъона ва танњо баррасї намудани парвандањо дар 

судњои иќтисодї. 
13. Принсипи забонї мурофиавї дар судњои иќтисодї. 
14. Принсипї баробарї дар назди ќонун ва суд. 
15. Тобеияти идоравии парвандањо ба суди иќтисодї. 

16. Тобеияти судии парвандањо ба суди иќтисодї. 

17. Тартиби супоридани парванда аз як суди иќтисодї ба дигар суди иќтисодї.  
18. Тартиби пешнињод намудани аризањои даъво аз рўи тобеият.  
19. Ариза дар  бораи муфлисшавї. 
20. Оќибатњои њуќуќии мурофиавии риоя накардани ќоидањои тобеияти судї. 
21. Њайати иштирокчиёни мурофиаи судии иќтисодї.  

22. Тарафњо дар мурофиаи судии иќтисодї. 

23. Шахсони сеюм дар мурофиаи судии иќтисодї. 

24. Прокурор дар мурофиаи судии иќтисодї. 

25. Дар мурофиаи судии иќтисодї иштирок намудани мақомоти давлатї. 

26. Шахсоне, ки ба амалї намудани адолати судї мусоидат менамоянд. 
27. Асосњо ва тартиби рад намудани судя. 
28. Ворисии њуќуќии мурофиавї. 

29. Мафҳуми намояндагї дар мурофиаи судии иќтисодї. 

30. Намудњои намояндагї дар мурофиаи судии иќтисодї. 

31. Ваколатњои намояндањо дар суди иќтисодї. 
32. Ваколатнома. 

33. Мафҳуми даъво дар мурофиаи судии иќтисодї. 

34. Њуќуќи њимояи судї ва њуќуќи даъвокунї. 

35. Њимояи љавобгар аз даъво. Даъвои муќобили даъво.  
36. Таѓйир додани даъво, даст кашидан аз даъво, эътироф намудани даъво.  
37. Мафњум ва предмети исботкунї дар мурофиаи судии иќтисодї. 

38. Мафњум ва намудњои далелњои судї. 

39. Воситањои исботкунї дар мурофиаи судии иќтисодї. 

40. Бањодињї ва таъмини далелҳо. 

41. Супориши судї. 
42. Дахлдорї ва љоизии далелњо. 
43. Таснифи далелњо. 
44. Намудњои экспертиза ва асосњои таъин намудани он. 
45. Мафњум ва моњияти тадбирњои таъминотї. 
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46. Харољоти судї ва љаримањои судї дар мурофиаи иќтисодї 
47. Бољи давлатї. 

48. Љаримањои судї. 
49. Мўњлатњои мурофиавї дар мурофиаи судии иќтисодї 
50. Хабарномаи судї 
51. Оѓоз намудани парванда дар суди иќтисодї 
52. Аризаи даъвогї. Маќсад, вазифањо ва ањамияти давраи омодасозии парванда. 

53. Маљлиси пешакии судї ва таъин намудани парванда ба муњокимаи судї. 

54. Муњокимаи судї дар суди иќтисодии марњилаи якум  
55. Созишномаи оштї. 

56. Асосњо ва оќибатњои њуќуќии иљрои амалњои алоњидаи мурофиавї. 

57. Санадњои судии суди иќтисодии марњилаи якум 

58. Хусусияти истењсолот аз рўи категорияњои алоњидаи парвандањо дар суди 
иќтисодии марњилаи якум 

59. Баррасии парвандањо оид ба ситонидани пардохтњои њатмї ва муљозот (санксия).  

60. Баррасии парвандањо оид ба муќаррар кардани фактњои ањамияти њуќуќї дошта.  

61. Баррасии парвандањо оид ба муфлисшавї. 

