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ТАҚРИЗ
ба авторефератидиссертатсияи Ғаффорзода Илёсҷон Ғаффор дар мавзӯи
«Проблемаҳои вазъи ҳуқуқии кӯдак тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон: таҳқиқоти сивилистӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи
гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии
хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст. Душанбе, 2020. -49 с.

Диссертатсияи И.Ѓ. Ѓаффорзода, ки барои дарёфти дараљаи илмии
доктори илмњои њуќуќшиносї пешнињод шудааст, ба мавзўи мубрам ва
ояндадор мансуб аст. Баръало маълум аст, ки тањќиќи проблемаи вазъи
њуќуќии кўдак дар Љумњурии Тољикистон мубрам ва њалталаб мебошад.
Мавзўи интихобшуда махсусан мубрам мебошад, зеро муомилоти
муосири гражданӣ талаб менамояд, ки нисбат ба вазъи ҳуқуқии кӯдак
муносибати васеътар ба роњ шавад. Масалан, имрӯз алоқаи мутақобилаи
вазъи кӯдак дар қонунгузории гражданӣ ва оилавӣ бебаҳс мебошад (аз
љумла шахсе, ки тибқи Кодекси оилаи ҶТ то 18-солагӣ ақди никоҳ
мебандад, тибқи Кодекси граждании ҶТ дорои қобилияти пурраи амалкунӣ
мегардад; тибқи Кодекси граждании ҶТ эмансипатсия эълон шудан боиси
тибқи Кодекси оилаи ҶТ қатъ гардидани уҳдадории алиментдиҳӣ мегардад
ва ғ.).
Вобаста ба вазъи ҳуқуқии кӯдак дар қонунгузории гражданӣ ва оилавӣ
бисёр масъалаҳои ҳалталаб боқӣ мондаанд. Масалан, вазъи ҳуқуқии кӯдаки
таваллуднашуда, аҳдҳое, ки кӯдаки то 6-сола бастааст ва ғ. Чунин ҳолат ба
таври ҷиддӣ ва ногузир талаб менамояд, ки вазъи ҳуқуқии кӯдак дар соҳаи
ҳуқуқи хусусӣ таҷдиди назар карда шавад. Бастани шартномаҳо бо
истифодаи интернет (масалан, кӯдаке, ки ҳангоми бозӣ кардан тавассути
интернет ин ё он барномаи компютериро боргирӣ мекунад ва бо шартҳои
истифодаи барнома ризоят медиҳад), масъалаи дастрасӣ ба иттилоот,
субъекти муносибатҳои ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ будан ва ғайра
муносибати махсус ва таҳлили амиқи илмиро талаб мекунанд.
Бояд махсус ќайд намуд, ки тањќиќот бо истифода аз усулњои муосир ва
устувори маърифати илмї гузаронида шудааст.
Натиљањои бадастомада имкон медињанд, ки корро њамчун дорои
навгонии илмї, инчунин дорои ањамияти назариявию амалиявї арзёбї
намоем.
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Бояд эътироф намуд, ки довталаб арзишнокї, муњимият ва зарурати он
андешањоеро, ки дар кор ба сифати муќаррароти ба њимоя пешнињодшаванда
манзур намудааст, асоснок кардааст. Муќаррарот ва хулосањо асосњои
устувори методологї ва меъёрию њуќуќї доранд.
