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ТАҚРИЗ

ба автореферати диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзуи 

“Замонатдар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон” бароидарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 -

Ҳукуқи гражданӣ, хукуқи соҳибкорӣ, ҳукуқи оилавӣ, ҳукуқи байналмилалии 

хусусӣ пешниҳод шудааст (Душанбе, 2022).

Дар замони муосир дар баробари кафолати фаъолияти озоди иқтисодӣ, 

соҳибкорӣ, баробарҳукуқӣ ва ҳифзи ҳукуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз 

чумла моликияти хусусӣ, институтҳои ҳуқуқи гражданӣ ба монанди тарзҳои 

таъмини иҷрои уҳдадорӣ аз қабили замонат ҳамчун институти муҳим маънидод 

карда мешаванд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ 

ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 21-уми декабри соли соли 2021 иброз 

намудаанд: «Рутттди соҳаҳои воқеии иқгисодиёт, фаъолнокии бахши хусусӣ ва 

гардиши савдои хориҷӣ аз манбаи бонкӣ вобаста мебошад, вале то ҳанӯз дар 

самти татбиқи сиёсати пулию қарзӣ, солимгардонии манбаи бонкӣ ва 

пешниҳоди қарзҳои дастрасу дарозмуддат мушкилоти зиёди ҳалталаб боқӣ 

мемонад». Аз ин рӯ, дар асоси Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020, андешидани чораҳои зарурӣ 

мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаи ташкил 

намудани Фонди муштараки қарздиҳии хурд барои соҳибкорон такмили 

механизмҳои ворид намудани институти кафолатдиҳӣ ҳамчун варианти 

имконпазири таъмини гарав пешниҳод гаштааст. Дарвоқеъ, тахдили 

амалисозии ин чорабиниҳо низ вазифаи муҳимми назариявӣ ва амалӣ мебошад.

Қобили зикр аст, ки замонат яке аз институтҳои қадимаи ҳукуқи гражданӣ 

буда, иттилот оид ба он дар сарчашмаҳои таърихӣ - ҳуқуқии замонҳои қадим 



инъикоси ёфтааст. Дар сарчашмаҳои кодификатсионии муосир, алалхусус 

давлатҳои низоми ҳукуқи романо-олмонӣ ҷои намоёнро ишғол менамояд. Дар 

Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби 22, зербоби 5, моддаи 390 

мафҳуми шартномаи замонат танзим шудааст, мувофиқи он “тибқи шартномаи 

замонат зомин ухдадор мешавад, ки дар назди кредитори дигар шахс барои 

пурра ё қисман иҷро намудани уҳдадориҳои он ҷавобгар бошад”. Замонат 

ҳамчун институти таъминӣ дар ҳар давру замон яке аз масъалаҳои муҳим ва 

асосӣ дар муомилоти гражданӣ ба шумор рафта, ҷиҳати рушду такомули ҷомеа 

дар бахши хусусӣ нақши назаррас дорад. Зеро, пешравии ҳар як давлат ва ҳар як 

халку миллат маҳз ба туфайли рушду инкишофи соҳаҳои иқгисодӣ ва иҷтимоии 

он ба даст меояд.

Имрӯз тақозои замон ва рушди бемайлони ҷомеа аст, ки ба институти 

замонат чун тарзи таъмини иҷрои ухдадорй бештар аз пештар дикқати махсус 

дода шавад. Бинобар ин, ҳар давлате, ки худро соҳибихтиёру демократӣ ва 

ҳукуқбунёду дунявӣ эълон намудааст бояд ба зарурати падидаҳои гражданӣ ва 

институтҳои он аҳамияти аввалиндараҷа диҳад, зеро пойдориву устувории 

давлату миллат аз иқгисоди бозорӣ ва бахши хусусӣ вобастагӣ дорад.

Дар мамлакат баҳри дар амал пиёда сохтани гуфтаҳои боло бетараф 

набуда, бо мақсади ба эътидол овардани муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи 

ҳуқуқи гражданӣ, махсусан институти замонат дар Кодекси граждании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби 22, зербоби 5, моддаҳои 390-396, инчунин 

санадҳои меъёрии хукуқии дигар қабул намудааст, ки масъалаҳои мухталифи 

роҷеъ ба институти замонатро ба танзим медароранд.

Аз гуфтаҳои болозикр бармеояд, ки институти замонат яке аз масъалаҳои 

умдаи ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб рафта, омӯзиши пурра ва ҳамаҷонибаро талаб 

менамояд. Ба ин минвол, ба роҳ мондани як қатор чораҳои судманд ва зарурӣ 

дар ин самт, ки метавонад роҳи ҳалли камбудиҳои дар ин самт ҷойдошта шавад, 

инчунин баҳри боз ҳам ривоҷу равнақ бахшидани соҳаи мазкур таъсири мусбат 

мерасонад. Аз ин рӯ, мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии Эмомализода Н.Э. 