62. Баррасии парвандањо бо тартиби истењсолоти соддакардашуда. 
63. Моњият ва ањамияти истењсолоти парвандањо, ки аз муносибатњои њуќуќи 

маъмурї ва оммавї бармеоянд. 
64. Бањсњо оиди беэътибор донистани санадњои њуќуќии маќомоти њокимияти 

давлатї, дигар маќомот ва шахсони мансабдор. 
65. Истењсолот аз рўи парвандањо бо иштироки шахсони хориљї  
66. Эътироф ва иљро намудани њалномањои суди хориљї ва арбитражи хориљї. 

67. Асосњои рад намудани эътироф ва иљро намудани њалномањои хориљї ва 
арбитражи хориљї. 

68. Итењсолот дар марњилаи апеллятсионии суди иќтисодї  
69. Оѓоз намудани истењсолоти апеллятсионї. 
70. Истењсолот дар суди марњилаи кассатсионї 
71. Ваколатњои суди марњилаи кассатсионї. Асосњои бекор кардани њалнома ва 

ќарорњо. 

72. Истењсолот оид ба аз нав дида баромадани санадњои судї ба тариќи назоратї 
73. Истењсолот оид ба аз нав баррасї намудани санадњои судии эътибори ќонунї 

пайдокарда аз рўи њолатњои нав ошкоршуда 
74. Мафњуми њолатњои навошкоршуда ва асосњои аз нав баррасї намудан. 
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Мањмадхонов Т., Назаров Б. 

мавзўъњои кори курсї  аз фанни њуќуќи тиљорат  барои донишљўёни  
курси 3 – 240103 ва курси 4 – 240103 (шўъбаи ѓоибона) 

 
1. Мафњум ва предмети њуќуќи тиљорат. 
2. Њуќуќи тиљорат- њамчун илм ва фанни таълимї. 
3. Сарчашмањои њуќуќи тиљорат. 
4. Меъёрњои њуќуќи байналмилалї, таљрибаи судї ва одоби муомилоти корї  

њамчун сарчашмањои њуќуќи тиљорат. 
5.  Заминањои пайдоиши тиљорат ва муносибатњои њуќуќии тиљоратї. 
6. Танзими њуќуќии муносибатњои тиљоратї дар давлатњои Шарќи Ќадим. 
7.  Тиљорат ва муносибатњои тиљоратии халќњои форсу тољик ва танзими њуќуќии 

онњо дар давраи љамъияти ѓуломдорї. 
8. Тиљорат ва танзими муносибатњои тиљоратї дар давраи пайдоиш ва 

пойдоршавии љамъияти феодалї. 

9. Муносибатњои тиљоратї ва танзими њуқуқии онњо дар давраи пањншавии 

ислом. 

10. Тиљорат ва танзими ҳуқуқии муносибатҳои тиљоратū дар давраи Сомониён. 

11. Муносибатҳои тиљоратū ва танзими њуќуќии онњо дар асрҳои XI - XII. 

12. Тиљорат ва танзими муносибатҳои тиљоратū дар давраи ҳукмронии муғулҳо 

(асрҳои XIII - XIV) ва сулолаи Темуриён (асрҳои XIV - XV). 

13. Маълумот дар бораи тиљорат ва танзими муносибатњои тиљоратї дар давраи 
Шайбониён ва Аштархониён (асрњои XVI –XVIII. 

14. Тиљорат ва танзими њуќуќии   муносибатњои тиљоратї дар давраи њукмронии 
сулолаи Манѓитиён. 

15. Вазъи муносибатњои тиљоратї ва танзими њуќуќии онњо дар давраи забти Осиёи 
Марказї аз тарафи Россия.  

16. Муносибатњои тиљоратї  ва танзими  њуқуқии  онњо дар      давраи пайдоиш  ва 

пойдоршавии  сотсиализм ( солњои 1917-1940). 
17. Тиљорат ва танзими фаьолияти  тиљоратї  дар давраи  инкишофи сотсиализм ( 

солњои 1946 – 1960). 

18. Муносибатњои тиљоратї  ва танзими  њуқуқии  онњо дар 

давраи  сотсиализми   мутараққї  ва бунёди давлати умумихалқии  сотсиалистї 

( солњои 1961 –1988). 