Дар таҳқиқоти диссертатсионии мазкур навгонии илмӣ ҳам аз тарзи
гузоштани проблема ва ҳам аз роҳи ҳалли он таркиб ёфтааст, зеро дар
илми ватании ҳуқуқи гражданӣ ва ҳуқуқи оилавӣ корҳое, ки таҳлили
низомноки падидаи ҳуқуқии таҳқиқшавандаро фаро гиранд, мавҷуд
нестанд. Дар доираи кори мазкур аввалин маротиба дар илми
сивилистикаи ватанӣҳуқуқҳои кӯдак аз нигоҳи илми ҳуқуқи гражданӣ ва
ҳуқуқи оилавї таҳлил гардидаанд. Навгонӣ дар ченаки мураккаби
сивилистӣ ва назариявӣ-эмпирикии вазъи ҳуқуқи кӯдак тибқи
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар натиҷаҳои
бадастовардаи муаллиф, ки оид ба мавҷуд будани як қатор проблема дар
соҳаи муқаррароти қонунгузорӣ, татбиқи амалӣ ва дарки доктриналии
ҳуқуқҳои кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳанд, зоҳир
мешавад. Дар доираи рисолаи мазкур аввалин маротиба дар илми
сивилистии ватанӣ масъалаҳои танзими ҳуқуқҳои кӯдак дар ҳолати
ретроспективӣ дар давраи шӯравии инкишофи ҳуқуқи Тоҷикистон ва
таносуби он бо тафаккури миллии ҳуқуқӣ таҳлил мегарданд. Ғайр аз ин,
таҳлили ҷиддии ҳуқуқии муқоисавии мафҳумҳои «кӯдак», «ноболиғ»,
«хурдсол» ва дигар мафҳумҳои ҳамҷавор дар консепсияи ҳуқуқҳои кӯдак
гузаронида шудааст. Проблемаи вазъи ҳуқуқии кӯдак дар муносибатҳои
ҳуқуқии хусусӣ таҳқиқ гардида, масъалаи амалигардонии ҳуқуқ ва
уҳдадориҳои кӯдак дар муносибатҳои алоҳидаи ҳуқуқии хусусӣ таҳлил
шуда, механизмҳои ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак коркард гаштаанд. Дар
натиҷаи чунин таҳлил проблемаи калони илмии муайян намудани вазъи
ҳуқуқии кӯдак дар низоми арзишҳои ҳуқуқии илми сивилистика ҳал
карда шудааст, ки дорои аҳамияти назариявӣ ва амалӣ мебошад.
Як ќатор натиљањои муњими тањќиќоти диссертатсионї, ки назарияи
умумии њуќуќи хусусиро ѓанї мегардонанд, бояд дарљ карда шаванд.
Таҳлили қонунгузории амалкунандаи гражданӣ ва оилавӣ ва
коркардҳои назариявии аз ҷониби мутахассисони назарияи ҳуқуқ ва
илмҳои соҳавӣ амалишуда ба муаллифи рисола имкон доданд, ки фаҳмиши
муаллифии «кӯдак»-ро дар ҳуқуқи гражданӣ ва оилавї муайян карда, бо
нишон додани ягонагии мафҳумҳои дар ин ҷода истифодашаванда ба вазъи
ҳуқуқии гуногун ишора намояд ва бо ҳамин хусусияти онро ошкор созад.
Арзиши бешубњаи илмиро мавқеи муаллиф нисбат ба ҳимояи ҳуқуқҳои
кӯдак ташкил медињад, ки он моҳиятан мураккаб буда, вазифаи назариявии
дорои аҳамияти калон барои илми ҳуқуқи гражданӣ ва оилавии
Тоҷикистон мебошад, муайян намудааст. Чунин ҳимоя ҳам аз тарафи
падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда)-и кӯдак, ҳам тавассути
фаъолияти фарзандхондкунандагон, мақомоти васоят ва парасторӣ,
инчунин дигар мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор (прокуратура, суд
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ва ғ.) ва шаҳрвандон ҷиҳати ташкил ва риояи шароити мусоид барои
тарбия ва ташаккули муназзами кӯдакон амалї карда мешавад.
Кор бо сохтори даќиќи мантиќї тафовут дорад. Дар он сарчашмањои
зиёд номбар шудаанд ва дар ин замина тавсияњои амалие, ки барои такмили
кодексњои гражданї ва оилавї, инчунин ќонунгузории соњавї равона
шудаанд, манзур гардидаанд.
Маълумот дар бораи интишороти муаллиф, ки дар автореферат дода
шудааст, шањодати он аст, ки муаллиф муддати тўлонї ва бомуваффаќ ба
тањќиќи проблемањои вазъи њуќуќии кўдак дар њуќуќи хусусї машѓул
мебошад.
Арзёбии умумии мусбати диссертатсияи И.Ѓ. Ѓаффорзодаро баён
намуда, бояд баъзе мулоњизањоро нисбат ба хулосањои довталаб, ки хислати
мубоњисавї доранд, зикр намоем.