мубрам ва саривақтӣ мебошад.



Аз таҳлили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар автореферат 

зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори таҳқиқот пай дар пай ва 

бо риояи мантиқи илмӣ таҳия гардидааст. Автореферати диссертатсия ҳамаи 

талаботҳои ҷойдоштаро дар худ ғунҷонида, натиҷаҳои пурра ва босамари 

тахқиқотро ифода намудааст. Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур 

бармеояд, ки муаллиф вазифаҳои дар наздаш гузошташударо дар сатҳи дахлдор 

иҷро намуда, нуктаҳои илмии асоснок ва тавсияҳои амалии судмандро ҷиҳати 

рушди илми ҳукуқшиносии ватанӣ ва таҷдиди қонунгузории соҳа манзур 

намудааст, ки аз манфиат орӣ нестанд. Бе тардид натиҷаҳои тахқиқоти 

гузаронидашуда на танҳо аҳамияти назариявӣ доранд, балки дар амалия низ 

мумкин аст фаррох истифода бурда шаванд.

Бояд зикр намуд, ки таҳқиқоти рисолаи илмии муаллиф дар заминаи 

сарчашмаҳои нодири таърихӣ-ҳукуқӣ, қонунгузории миллӣ ва байналмилалӣ 

гузаронида шуда, тавассути он роҳҳои ҳал ва такмили қонунгузории соҳа баҳри 

танзими институти замонат пешбинӣ гардидаст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф то ҳадди 

зарурӣ масъалаҳои дар наздаш гузошташударо ҳал намудааст, вале новобаста 

ба ин, баъзе масъалаҳое дар ин самт ҳамоно боқӣ мондаанд, ки таҳлилу 

баррасии алоҳидаро талаб менамоянд.

1. Муаллиф дар автореферати рисолаи илмӣ қайд менамояд, ки 

«Муаллиф дар натиҷаи таҳлили мафхуми замонат аз рӯи ҷавобгарии зомин 

тибқи шартнома муайян кардааст, ки дар илми ҳукуқи гражданӣ се консепсияро 

ҷудо кардааст: 1) консепсияи «пешниҳоди ҳамарзиш»; 2) консепсияи 

«пешниҳоди ҷуброн»; 3)консепсияи «омехта». Тибқи андешаи муаллиф, бо 

назардошти шароити рушди иқтисоди бозорӣ истифодаи консепсияи омехта ба 

мақсад мувофиқ аст» (саҳ. 16). Аз тахқиқбаранда пурсида мешавад, ки дар 

ҳолати истифодаи консепсияи омехта, оё зарурати муайян намудани ду 

консепсияи дигар вуҷуд дорад?

2. Унвонҷӯ дар автореферати рисолаи илмӣ се намуди шартномаро 

қайд менамояд, ки шартнома оид ба пешниҳоди замонат, шартномаи замонат 

ҷиҳати таъмини уҳдадории минбаъда ва худи шартномаи замонат» (саҳ. 18). Аз 



муаллиф пурсида мешавад, ки шартномаҳои мазкур аз ҳамдигар чи тафовут 

доранд ва дар кадом ҳолат онҳо баста шуда, чи таъсире ба шартномаи асосӣ 

расонида метавонанд.

Гуфтаҳои болозикр ба мазмуну моҳияти диссертатсияи муаллиф костагӣ 

ва духурагиро ба миён наоварда, баръакс василаи пурра ва мустаҳкам намудани 

онро ифода менамояд.

Дар мачмуъ, аз таҳлилу баррасии автореферати мазкур ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки Эмомализода Навруз Эмомалӣ ҳангоми навиштани рисолаи 

илмӣ дар мавзуи «Замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон» 

қобилияти баланди эҷодкорӣ нишон додааст. Автореферати диссертатсия ва 

даётгоҳи илмии таҳқиқот ба талаботи муқаррарнамудаи Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯ буда, 

муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ аз 

рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, хукуқи соҳибкорӣ, ҳукуқи оилавӣ, 

ҳукуқи байналмилалии хусусӣ мебошад.

“Маркази барномаҳои байн; 
доктори илмҳои ҳукуқшинос

Сардори бахши кадрҳои 
барномаҳои байналмилалӣ”

Одиназода Р.С.

Гулмаҳмадзода 3.