19. Пайдоиши њуќуқи тиљорат дар мамлакатњои Ѓарб. 

20. Танзими муносибатњои тиљоратї дар Франсия. 
21. Њуќуќи тиљорати Германия. 
22. Њуќуќи  тиљорати Англия. 

23. Субъектњои њуқуқи  тиљорат.   

24. Тољирон (соњибкорони инфиродї)-  њамчун субъекти њуқуқи  тиљорат.  

25. Шахси њуќуќї -њамчун субъекти њуқуқи  тиљорат.   

26. Оиннома – њамчун њуљљати таъсиси шахси њуќуќї. 
27. Вазъи њуќуќии кооперативњои истењсолї. 
28. Вазъи њуќуќии љамъиятњои хољагидорї.  
29. Вазъи њуќуќии ширкатњои хољагидорї. 
30. Гуруњњои молиявї- саноатї, консорсиум, синдикатњо ва вазъи њуќуќии онњо.  
31. Объектњои њуќуќи тиљорат. Мол - њамчун объекти асосии њуќуќи тиљорат. 
32. Њуљљатњои ихтиёрдории мол- њамчун объект. 
33. Танзими давлатии фаъолияти     тиљоратї. 
34. Тамѓаи молї. Наќш ва вазифаи тамѓаи молї дар фаъолияти тиљоратї. 
35. Истифодаи тамѓаи молї.  
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36. Мафњуми танзими њуќуќии сифати мањсулот.  
37. Маълумот дар бораи стандарт ва стандартонї. Асосњои њуќуќии стандартонї.  
38. Танзими њуќуќии сертификатсия.  
39. Таъмини ченаки ягона ва ањамияти он дар тиљорат.  
40. Мафњум ва таснифи реклама.  
41. Вазъи њуќуќии рекламадињандагон, истењсолкунандагон ва пањнкунандагони     

реклама. 
42. Маълумот дар бораи фаъолияти инњисорї. 
43. Раќобат ва намудњои он. 
44. Мафњум ва сарчашмањои њуќуќи андоз.  
45. Мафњум ва ањамияти бањисобгирии муњосибї. 
46. Танзими њуќуќии аудит. 
47. Мафњуми ќатъшавии фаъолияти тиљоратї. 
48. Муфлисшавии  субъектхои фаъолияти тиљоратї. 
49. Моњият, фањмиш ва њолатњои рух додани он. 
50. Иттилоот дар тиљорат. Танзими њуќуќии иттилоот. 
51. Сирри тиљоратї. 
52. Субъект ва объекти њуќуќ ба сирри тиљоратї. 
53. Шартномањои тиљоратї. 
54. Таснифи шартномањои тиљоратї. 
55. Бастан, таѓйир додан ва бекор кардани шартномањои тиљоратї. 
56. Ўњдадорї ва иљрои он мувофиќи шартномањои тиљоратї. 
57. Маълумот дар бораи шартномаи хариду фурўш ва намудњои он. 
58. Шартномаи хариду фурўши чакана. 
59. Мазмуну шартномаи хариду фурўши чакана. 
60. Шартномаи  мањсулотсупорї. 
61. Мазмуни  шартномаи  мањсулотсупорї. 
62. Шартномаи мањсулотсупорї барои эњтиёљоти давлатї 
63. Шартномаи фурўши  корхонањо. 
64. Шартномаи контрактатсия ва ањамияти он дар тиљорат. 
65. Шартномаи мубодила. 
66. Миёнаравї дар савдо ва ањамияти он. 
67. Шартномаи супориш. 
68. Шартномаи комиссия ва танзими њуќуќии он. 
69. Мазмуни шартномаи комиссия. 
70. Шартномаи агентї. 
71. Шартномаи дистрибюторї. 
72. Шартнома оид ба тайёр кардани реклама. 
73. Шартнома оид ба  пањн кардани реклама. 
74. Шартномаи гузаронидани тадќиќоти маркетингї. 
75. Шартномаи иљораи молиявї.  
76. Мазмуни шартномаи иљораи  молиявї. 
77. Шартномаи   нигањдошт дар анбори мол. 
78. Шартномаи кредит. 
79. Шартномаи пасандози бонкї. 
80. Њуќуќу ўњдадорињои тарафайн тибќи шартномаи пасандози бонкї. 
81. Шартномаи суратњисоби бонк. 
82. Мазмуни шартномаи суратњисоби бонк. 
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Мирзоев С.А. 