1. Аќидаи ќотеонаи довталаб оид ба он ки ќонунгузор
мустаќилияти молумулкии кўдакро эътироф намудааст (с.11
автореферат), бањснок менамояд. Чунин мешуморем, ки мустаќилияти
молумулкї на танњо аз ќобилияти њуќуќдорї, балки аз ќобилияти
амалкунии шахси воќеї вобаста мебошад. Њамзамон эътирофи њуќуќу
уњдадорињои намояндаи ќонунї аз љониби падару модар нисбат ба кўдак
дар хусуси мустаќилияти молумулкии кўдак сухан рондан имкон
намедињад.
Шояд, хулосаи мазкур натиљаи тарљумаи ѓалат аз забони тољикї
бошад, вале ифодаи он аз нуќтаи назари њуќуќи гражданї ва мазмуни
васеътари њолати њуќуќии кўдак нодуруст мебошад. Эроди мазкур
нисбат ба тасдиќи аз нигоњи њуќуќї бањснок дахл дорад, ки тибќи он “дар
ин марҳила ҳокимияти мутлақи падарӣ нисбат ба фарзандон барҳам хӯрд, онҳо
субъекти ҳуқуқҳои гражданӣ шуданд ва ҳамзамон ба таркиби ҷомеаи
шаҳрвандӣ дохил гардиданд”. Њадди аќал якчанд дањсола аст, ки воќеияти
њуќуќии мо кўдакон субъект мебошанд, на объекти њуќуќњои гражданї. Вале ин
маънои онро надорад, ки онњо озодона ва бо салоњдиди худ ќобилияти
амалкунии граждании худро амалї карда метавонанд.
2. Тасдиќи довталаб оид ба он, ки “вазъи ҳуқуқии кӯдакон дар даврони
шӯравӣ тағйир ёфта, кӯшишҳои олимон ҷиҳати асосноккунии ақидаи даст
кашидан аз оила ва тарбияи фарзандро ба давлат вогузор намудан авҷ гирифт”
(с.12 авторерефат) бањснок мебошад. Ин тасдиќот хеле бањснок мебошад, зеро
тањлили ќонунгузории шўравї (њам конститутсионї ва њам гражданиву
оилавї) шањодат медињад, ки асос њамеша тарбияи оилавии кўдак буд ва
намояндагии ќонунии кўдак аз тарафи падару модар, ба зиммаи онњо
гузоштани уњдадории нигоњубин ва тарбия, њимояи њуќуќњои гражданї,
барои амалњои ѓайриќонунї ва нуќсонњо дар тарбияи кўдак, инчунин иљро
накардани уњдадорињои дахлдори падару модарї љавобгарии молумулкї
ва дигар љавобгар будан афзалият дошт. Танњо нисбат ба њолатњои ятими
кулл гаштани кўдак ва мањрум шудан аз њуќуќи падару модарї бо довталаб
розї шудан мумкин аст, ки дар ин њолатњо давлат њама ѓамхорї оид ба
нигоњубин ва тарбияи кўдакро ба зимма мегирифт.
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3.

,ll;ap c.14 aBTOpecpepeT .LJ:OBTaJTa6 TaC.LJ:MK, MeKyHa.n:, KM MCTMcpo.n:aM
Macpx,yM Ba KaTeroptt51X,OI1 "x,onaTH X.YK.YK.HH Ky.n:aK" .n:ap X.YK.YK.H rpa)l(.n:aHM
1<,06MJTH 1<,a6yn Me6oIIIa.n:. Bane, qyHMH MeIIIyMopeM, KM TaCHMcptt Ho6onttFOH
.n:ap K,OHyHry3opttM rpa)l(.n:aHM Ba MCTHJTOX,OTM .n:axn.n:opM TaIIIaKKynecpTa
acOCHOKMM rryppa .LJ:OIIITa, MCTHJTOX,M "Ky.n:aK" 6eIIITap 6apOM TaH3MMM X.YK.YK.MM
OMMaBM (51bHe Mebepx,OM X.YK.YK.H OMMaBli) ax,aMM51T .n:opa.n:.
