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ТАҚРИЗ
ба автореферата диссертатсияи Гулов Парвиз Холмуродович дар
мавзӯи «Танзими ҳуқуқии моликияти умумй тибқи қонунгузории
гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои ҳуқушниносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 ҳукуқи гражданй; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳукуқи оилавӣ; ҳуқуқи
байналмилалии хусусй (илмҳои ҳуқуқшиносй) пешниход шудааст

Рисолаи номзадии Гулов Парвиз Холмуродович дар мавзӯи
«Танзими ҳуқуқии моликияти умумй тибқи қонунгузории гражданин
Ҷумҳурии Тоҷикистон» яке аз мавзӯҳои муҳими замони муосир мебошад.
Зеро, бе танзими ҳуқуқии дахлдор масоили моликияти умумй метавонад ба
душвориҳои гуногун дучор шавад. Чунин ҳолат моро водор месозад, ки
барои ҳалли масъалаҳои марбут ба танзими ҳукуқии моликияти умумй дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус диҳем.
Аз мазмуни автореферата мазкур маълум мегардад, ки рисола аз 3
боб ва 8 зербоб иборат

мебошад. Дар боби якум масъалаҳои умумии

танзими ҳуқуқӣ баррасй шудааст.
вуҷуд омадан ва

Дар он масоили мафҳум, асосҳои ба

объектҳои моликияти умумй мавриди баррасӣ қарор

гирифтааст. Дар боби дуюм муаллиф масъалаҳои моликияти ҳиссагиро
баррасӣ намудааст. Мантиқан боби сеюм ба масъалаҳои моликияти
умумии якҷоя бахшида шудааст.
Дар рисола

дастовардҳои хуб ба назар мерасанд. Хусусан,

муаллиф якчанд ақидаҳои пешқадам ва замонавиро ҷиҳати танзими
моликияти умумй

пешниҳод кардааст. Таҳлилҳои муқоисавии муаллиф

имкон додааст, ки таҷрибаи давлатҳои дигар дар ин самт омӯхта шаванд.
Адабиётҳои зарурӣ таҳлил гардидааст. Умуман кор бо услуби илмй
навишта шудааст.
Дар маҷмӯъ, автореферати диссертатсияи Гулов Парвиз Холмуродович
бо

моҳият

ва

мазмуни

хоси илмию

амалияш,

таъмини

мантиқии

масъалагузорй тариқи риояи пайдарпайии сохторй ва дигар самтҳои
назаррасу илман асоснокгардидааш сазовори баҳои мусбат мебошад.
Автореферати диссертатсияи Гулов Парвиз Холмуродович аз нуқтаҳои
илмии мубоҳисавй холи нест.
Муаллиф дар рисола пешниҳод кардааст, ки “Дар назария андешаҳои
баҳснок дар масъалаи бастани ахдномаи никоҳ дар байни зану шавҳари
воқеӣ ҷой доранд. Вале Кодекси оилаи ҶТ чунин муносибатҳоро танзим
намекунад. Қабули Қонуни ҶТ «Дар бораи низоми ҳуқуқии молу мулки
зану шавҳари воқей», ба андешаи мо, мақсаднок мебошад” .

Дар ҳамин

партав ба муаллиф саволе ба миён меояд, ки оё талаботи КГ ҶТ дар ин
радиф кифоя нест? Моликияти умумй зану шавҳари воқеӣ чй хусусият
дорад, ки онро КГ ҶТ фаро нагирифтааст?
Бояд гуфт, ки эродҳое, ки дар боло зикр шудааст аз лиҳози илмй
мубоҳисавӣ буда, ба паҳлӯҳои илмии диссертатсия таъсир намерасонад.
Омӯзиши ҳамаҷонибаи автореферати диссертатсияи Гулов Парвиз
Холмуродович

нишон

медиҳад,

ки таҳқиқоти

илмй

баанҷомрасида

мебошад ва масъалаҳои мубраму ҳалталаб вобаста ба мавзӯи таҳқиқот дар
замони муосир барои оянда замина мегузорад.
Аз мазмун ва муҳтавои автореферат дида мешавад, ки диссертатсияи
номзадии Гулов Парвиз Холмуродович дар мавзӯи «Танзими ҳуқуқии
моликияти умумй тибқи қонунгузории гражданин Ҷумҳурии Тоҷикистон»
ба талаботи Тартиби до дани дараҷаҳои илмй ва унвони илмй (дотсент,
профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26-уми
ноябри соли 2016, таҳти №505 тасдиқ, шудааст ва Дастурамал оид ба

тартиби барасмиятдарории диссертатсияҳо барои дарёфти дарачаи илмии
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос, номзади илм ва доктора
илм, авторефератҳо

ва мақолаҳои илмии чопшуда оид ба мавзӯи

диссертатсия, бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди
Президента Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июни соли 2017, №3/1 тасдиқ
шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 -

Ҳуқуқи

гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) сазовор мебошад.
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