мавзуъњои кори курсї аз фанни њуќуќи гражданї барои донишљўёни курси 2 

ихтисоси 240103 гр.Б (шуъбаи рўзона) 

1. Њуќуќњои муаллифони асар. 

2. Мафҳум ва аҳамияти муҳлати даъво. 

3. Баҳисобгирї ва оғози љараёни мўҳлати даъво. 

4. Намудњои њуќуќњои муаллиф. 

5. Шартномаи њадя ва танзими њуќуќии он. 

6. Њуќуќи гражданї- њамчун илм. 

7. Шартномаи таъмини барќ њамчун асоси ба вуљуд омадани муносибатњои њуќуќї.  

8. Танзими њуќуќии васоят  ва  парасторї. 

9. Амали ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон. 

10. Љавобгарии њуќуќи гражданї. 

11. Муносибатњои молумулкї -њамчун предмети њуќуќи гражданї. 

12. Ќобилияти њуќуќдории шањрвандон. 

13. Ќобилияти амали шањрвандон. 

14. Тартиби бастани шартнома. 

15. Хусусиятњои шартномањои гражданї. 

16. Бастан, таѓйир додан ва ќатъ ёфтани шартнома.  

17. Шартномаи хариду фурўш. 

18. Шартномаи фурўши амволи ѓайриманќул. 

19. Шартномаи хариду фурўши биноњои истиќоматї. 

20. Шартномаи иљораи корхона.  

21. Шартномаи иљораи манзили истиќоматї. 

22. Хусусиятњои шартномаи пудрат. 

23. Шартномаи мусофиркашонї. 

24. Шартномаи экспедитсияи наќлиётї. 

25. Шартномаи  ќарз. 

26. Субъектњои њуќуќи гражданї. 

27. Шањрвандон – њамчун субъектњои њуќуќи гражданї. 

28. Шахси њуќуќї њамчун субъекти њуќуќи гражданї. 

29. Шартномаи идораи ба боварї  асосёфтаи амвол. 

30. Уњдадорињо аз  амалиёти  яктарафа.  
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Ширинљонов Ф.И., Акбаров Н.Н. 

мавзуъњои кори курсї аз фанни њуќуќи гражданї барои донишљўёни курси 2 ихтисоси 
240103 гр.А (шуъбаи рўзона) 

 
1. Шаклњои њисоббаробаркунї ва танзими њуќуќии он. 

2. Шартномаи нигањдошт ва танзими њуќуќии он. 

3. Шартномаи  идораи ба боварї асосёфтаи амвол. 

4. Озмуни оммавї. 

5. Ўњдадорињо оид ба расондани зарар. 

6. Назарияњои илмї дар бораи шахси њуќуќї. 

7. Оиннома –њамчун њуљљати таъсис. 

8. Шартномаи таъсис: мазмун ва мундариљаи он. 

9. Вазъи њуќуќии кооперативњои истењсолї. 

10. Вазъи њуќуќии љамъиятњои хољагидорї.  

11. Вазъи њуќуќии ширкатњои хољагидорї. 

12. Ашё- њамчун объекти њуќуќи гражданї. 

13. Пул ва наќши он дар муносибатњои   гражданї. 

14. Таъмини иљрои уњдадорињо. 

15. Уњдадорињо дар њуќуќи гражданї. 

16. Шартномаи боркашонї тавассути наќлиёти роњи оњан. 

17. Танзими њуќуќии шартномаи таъмини барќ. 