Bane Mynox,113ax,011 3ttKprny.n:a 6a ap3efom YMYMHH Myc6aT Ba ax,aMIDITH
6anaH,n:H Ha3aptt51BI1l0 aMaJIHH KOpH Irqporny.n:a TffhCHp Ha,n:opaH,n:.
ABTopecpepaT wax,o,n:aTH OH acT, KM a3 TapacpM I1.F.Facpcpop30,n:a TaX,K,MK,OTM
MYCTaK,MJTM aHll;OMeqHaM Ha3apIDIBHH KOMIIJTeKCM, KM 6apoH MJTMM X.YK.YK.M
rpa)l(.n:aHM Ba OMJTaBM ax,aMH51TM KaJTOHH x,aM Ha3apM51BM Ba x,aM aMaJTM .n:opa.n:,
Wl;po Kap,n:a rny,n:aacT.
Xynoca: ,n:ttccepTaTCH51H Facpcpop30,n:a 11.F. Tax,K,HK,OTH HJTMHH MycTaK,HnH
aHtJ;oMecpTa 6y,n:a, 6a Tana6oTH acocttH TapTM6M ,n:o,n:aHH ,n:apatJ;ax,oH HJTMM Ba
YHBOHH MJTMM (,n:oTCeHT, rrpocpeccop ), KM 60 KapopM X',yKyMaTM 11;yMx,ypMM
TotJ;MKHCTOH a3 26 H0516pM conM 2016, N2505 Tac,n:HK, rny,n:aacT, tJ;aBo6ry Me6owa,n:
Ba MyannttcpH OH Ca30BOpH ,n:apecpTH ,n:apatJ;aH HJTMHH .LJ:OKTOpH HJTMX,OH
X.YK.YK.WMHOCM a3 pyliH HXTHCOCH 12.00.03 - )\)'KYl\H rpa)l(,n:aHii; X.Yl\Yl\M
COX,H6Kopii; X.Yl\Yl\H OHJTaBH; X.Yl\Yl\H 6aliHaJIMI1JlaJIHH xycycii Me6owa,n:.
lfM30

<I>.C. KaparycoB, capxo,n:HMH HJTMHH ITa)l(yx,ttwrox,H X.YK.YK.H xycycttH
~oHttwrox,H Kacrrttli (w. AnMaaTo, l\a30K,HCTOH), wapttKH IIlMM "K&T Partners
(Keli 3H.LJ: Ttt ITapTHepc)», ,n:oKTopH HJTMX,OH x,yey1<,rnHHoci1:, rrpocpeccop
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"11M3oH rrpocpeccop <I>.C. KaparycoBpo Tac,n:HK, MeHaM051M"

AHap AwttMOBa, ,n:ttpeKTOpH IIlMM "K&T Partners (Keli 3H.LJ: Ttt ITapTHepc)»
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LJ,yMx,yp1111 ToY.HKHCTOH , wax,p11 UywaH6e,
not-l3,aax,yM11 Map TH con11 ny xa3opy 611cTy 51KyM.

MaH, AHBapoBa 3ap11Ha AcnaHOBHa, HOTap11yc11 naBnaTHH 11nopa11 HOTap11amrn
naBnan111 Hox11m1 l1cM011n11 CoMoH1111 wax,p11 UywaH6e .i:i:ypycT1111 ttycxa11 X.YY.Y.aT11
Ma3Kyppo 60 acnaw Tacnm\ MettaMOHM, x,aHroM11 MyK,oHcaH ttycxa 60 acnaw , .aap
Hycxa 5IrOH xen Hcnox,oT, 113ocpaHaB11ci-1. caTpox.011 xana,llawyJla e ,ll11rap xycyc115ITX,011
n apY,Hae6aH,aa Maeqyn HecT.
X,aM:JaMOH xaKJ1Ki-1 6ynaH11 wv1'.3011 ry3owTa11 TapLlYMOHH 6a MaH w11Hoc Y MapoBa
J1a11ni-1-po. wax.onaT Mem1xaM. WaxrnHTM y MyaH5IH Kapna w yJlaaCT .
6a KaHn r11pmpTa my.a.
nap,llOXT Kap,lla rny,llaacT
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