
Ба Шӯрон диссертатсионии бВ.КОА-018-и 

назди Донишгоҳи миллни Тоҷикистон

ТАҚРИЗИ

роҳбари илмй ба диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалй дар 

мавзуи «Замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои 

дарёфти унвони номзади илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - 

ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорй; ҳуқуқи оилавй; ҳуқуқи 

байналмиллалии хусусй пешниҳод шудааст

Эмомализода Навруз Эмомалӣ аз соли 2017 то 2021 дар шуъбаи 

ғоибонаи аспирантураи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба 

номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таҳсил 

карда истодааст. Дар ҷараёни таҳсил ва таҳқиқоти илмӣ, ӯ худро ҳамчун 

муҳаққиқи масъулиятшинос ва фаъол нишон дода, дар соли аввали таҳсил 

аллакай унвон ва нақшаи кори илмиашро дар Шӯрои илмӣ тасдиқ 

кардааст.

Мавзуи рисолаи номзадии Эмомализода Навруз Эмомалӣ ба яке аз 

мушкилоти мубрами назария ва амалияи ҳуқуқи гражданӣ - замонат дар 

ҳуқуқи граждании Тоҷикистон бахшида шудааст. Аспирант мавзуро дар 

сатҳи баланди илмӣ таҳлил намуда, натиҷаҳои бадастовардааш барои 

рушд ва такмили қонунгузории соҳа, институти тарзҳои таъмини иҷрои 

ухдадорӣ ва дар маҷмуъ низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле 

судманд мебошанд. Таҳқиқоти мазкур имкон медиҳад, ки ин ақидаҳо ва 

хулосаҳои илмӣ бори дигар, бо назардошти инкишофи падидаи замонат 

таҳлил карда шуда, оид ба паҳлуҳои гуногуни замонат дар ҳуқуқи 

граждании Тоҷикистон, мавқеи муаллиф муайян карда шуда, мафҳумҳои 

нави илмӣ, пешниҳоду тавсияҳо бобати такмил додани қонунгузорӣ ва 

амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ дар соҳаи мазкур пешниҳод гардад.



Бартарияти дигари таҳқиқоти анҷомдодашуда дар он аст, ки он на 

танҳо бо таҳлилҳои назариявӣ ва илмии мавҷуда, балки таҷриба ва 

дастовардҳои амалия, махсусан амалияи еудӣ такя менамояд. Таҳлилҳои 

амиқ, асосноксозии нуктаҳои илмӣ бо ғояву афкори олимони варзидаи 

ватанӣ ва хориҷӣ, такя ба амалияи судӣ имкон додаанд, ки мавзӯи 

таҳқиқот ҳаматарафа комил анҷом дода шавад. Илова бар ин, то имрӯз 

институти замонат ва паҳлуҳои дигари он дар Тоҷикистон мавриди 

таҳқиқоти илмӣ қарор дода нашудааст.

Асоси назариявии рисоларо корҳои илмӣ - пажуҳишие ташкил 

медиҳанд, ки ба масъалаҳои ташаккул ва рушд, таносуб ва субъекту 

мазмун, инчунин тарзи бастан, қатъ намудани замонат ва ҷавобгарии 

зомин бахшида шудаанд. Аз ҷумла, корҳои илмии олимони ватанӣ ва 

хориҷӣ оид ба баъзе паҳлуҳои мавзӯи рисола, таҳқиқ карда шудаанд.

Таваҷҷуҳи олимони зиёд ба масъалаҳои мазкур аз мубрам будани 

мавзӯъ далолат мекунад, аммо он ҳамчун самти мустақили таҳқиқоти 

илмӣ дар илми ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон то ба имрӯз 

таҳлил нашудааст. Рисолаи илмии Эмомализода Н.Э. бо мақсади таҳлил, 

коркард ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба масъалаҳо номбурда ба анҷом 

расонида шудааст.
Замонат ба ақидаи муаллиф тибқи Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун шартномаи замонат фаҳмида шуда, он консенсуалӣ, 

музднок ва ройгон буда, ҳамчун ахд - дутарафа, ҳамчун ухдадорӣ - 

яктарафа буда, дар асоси шартнома (ба истиснои баъзе ҳолат масалан м. 