18. Танзими њуќуќии шартномаи њамлу наќл. 

19. Мафњум ва мазмуни њуќуќ ба шаъну шараф ва эътибори корї.  

20. Маълумот  дар  бораи  муносибатњои њуќуќї ва унсурњои он.  

21. Унсурњои њуќуќи моликият. 

22. Танзими њуќуќии мерос тибќи ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон.  

23. Коѓазњои ќиматнок- њамчун объекти њуќуќи гражданї. 

24. Аломати мол ва њифзи њуќуќии он. 

25. Кору хизмат   – њамчун объекти њуќуќи гражданї. 

26. Шартномаи боркашонї ва танзими њуќуќии он. 

27. Муносибатњои њисоњисоббаробаркунї. 

28. Уњдадорињо оид ба расонидани зарар. 

29. Шартномаи контрактатсия. 

30. Шартномаи мубодила ва танзими њуќуќии он. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Љабборов Ф. 

рўйхати мавзўњои корњои курсї аз фанни њуќуќи байналмилалии тиљоратї барои 
курси 3, ихтисоси 240101 (шуъбаи рўзона) 

1. Мафњуми њуќуќи байналмилалии тиљоратї 

2. Сарчашмањои њуќуќи байналмилалии тиљоратї 

3. Шартномањои байналмилалї њамчун сарчашмаи њуќуќи байналмилалии тиљоратї  

4. Ќонунгузории дохилидавлатї њамчун сарчашмаи њуќуќи байналмилалии 

тиљоратї 

5. Мафњум ва намудњои субъектони њуќуќи байналмилалии тиљоратї 

6. Муфлисии фаромарзї 

7. Мафњум ва намудњои объектони њуќуќи байналмилалии тиљоратї 

8. Тањвили њуќуќи моликия дар њуќуќи байналмилалии тиљоратї  

9. Мафњум ва намудњои ањдњои байналмилалии тиљоратї  

10. Тартиби бастан, таѓйир додан ва бекор кардани шартномањои байналмилалии 

тиљоратї 

11. Иљрои ўњдадорї тибќи ањдњои байналмилалии тиљоратї 

12. Љавобгарї барои вайрон кардани ањдњои байналмилалии тиљоратї 

13.  Њолати њуќуќии созмонњое, ки тартиботи оммавиро дар соњаи муомилоти 

байналмилалии тиљоратї муайян мекунанд 

14. Таъмини тартиботи оммавї дар соњаи муомилоти байналмилалии тиљоратї  

15.  Тавсифи умумии танзими њуќуќии тартиби њалли бањсњои байналмилалии 

тиљоратї 

16. Арбитражи байналмилалии тиљоратї 

17. Иљрои ќарори арбитражи байналмилалии тиљоратї  

18. Миёнаравї дар бањсњои байналмилалии тиљоратї 

19.  Тавсифи умумии танзими њуќуќии хариду фурўши байналмилалии молњо 

20. Шартномаи хариду фурўши байналмилалии молњо 

21. Тартиботи оммавї дар соњаи савдои байналмилалии молњо 

22.  Лизинги байналмилалии молиявї 

23.  Фаъолияти байналмилалии сормоягузорї  

24. Фаъолияти байналмилалї оид ба иљрои кор 

25.  Танзими њуќуќии боркашонии байналмилалї 

26.  Шартномањо дар соњаи боркашонии байналмилалї  

27.  Тавсифи умумии танзими њуќуќии њисоббаробаркунии байналмилалї 

28.  Шаклњои њисоббаробаркунии байналмилалї  

29.  Тавсифи умумии танзими њуќуќии бозори ќоѓазњои ќиматнок 

30. Амалиётњо дар бозори ќоѓазњои ќиматнок 

31.  Тавсифи умумии танзими њуќуќии суѓуртаи байналмилалї 

32.  Шартномањо дар соњаи суѓуртаи байналмилалї 

33.  Танзими њуќуќии миёнаравии байналмилалии тиљоратї  

34. Танзими њуќуќии фаъолияти байналмилалии тиљоратии якљоя  

35.  Тавсифи Конвенсияи СММ оид ба шартномањои хариду фурўши байналмилалии 

молњо аз соли 1980 
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Мирзоев С., Ширинљонов Ф. 

