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ТАҚРИЗ

ба автореферати таҳқиқоти диссертатсионии Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар 

мавзӯи “Замонат дар хуқуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон”, ки барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - 

Ҳукуқи гражданй, ҳукуқи соҳибкорӣ, ҳукуки оилавӣ, ҳукуқи байналмилалии 

хусусӣ пешниҳодшудааст.

Мубрамияти мавзӯи таҳқиқот. Тағйироти солҳои охир дар Ҷумҳурии 

Точикистон ба амаломада, ислоҳоти давлативу ҳуқуқӣ ва гузариш ба 

иқтисодиёти бозоргонӣ зарурати омӯзишу истифодаи як қатор 

механизмҳои иқтисодии маданиро ба миён овард, ки дар қатори онҳо мо 

метавонем яке аз тарзҳои таъмини иҷрои ухдадориҳо -институти 

замонатро номбар намоем.

Институти замонат яке аз воситаҳои муҳими таъмини иҷрои 

ухдадориҳо мебошад, ки дар муносибатҳои иқтисодӣ, махсусан ҳангоми 

расидан ба иқтисодиёти рушдёфта барои пешгирии таъсири манфии 

маблағгузорӣ, махсусан ҳангоми фаъолияти бо маблағҳои бонкиву кредитӣ 

хизмат мерасонад. Қайд намудан зарур аст, ки ҳуқуқи мадании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тарзу воситаҳои дигари таъмини иҷрои ухдадориҳоро ба таври 

фаъолона таҳия намуда ва истифода мебарад, вале махсусияти институти 

замонат дар он аст, ки зомин кафолати иловагии баргардонидани қарз 

мегардад. Таҷрибаи муосири бонкӣ баёнгари он аст, ки дар аксар ҳолат 

институти мазкур ба таври васеъ истифода мегардад, ҳарчанд ҳангоми 

иҷро нашудани ухдадорӣ, бештар воситаҳои дигари таъмини он аз қабили 

гарав ва кафолат талаб карда мешавад. Ин ва дигар таҷрибаи судӣ 

шаҳодати он аст, ки институти замонат дар қонунгузории мадании 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври кофӣ рушд наёфтааст ва дар таҷриба низ 
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аз он аҳёнан истифода мегардад. Аз ин сабаб мавзуи интихобшудаи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ барои амалия зарур буда, таҳлили илмии он 

сабаби комил гардидани холигии мавҷуда дар Кодекси мадании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқии кишвар мегардад.

Аз матни автореферати диссертатсия бармеояд, ки мавзуъ ба таври 

мантиқӣ ба муқаддима, 3 бобу 8 зербобҳо, хулоса, руйхати сарчашмаҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва илмӣ, интишороти муаллиф дар мавзуи таҳқиқот тақсим 

гардида, ҳар як боби минбаъда пахдуҳои нави мавзуи илмиро таҳлилу 

баррасӣ менамояд.

Аз ҷиҳати методологӣ унвонҷӯ аз санадҳои меъёриву ҳуқуқии на 

танҳо Тоҷикистон, аз ҷумла санадҳо - сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ, 

балки аз қонунгузории амалкунандаи кишварҳои хориҷӣ фаровон 

истифода бурдааст. Дар заминаи адабиёти илмӣ ва сарчашмаҳои ҳуқуқии 

кишварҳои гуногун тавонистааст, то пайдоиши институти замонатро дар 

Дунёи қадим исбот намояд. Институти мазкур тибқи таҳқиқоти унвонҷӯ 

аллакай дар таърихи қадимтарини ддавылатдории тоҷикон мавриди 

истифода буда, минбаъд дар марҳилаи исломии рушд такмил ёфтааст. 

Истифодаи усулҳои умумиилмиву усулҳои хусусии ҳуқуқӣ асос барои 

хулосаҳои илмӣ ва объективона гаштаанд. Унвонҷӯ аз адабиёти илмии 

таърихӣ ва муосир низ ба тарзи васеъ ва моҳирона истифода бурдааст, ки 

он заминаи ба таври муътамад барои анҷом додани таҳқиқоти илмии 

пурарзиш имконият фароҳам овардааст.

Эмомализода Наврӯз навгониҳои барои ҳимоя пешниҳодшавандаро 

ба таври мушаххас ва содда баён намуда, илман асоснок намудааст. Ҷиҳати 

фарқкунандаи диссертатсияи ҳимояшаванда дар он аст, ки аксарияти 

мафҳумҳо аз ҷониби унвонҷӯ муайян карда шуда, аз ҷониби муаллиф 

таъриф дода шудаанд. Аксарияти навгониҳои диссертатсия дар илми 

ҳуқуқи мадании Тоҷикистон нав буда, лоиқи дастгирӣ мебошанд. Ҷиҳати 

мусбии кор дар он низ мушоҳида мешавад, ки ба як қатор санадҳои 

меъёриву ҳуқуқӣ барои такмили қонунгузории амалкунанда пешниҳодҳо 

ироа шудаанд.
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Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ навгониҳои дигар низ вуҷуд доранд, 

ки ҳамчун навгонӣ метавон онҳоро низ пешниҳод намуд. Инчунин дар 

диссертатсия якчанд масъалаҳои баҳснок ба назар мерасад. Муқоисаи 

илмии амалияи кишварҳои гуногун дар матни автореферат кам ба назар 

мерасад. Омузиши ин амалия метавонад барои самаранок истифода 

бурдани таҷрибаи дигар кишварҳо хизмат намояд.

Албатта, эродҳои мо баҳснок буда, ба арзиши баланди таҳқиқот 

таъсиргузор нестанд. Диссертатсияи илмиро мо ҳамчун таҳқиқоти 

комплексӣ ва анҷомёфта баҳо дода, муаллифи он Эмомализода Наврӯз 

Эмомалиро сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи

соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ мешуморем.
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