566 КГ ҶТ) ба вуҷуд омада, мувофиқан талабот ба зомин танҳо пас аз 

риоя нагардидани ухдадории асосӣ хосияти татбиқшавандагиро касб 

мекунад. Яъне, то фаро расидани факти (воқеияти) ҳуқуқии иҷро накардан 

ё иҷрои номатлуби уҳдадории асосӣ ҳуқуқи ухдадории кредитор вуҷуд 

дорад, аммо дар ҳолати шартӣ мемонад.

Мақсади таҳқиқоти илмӣ аз таҳлили масъалаҳои назариявӣ, амалӣ 

ва муқаррароти қонунгузорӣ, ки институти замонатро ба танзим 



медароранд, ба ҳисоб рафта, дарёфти роҳҳои ҳал ва пешниҳоди тавсияву 

таклифҳоро оид ба мукаммал гардонидани қонунгузорӣ фаро мегирад. Бо 

назардошти мақсади зикргардида дар рисолаи илмӣ вазифаҳои мушаххаси 

таҳқиқотии илмӣ гузошта шудаанд. Натиҷаҳои илмии рисола аз он 

далолат медиҳанд, ки мақсад ва вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро 
ёфтаанд.

Дар рисолаи илмӣ усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ мавриди 

корбарӣ қарор гирифтаанд. Аз ҷумла, усулҳои умумиилмӣ: анализ, синтез, 

таърихӣ, таҳлили низомнок ва усулҳои махсуси ҳуқуқӣ: шаклӣ - мантиқӣ, 

таърихӣ - ҳуқуқӣ, муқоисавӣ - ҳуқуқӣ бештар истифода бурда шудаанд.

Рисола маҷмуи таҳлили корҳои илмӣ - назариявии олимони 

ватаниву хориҷӣ оид ба ҷанбаҳои гуногуни институти замонат, 

пажуҳишҳои соҳавӣ ва маводҳои назариявӣ - амалии шахсони ҳуқуқӣ, 

инчунин мақомоти давлатӣ, ки ба масъалаи мазкур бахшида шудаанд, 

ташкил медиҳад, ҳамаи онҳо навгонии илмии таҳқиқотро таъмин 

намудаанд. Яке аз навгонии таҳқиқот низ ин пешниҳод вобаста ба қабули 

Қарорҳои Пленуми Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ “Дар бораи 

таҷрибаи судӣ оид ба ҳалли баҳсҳо марбут ба замонат” ба ҳисоб меравад, 

ки чиҳати ҳалли баҳсҳои вобаста ба замонат саривақти мебошад.

Муаллиф дуруст хулосабарорӣ намудааст, ки мушаххасан 

масъулияти зомин, ухдадории ӯ тибқи шартномаи замонат ва тартиби 

муайян кардани ҷавобгарии зомин ҳамчун қоидаҳои умумии диспозитивӣ 
дар қонун ва ё дар чаҳорчӯбаи тавзеҳотии зинаҳои олии судӣ бояд 

муқаррар карда шаванд. Айни замон дар дар таҷрибаи судӣ Қарори 

Пленуми Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ, ки хусусияти ҳатмигиро 

зимни баррасии баҳсҳо доро мебошад, бо меъёрҳои тавзехдиҳанда қабул 

карда нашудаанд, ки ин ҳолат баррасии чунин қабил парвандаҳоро дар 

суд мушкил гардонидаанд.