мавзуъњои кори курсї аз фанни њуќуќи гражданї барои донишљўёни курси 3 
ихсисоси 240103 (шуъбаи ѓоибона) 

     1.Њуќуќи гражданї- њамчун илм. 
     2.Муносибатњои молумулкї -њамчун предмети њуќуќи гражданї. 
     3.Амали  ќонунгузории  гражданї. 
     4.Тафсири   ќонунгузории  гражданї. 
     5.Кодекси гражданї- њамчун сарчашмаи њуќуќи гражданї. 
      6.Ќобилияти њуќуќдории шањрвандон. 
      7.Ќобилияти амали шањрвандон. 
      8.Васоят ва парасторї. 
      9.Назарияњои илмї дар бораи шахси њуќуќї. 
      10.Оиннома –њамчун њуљљати таъсис. 
      11.Шартномаи таъсис: мазмун ва мундариљаи он. 
      12 Вазъи њуќуќии кооперативњои истењсолї. 
      13.Вазъи њуќуќии љамъиятњои хољагидорї.  
      14. Вазъи њуќуќии ширкатњои хољагидорї. 
      15.Ашё- њамчун объекти њуќуќи гражданї. 
      16.Пул ва наќши он дар муносибатњои   гражданї. 
      17.Коѓазњои ќиматнок- њамчун объекти њуќуќи гражданї. 
      18.Аломати мол ва њифзи њуќуќии он. 
      19.Кору хизмат   – њамчун объекти њуќуќи гражданї. 
      20.Иттилоот – њамчун объекти њуќуи гражданї. 
      21.Шакли ањдњои гражданї.  
      22.Намояндагї ва асосњои пайдоиши он. 
      23.Ваколатнома ва ањамияти он. 
      24.Таснифи мўњлат дар њуќуќи гражданї. . 
      25.Асосњои пайдоиши   њуќуќи моликият. 
      26.Асосњои   ќатъи њуќуќи моликият. 
      27.Шаклу намудњои њуќуќи     моликият. 
      28.Њуќуќи идораи оперативии моликият. 
      29.Њуќуќи моликияти умумї. 
      30.Њуќуќи моликияти умумии якљоя. 
      31.Њуќуќи моликияти хољагии дењќонї. 
      32.Њуќуќи моликияти давлатї. 
      33.Сервитутњо. 
      34.Њифзи њуќуќи моликият. 
      35.Асосњои ба вуљуд омадани ўњдадорї. 
      36.Шартномаи гарав ва танзими њуќуќии он. 
       37.Замонат ва кафолат. 
       38.Тартиби бастани шартнома. 
       39.Хусусиятњои шартномањои гражданї. 
       40.Бастан, таѓйир додан ва ќатъ ёфтани шартнома. 
       41.Шартномаи хариду фурўш. 
       42.Шартномаи фурўши амволи ѓайриманќул. 
       43.Шартномаи хариду фурўши биноњои истиќоматї 
       44.Шартномаи таъмини барќ. 
       45.Шартномаи додани  манзили  истиќоматї  бо  шарти таъминоти  якумрї  бо  саробонї  
       46.Шартномаи њадя ва танзими њуќуќии он. 
       47.Шартномаи кироя ва хусусиятњои он.   
       48.Шартномаи иљораи воситањои наќлиёт. 
       49.Шартномаи иљораи заминњои кишоварзї. 
       50.Шартномаи иљораи корхона.  
       51.Шартномаи иљораи манзили истиќоматї. 
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       52.Хусусиятњои шартномаи пудрат. 
       53.Шартномаи  пудрати маишї. 
       54.Шартномаи пудрати сохтмон. 
       55.Шартномаи пудрат барои корњои лоињакашї ва љустуљўї. 
       56.Шартномаи пудрат барои корњои илмию тадќиќотї,таљрибавию конструкторї ва 

корњои технологї. 
       57.Шартномаи хизматрасонии пулакї. 
       58. Шартномаи мусофиркашонї. 
       59. Шартномаи экспедитсияи наќлиётї. 
       60. Шартномаи  ќарз. 
       61. Шаклњои њисоббаробаркунї ва танзими њуќуќии он. 
       62.Шартномаи нигањдошт ва танзими њуќуќии он. 
       63. Шартномаи  идораи ба боварї асосёфтаи амвол. 
       64.Озмуни оммавї. 
       65. Ўњдадорињо оид ба расондани зарар. 
       66.Љуброни зарари маънавї. 
       67.Њуќуќи моликияти интеллектуалї. 
       68.Њуќуќи муаллифї. 
       69. Шартномаи муаллифї. 
       70.Объекти њуќуќи патентї. 
       71. Субъектњои њуќуќи патентї. 
       72.Муносибатњои њуќуќї оид ба мерос. 
       73.Васиятномаи  мерос. 
       74. Тартиби барасмиятдарории мерос. 
       75.Шартномаи боркашонї. 
       76. Ўњдадорињо. 
        77. Шаъну шараф ва њифзи њуќуќии он. 
       78.Иљрои ўњдадорињо. 
       79. Субъектњои њуќуќи гражданї. 
       80. Љавобгарии њуќуќи гражданї. 
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Махмадшоев Ф., Музафарова Н. 

мавзуъњои кори курсї аз фанни њуќуќи байналмилалии хусусї барои донишљўёни 
курси 2 ихтисоси 240103 – њуќуќи иќтисодї гуруњи «А» (шуъбаи рўзона) 

1. Имплементатсияи меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон. 

2. Даврабандии рушди ҳуқуқи байналхалқӣ: таърихи гузашта ва имрўз. 

3. Падидаи ҳуқуқии эътирофнамоӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

4. Вазъи њуқуқӣ-байналхалқии шахсони љисмонӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

5. Вазъи ҳуқуқӣ-байналхалқии муҳоҷирони меҳнатӣ ва иҷборӣ дар ҳуқуқи 

байналхалқӣ. 

6. Вазъи ҳуқуқӣ-байналхалқии гурезагон дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

7. Эҷодкунии меъёрҳои ҳуқуқии байналхалқӣ. 

8. Консепсияҳои муосир ва доктринаҳои ҳуқуқи байналхалқӣ. 

9. Принсипҳои ҳуқуқи байналхалқӣ: мазмун ва моҳияти онҳо. 

10. Комилҳуқуқии халқу миллатҳо дар ҳуқуқи байналмилали 

11. Нейтралитети давлат ва мақоми он дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

12. Ҳуқуқабулкунии кишварҳо дар ҳуқуқи байналхалқӣ: нисбати шартномаҳои 

байналмилалӣ, моликият, бойгонӣ ва қарз. 

13. Даъвоҳо оиди сарҳади давлатӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

14. Конфронсҳои байналхалқӣ: равандҳои пайдоиш, инкишоф ва танназул. 

15. Падидаи консули фахрӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

16. Меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқии инсондўстӣ дар таносуб бо қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

17. Масъалаҳои глобалии беяроқгардонии ҷаҳони муосир дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

18. Нақши Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нигаҳдории сулҳу субот дар минтақаи осиёи 

марказӣ: таҳлили ҳуқуқӣ. 

19. Ташкилоти байналхалқии полиси љиноӣ (интерпол). 

20. Ҳуқуқи байналхалқии васоити ахбори омма. 

21. Масъалаҳои мубориза бар зидди терроризми байналмилалӣ 

22. Ҷабҳаҳои ҳуқуқии мубориза бар зидди экстреризми байналмилалӣ. 

23. Динҳои ҷаҳонӣ ва нақши онҳо дар густариш ва ҳамоиши муносибатҳои 

байналхалқӣ: ислом, дини православӣ ва католикӣ ва буддоия. 

24. Васоити ҳуқуқӣ-байналхалқии таъмини иҷроиши шартномаҳои байналхалқӣ. 

25. Проблемаҳои қатъ гаштани шартномаҳои байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

26. Шаклҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии ҳамкориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

муассисаҳои махсуси созмони милали мутаҳид. 

27. Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоди давлатҳои 

мустақил. 

28. Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмони ҳамкории 

Шанхай. 

29. Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмони Авруосиё. 

30. Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмони конфронси 

исломӣ. 

31. Ҳамкориҳои ҳуқуқӣ-байналхалқии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо созмони амният ва 

ҳамкорӣ дар Аврупо. 

32. Воситаҳои байналхалқӣ-ҳуқуқии таъмини амнияти байналхалқӣ. 
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33. Танзими байналхалқӣ-ҳуқуқии фазои ҳавоӣ. 

34. Танзими ҳуқуқӣ-байналхалқии савдои байналмилалӣ. 

35. Низоъҳои дохилию минтақавӣ ва ҳалли онҳо дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

36. Танзими ҳуқуқӣ-байналхалқии муносибатҳо оиди мубодилаи иттилоот дар 

шабакаи умумиҷаҳонии интернет. 

37. Падидаи ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар механизми байналхалқӣ ва дохилии 

ҳифзи ҳуқуқҳои инсон. 

38. Ҷавобгарии байналхалқии давлат барои вайрон кардани меъёрҳои ҳуқуқи 

байналхалқӣ. 

39. Вазъи ҳуқуқии баҳрҳо ва обҳои дохилӣ дар ҳуқуқи Байналхалқӣ. 

40. Ҳуқуқи байналхалқии ҳифзи муҳити зист. 

41. Туризм ва хадамоти туристӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

42. Масъалаҳои ҳуқуқии амнияти биологӣ дар ҳуқуқи байналхалқӣ. 

43. Ташкили муносибатҳои ҳуқуқии фарҳангии умумиҷаҳонӣ ва минтақавӣ дар 

ҳуқуқи байналхалқӣ. 

44. Ҳуқуқи байналхалқии гумрук. 

45. Иттиҳодияҳои байналмилалии гумрукӣ: пайдоиш ва ташаккули онҳо. 

46. Иммунитет ва имтиёзҳои корпуси дипломатӣ. 

47. Вазъи ҳуқуқии ташкилотҳои байналхалқии минтақавӣ ва байниминтақавӣ. 

48. Созмонҳои байналхалқии ғайриҳукуматӣ: Мақоми ҳуқуқӣ ва шаклҳои 

ташкилёбӣ. 

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

50. Ҳуқуқи байналмилалии оид ба энергетика. 

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

гумрукӣ ва истисно аз андозбандии дукарата. 

52. Ҳамкориҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон бо созмони умумиҷаҳонии 

савдо: ҷараёни инкишоф ва рушди босубот. 

53. Ҳамкориҳои иқтисодӣ - ҳуқуқии байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

иттиҳоди аврупо. 

54. Масъалаҳои ҳуқуқии Байналмилалии Боздошти Амали шартномаҳои 

байналмилалии Ҷумҳурии Тоҷикитсон. 

55. Намудҳо ва вазифаҳои намояндагиҳои дипломатӣ. 

56. Имтиёз ва мауниятҳои кормандони намояндагиҳои дипломатӣ. 

57. мақоми ҷумҳурии тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ. 

58. Масоили танзимнамоии ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқи инсон дар фаъолияти ташкилоти 

байналхалқии меҳнат 

59. асосҳои ҳуқуқии сиёсати иқтисодии хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон. 

60. Танзими ҳуқуқии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ. 

61. Одатҳои ҳуқуқии байналхалқӣ дар ҳуқуқии байналхалқии хусусӣ. 

62. Маънидодкунӣ ва татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ дар ҳуқуқи байналхалқии хусусӣ. 