Дар рисола тамоми паҳлуҳои мавзуъ таҳқиқ шуда, навгониҳои 

илмии таҳқиқот, дар он ифода меёбанд, ки рисолаи мазкур нахустин 



пажуҳиши мукаммали илмӣ оид ба замонат дар ҳуқуқи граждании 

Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Рисолаи илмӣ аз 3 боб ва 8 зербоб иборат буда, дар он тамоми 

пахдуҳои замонат дар ҳуқуқи граждании Тоҷикистон таҳқиқ шудааст. 

Чунончӣ, муаллиф маҷмуи масъалаҳои зеринро баррасӣ кардааст: 

омӯзиши таърихи ташаккул ва рушди ҳуқуқии институти замонат дар 

ҳудудҳои Тоҷикистони таърихӣ аз давраҳои қадим то ба имрӯз; таҳқиқи 

мафҳуми замонат; муайян намудани таносуби ва ҷудо кардани он аз дигар 

тарзҳои таъминии ҳуқуқи гражданӣ, ошкор ва рафъи камбудиҳо дар 

институти номбурда; тарзи бастани шартномаи замонат; таҳлили 

муносибатҳо оид ба шакли шартномаи замонат ва мазмуни шартномаи 

замонат; муайян кардани субъектони шартномаи замонат ва хусусиятҳои 

субъективии он тибқи қонунгузории гражданӣ; муайян ва ҳал намудани 

мушкилоти назариявию амалиявии қатъ гардидани замонат аз нигоҳи 

қонунгузории Тоҷикистон, инчунин ҷавобгарии зомин.

Гузашта аз ин, коркарди тавсияҳои илман асоснокшуда оид ба 

такмили қонунгузории гражданӣ ва дигар санадҳои зериқонунӣ дар 

мавриди муносибатҳо вобаста ба замонат, ки дар илми ҳуқуқшиносии 

муосир навгонӣ маҳсуб меёбанд.

Таҳқиқ ва пешниҳоди тавсияҳо доир ба масъалаҳои зикргардида, 

сатҳи кофии навгонии илмӣ дошта, аз саҳми муаллиф дар таҳқиқи 

замонат дар ҳуқуқи граждании Тоҷикистон далолат мекунанд. Бар замми 

ин, дар бобҳо ва зербобҳои рисола ақидаҳо ва хулосаҳои муаллиф 

пешниҳод карда шуда, натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронидашуда ва тавсияҳо 

оид ба истифодаи амалии онҳо дар хулосаи рисолаи илмӣ, ифодаи худро 

ёфтаанд.

Оид ба муҳтавои рисолаи илмӣ муаллиф 16 мақолаи илмӣ, аз ин 

шумора 12 мақола дар нашрияҳои тақризшавандаи Комиссияи Олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр 

расонидааст. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти рисола дар конфронсҳои илмӣ - 



амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ дар шакли маърӯзаи илмӣ пешкаш 

карда шудаанд. Навгонии илмии рисолаи илмӣ, нуктаҳои илмӣ, ки ба 

ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳо дар 

конференсияҳои илмӣ - амалӣ аз саҳми шахсии муаллиф далолат 

мекунанд.

Муаллиф қобилияти фаъолияти мустақилонаи илмӣ - эҷодӣ, таҳлили 

ҳаматарафа ва танқидии нуктаҳои назари илмӣ, асоснок намудани ақида 

ва мавқеи хешро дорад. Ҳамаи ин имконият додааст, ки таҳқиқоти 

рисолаи илмӣ ҳаматарафа ва пурра анҷом дода шавад.

Бо назардошти гуфтаҳои боло, муҳиммияти мавзуъ ва таҳқиқоти 

анҷомдодашуда, рисолаи илмии Эмомализода Навруз Эмомалӣ-ро 

таҳқиқоти комил, хотимаёфта ва ҷавобгӯ ба талаботи мавҷуда ҷиҳати 

таҳияи рисолаҳои илмӣ мешуморам, ки барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - ҳуқуқи гражданӣ, 

ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ) сазовор аст.

Муртазозода Ҷ.С.

Роҳбари илмӣ раиси комиссияи 

Дастур ва ташкили кори Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессор


