
Ба Шӯрои диссертатсионии 60. КОА- 018-и 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17)

ТАҚРИЗИ

мукдрризи расмӣ ба диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалй дар 

мавзӯи «Замонат дар хуқуқи гражлании Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - 

ҳукуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳукуқи байналмилалии хусусӣ 

(илмҳои хуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо 

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Мавзӯи рисола, нақша, маводҳои 

илмию амалии дар рисола истифодашуда, натиҷаҳо, хулосаҳо ва тавсияҳои дар 

доираи тадқиқот манзуршуда ба ихтисоси 12.00.03 - хукуқи гражданӣ; ҳуқуқи 

соҳибкорӣ; хукуқи оилавӣ; ҳукуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) 

мувофиқат менамояд.

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Замонат дар баробари 

дигар воситаҳои таъмини иҷрои ухдадориҳо барои устувор намудани муносибатҳои 

молумулкӣ нақши муҳим дорад. Он метавонад, имконият фароҳам оварад, ки қишри 

ниёзманди аҳолӣ талаботҳои молумулкии худро қонеъ намоянд. Аз ҳамин ҷиҳат 

такмил ва рушди он пеш аз ҳама ёрӣ ба шахсони ниёзманд мебошад ва дар он хайру 

эҳсони зиёде ҳаст.

Дар ибтидои рисола муаллиф мубрамияти мавзуъро дуруст арзёбӣ карда 

чунин тавсиф менамояд: “Барҳам хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ ва ба даст омадани 

Истиқлолияти давлатӣ сабаби аз ҷониби Ҳукумати ҷумхурӣ дар аксарияти соҳаҳо 

гузаронидани ислоҳот гардида ва дар ин замина ба шаклҳои гуногуни моликият 

тибқи меъёрҳои конститутсионӣ кафолат дода шуд. Ҷойи муносибатҳои амудии 

идоракуниро муносибатҳои уфуқии хоҷагидорӣ ва додугирифти пулию молӣ 
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гирифта, идоракунии бевоситаи давлат дар соҳаи иқгисодиёт ба танзими 

иқтисодии муносибатҳои моливу пулӣ иваз шуд. Дар чунин ҳолат меъёрҳои 

хукуқии соҳавие, ки муносибатҳои молумулкиро ба танзим медароварданд, ба 

шароити муосир мутобикдт намекарданд. Бо дарназардошти ин, зарурати аз нав 

қабул кардан ва ё ворид намудани тағйирот дар аксарияти санддҳои меъёрии 

хукуқии мамлакат, аз ҷумла ба санадҳои танзимкунандаи институти муҳим, ба 

монанди-замонат,бавуҷудомад” (с.З).

Ҳарчанд атрофи ин масъала баъзе таҳқиқотҳо рӯйи кор омада бошанд ҳам, 

аммо маҳз масъалаҳое, ки муаллиф дар рисола баррасӣ кардааст, аз масъалаҳои 

дигар тадқиқотҳо фарқ намуда, назари хоси эҷодиро ифода кардааст. 

Диссертатсияи мазкур ба бартараф намудани як қатор холигиҳо дар илми 

ҳукуқшиносии Тоҷикистон равона гардидааст. Аз ҳамин лиҳоз рисола дар 

шароити ҳозира ҳамчун кори илмӣ-назариявӣ мубрам ба ҳисоб меравад. Бинобар 

далелҳои зикршуда мубрамияти илмию амалии таҳқиқоти диссертатсионии 

Эмомализода Навруз Эмомалӣ ягон шаку шубхдеро ба вуҷуд намеорад.

Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои 

илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Натиҷаҳои тахқиқот дар доираи 

талабот ба диссертатсияҳо тибқи дар «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 муайян 

карда шудаанд, таҳия гардидаанд. Рисола кори мустақили илмӣ-тахассусӣ ба 

шумор рафта, натиҷаи он барои рушди илм ва қонунгузории гражданию 

соҳибкорӣ заминаҳои заруриро фароҳам меорад. Диссертатсия бо услуби илмӣ 

навишта шудааст, ягонагии дохилӣ дорад, дорои натиҷаҳо ва нуқгаҳои навини 

илмии барои ҳимояи ошкор пешниҳодшаванда мебошад, ки онҳо дар бораи саҳми 

шахсии муаллифи диссертатсия дар илм шаҳодат медиҳад. Дар диссертатсия 

маълумот оид ба исгифодаи амалии натиҷаҳои илмии аз тарафи муаллифи 

диссертатсия бадастовардашуда ва тавсияҳо оид ба истифодаи хулосаҳои илмӣ 

оварда шудаанд. Роҳи ҳалли масъалаҳои пешниҳоднамудаи муаллифи 

диссертатсия асоснок ва сазовор ба баҳои мусбӣ мебошанд.
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Муаллиф проблемаҳои хоси соҳаро баррасй кардаасг. Таҳлилҳо, хулосаҳо, 

тавсияҳо ва баҳсҳои илмии муаллиф аз мавқеи мустақили ӯ дарак медиҳад. Ном, 

нақша ва навиппи рисола ягонагии дохилӣ дорад ва пайдарҳаму мантиқона ифода 

шудааст.

Ба ҳимоя муқаррараги илмии зерин пешниҳод мегарданд, ки онҳо 

навгониҳои таҳқиқоти диссертатсияро ифода месозанд:

1. Манбаъҳои таърихӣ-хуқуқӣ ва муосири истифодакардаи муаллиф аз он 

шаҳодат медиҳанд, ки пайдоиш ва ташаккули институти замонат аз замонҳои 

пайдоиши аввалин давлатҳо оғоз гардида, то замони муосир идомат ёфтааст. Аз 

омӯзиши ҳамаҷонибаи сарчашмаҳои илмӣ бармеояд, ки аввалин маротиба 

замонат дар Рими Қадим пайдо нашудааст. Ба таври илмӣ собит гардид, ки 

замонат ҳамчун тарзи анъанавии таъмини иҷрои уҳцадорӣ аз Қонунномаи шоҳ 

Хаммурапӣ (Бобулистони қадим) ва Авесто сарчашма мегирад. Бояд кдйд намуд, 

ки институти мазкур давра ба давра ташаккул ёфта, дар хуқуқи римӣ бо талаботи 

муайян, мазмуну моҳияти мушаххас ва шакли рущцёфтаи худ мерасад.

2. Дар асоси таҳқиқи мафхуми инсгитути замонат дар илми хукуқи 

гражданӣ муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки бозгӯии илмии ин мафхуми хукуқӣ 

мушаххас ба назар намерасад. Аз ин рӯ, шарҳи илмии ин мафхумро ба таври зайл 

пешниҳод мекунад:

«Замонат - хдмчун инсгитути хукуқи гражданӣ ва яке аз тарзи таъмини 

шахсӣ, шартномаи иловагие мебошад, ки байни кредитор ва зомин дар шакли 

хаттӣ баста шуда, дар ҳолати вайрон гардидани ухдадорӣ тибқи шартномаи асосӣ 

аз тарафи кдрздор, таъмини иҷрои ухдадории мазкур ба ҳолати фаъол ба зомин 

ҳамчун қарздори иловагӣ гузашта, охирин дар ҳаҷми муқаррарнамудаи 

шартномаи замонат пурра ё қисман ҷавобгар мегардад».

3. Айни замон дар таҷрибаи судӣ вобаста ба мушаххас намудани 

масъулияти зомин, ухдадории ӯ тибқи шартномаи замонат ва тартиби муайян 

кардани ҷавобгарии зомин зарурати кдбули Қарори Пленуми Суди Олӣ ва Суди 

Олии иқтисодӣ, ки зимни баррасии баҳсҳо хусусияти ҳатмӣ доранд, ба вуҷуд 
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омадаасг, зеро чунин санади тавзеҳоти дастурии зинаҳои олии судӣ то имрӯз кабул 

карда нашудаанд, ки ин ҳолат баррасии ин қабил парвандаҳоро дар суд мушкил 

мегардонад.

4. Давлат ҳамчун хусусиятноки муносибатҳои ҳукуқи гражданӣ ба шумор 

меравад, ки чунин ҳолат таъсири худро ба муносибатҳои вобаста ба шаргномаи 

замонат бавуҷудомада низ мерасонад. Хусусиятҳои чудогонаи иштироки давлат 

ҳамчун субъектҳои муносибатҳои мазкур дар қонунгузорӣ пешбинӣ гардидааст. 

Ғайр аз ин, дар санадҳои меъёрии хукуқӣ ва санадҳои зериқонунӣ, инчунин дар 

шартномаҳои вобаста ба қарзи давлатӣ истилоҳи «замонат» кам истифода шуда, 

бештар ба ҷойи он мафхуми «кафолат» истифода бурда мешавад, вале аз рӯи 

моҳият, тибқи қонунгузории граждании мамлакат истифодаи мафҳуми «замонат» 

дар ин ҳолатҳо дуруст мебошад.

б.Масъалаи кдтъ гардидани замонат дар ҳолате, ки агар қарздор дар 

ухдадории асосӣ бинобар давомнокии хукуқии универсалӣ иваз карда шавад, 

нисбатан баҳснок мебошад. Дар таҷрибаи судӣ муносибате мушоҳида мегардад, 

ки тибқи он агар зомин розигии худро барои ҷавобгарӣ ба ҷойи қарздори нав 

изҳор накунад, он гоҳ ивазкунии қарздор дар ухдадории асосӣ дар натиҷаи 

давомнокии ҳукуқии сингулярӣ замонатро қатъ мекунад. Ғайр аз ин, агар сухан 

дар бораи мерос (ворисӣ) равад, судҳо бо дарназардошти меъёрҳои диспозитивии 

м. 392 КГ ҶТ ва дар асоси қоидаҳои императивии м. 1187 КГ ҶТ, ки ворисони 

меросро қабулкарда оид ба қарзи меросдиҳанда дар ҳудуди арзиши амволии 

меросии ба онҳо гузашта ҷавобгар мебошанд, ҳаҷми масъулияти зоминро бо 

ҳаҷми масъулияти ворис махдуд мекунанд. Аз моҳияти меъёри қисми 2, м. 396 КГ 

ҶТ бармеояд, ки он амали худро танҳо дар ҳолати қабули ҳукуқи сингулярӣ 

(қисмӣ) паҳн мекунад, аммо муносибати ҳукуқи универсалӣ дар мавриди замонат 

мавриди танзим карор дода нашудааст. Аз ин рӯ, зарурияти мушаххаснамоии он 

дар қонунгузорӣ ҷой дорад.

Тахдили меъёрҳои қонунгузорӣ оид ба институти замонат муаллифро ба 

хулоса овардааст, ки дар қонунгузории кишвар вобаста ба институти мазкур як 
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қатор масъалаҳои баҳсталаб вуҷуд доранд. Ҷиҳати рафъи онҳо аз ҷониби муаллиф 

як қатор тавсияҳои амалӣ пешниҳод шудаанд:

А) Моддаи 390 КГ ҶТ дар таҳрири нав чунин ифода карда шавад:

«1. Тибқи шартномаи замонат зомин уҳдадор мешавад, ки дар назди 

кредитори шахси дигар барои пурра ё қисман иҷро намудани уҳдадорӣ ҳангоми 

иҷро накардан ё иҷрои номатлуби он ҷавобгар бошад.

2. Шартномаи замонат метавонад, барои таъмини уҳдадориҳои пулӣ ва ё 

ғайрипулӣ, инчунин ҷиҳати таъмини уҳдадории минбаъда низ баста шавад. 

Шартҳои замонат ҷиҳати таъмини ухдадории минбаъда баста шуда, дар он ҳолат 

мувофикдшуда ҳисобида мешаванд, ки агар дар шаргномаи мазкур истинод ба 

шартномаи асосии таъминшавандаи мавҷудбуда ё дар оянда бавуҷудмеомада 

мавҷуд бошад ва муайян кардани амали зомин ҳангоми иҷро накардан ё иҷрои 

номатлуби уҳдадории асосӣ мумкин бошад.

Танҳо талаботи хдққонӣ метавонад бо замонат таъмин карда шавад.

3. Гузашт кардани кредитор аз хукуқи худ аз рӯи шартномаи замонат ба 

шахси дигар роҳ дода мешавад, агар ба хамон шахс хукуқи талабот ба қарздор аз 

рӯи ухдадории асосӣ, ки аз тарафи замонат таъмин мегарданд, гузашт шуда 

бошад».

Б) Номи моддаи 392 ба «Ҷавобгарии зомин» иваз карда шуда, моддаи 

мазкур дар таҳрири нав ба ин мазмун ифода карда шавад:

1. Ҳангоми иҷро нанамудан ё иҷрои номатлуби бо замонат таъмин кардани 

ухдадорӣ зомин ва қарздор, агар қонун ва ё шартномаи замонат масъулияти 

субсидарии зоминро пешбинӣ накарда бошанд, дар назди кредитор ҳар ду ба 

таври муштарак ҷавобгар мебошанд.

2. Агар дар шартномаи замонат тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, 

зомин дар назди кредитор баробари карздор, аз ҷумла дар пардохти фоиз, ҷуброни 

хароҷоти судӣ оид ба рӯёнидани қарз ва дигар зиёни ба кредитор дар натиҷаи 

ухдадориро иҷро нанамудан ё номатлуб иҷро кардани қарздор расида ҷавобгар 

мебошад.
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Зомин хукуқ дорад, ки ухдадории бо замонат таъминшударо иҷро накунад, 

то лаҳзае ки кредигор имконият дорад, қонеъшавии талаботи худро бо роҳи 

баҳисобгирии он бар муқобили талаботи қарздор гирад.

3. Ашхосе, ки якҷоя замонат додаанд, агар дар шартномаи замонат тартиби 

дигаре пешбинӣ нашуда бошад, дар назди кредитор якҷоя ҷавобгаранд.

4. Агар замонати аз ҷониби қарздор иҷро кардани ухдадориро шахси воқеӣ 

ва ё хукукие, ки зоминиро ба сифати фаъолияти касбии соҳибкорӣ анҷом медиҳад, 

ба ухда гирифта, агар дар шаргҳои шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нашуда 

бошад, зомин дар назди кредитор дар доираи маблағи дар замонатнома (ё 

шартномаи замонат) зикршуда масъулият дорад.

5. Ҳангоми гум кардани таъмини ухдадории асосии дар лаҳзаи пайдошавии 

замонат мавҷудбуда ва ё бадшавии (зиёдшавии) шартҳои таъмини он тибқи 

ухдадорӣ, ки аз кредитор вобаста мебошад, зомин аз ҷавобгарӣ ба ҳамон андозае 

озод мегардад, ки ба он андоза ӯ метавонист ҷубронро (м. 394) аз ҳисоби таъмини 

гумшуда талаб намояд.

6. Ҳангоми фавти карздор зомин аз рӯи ухдадорӣ наметавонад, ки ба 

ҷавобгарии махдуди ворисони қарздор аз рӯи қарзи меросгузор истинод биёрад.

В) Дар сархати 2, қисми 1 м. 396 КГ ҶТ илова карда шавад:

«Дар ҳолати чунин тағйироти ухдадории бо замонат таъминшуда бидуни 

розигии зомин, ки боиси зиёдшавии масъулият ва ё дигар оқибатҳои нохуш барои 

зомин мешавад, зомин тибқи шартҳои қаблӣ ҷавобгӯ мебошад».

Г) Дар банди 2, қисми 2, м. 396 КГ ҶТ чунин илова карда шавад:

«Розигии зомин ҷиҳати ҷавобгарӣ оид ба масъулияти карздори нав бояд 

чунон дақиқ бошаД, ки имконияти муайян кардани доираи шахсоне, ки дар ҳолати 

гузариши карз ба онҳо замонат қувваи худро нигоҳ медорад, муайян карда шавад».

Д) Ба қисми 4-и м. 396 КГ ҶТ илова карда шавад:

«Фавти қарздор ва азнавташкилдиҳии шахси хуқуқӣ - қарздор шартномаи 

замонатро катъ наменамояд».

Нуктаҳои илмии манзуршаванда ба назари мо ҷолиби дикқат буда, заминаи 

муҳими илмиро барои такмили қонунгузорӣ фароҳам меоварад. Ҳамзамон 
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муқаррароти илмии, №3, №5 ва пешинҳодҳои амалии №3, ки барои такмили 

қонушузорӣ манзур шудаанд баҳснок мебошанд, ки мо дар бораи онҳо дар охири 

тақриз андешаҳоро мухтасар баён хоҳем кард.

Асоснокӣ ва муътамад будани хулосаҳо ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия 

зикр гардидаанд. Муқаррароти илмии диссертатсия ва натиҷаҳои илмӣ, ки дар 

бобҳо ва зербобҳо, инчунин хулосаи кор ифодаи худро ёфтаанд, аз саҳми шахсии 

муаллиф дарак медиҳанд. Ҳамзамон муаллиф ақидаҳои худро тавассути 

мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмӣ- 

амалӣ ба омма пешкаш намудааст.

Натиҷаҳои тадқиқоти диссертатсионӣ, аз он ҷумла нуктаҳои илмӣ, ки ба 

ҳимоя пешкаш шудаанд, заминаи кофӣ ва боэътимоди назариявӣ ва методологӣ 

доранд. Асосҳои назариявии тадқиқоти диссертатсияро корҳои илмии олимони 

ватаниву хориҷӣ, ки ба масъалаи мазкур бахшида шудаанд, ташкил медиҳанд. 

Заминаҳои амалии тадқиқотро таҷрибаи ватанӣ ва мақомоти давлатии 

ваколатдор ташкил додааст. Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертатсиониро 

усулҳои умуминазариявӣ ва махсуси хукуқии ташкил додаанд.

Муаллиф хулосаю пешниҳод ва тавсияҳои худро бо сарчашмаҳои дақиқи 

илмӣ бо истинод овардан ба маводи илмӣ ва қонунгузорию корҳои амалӣ асоснок 

намудааст.

Аҳамияти илмӣ, амалй, иқтисодӣ ва иҷтимоии натиҷаҳои диссертатсия бо 

нишон додани тавсияҳо оид ба истифодаи онҳо. Масъалаҳое, ки дар диссертатсия 

мавриди омӯзиш ва тахдилу баррасӣ қарор гирифгаанд, дар дигар корҳои илмӣ, 

ки ба масъалаҳои воситаҳои таъмини иҷрои ухдадорӣ бахшида шудаанд, 

метавонанд мавриди корбурд қарор гиранд.

Натиҷаҳои тахқиқоти илмиро дар такмили қонунгузории гражданӣ ва 

соҳибкорӣ истифода бурдан мумкин аст. Хулоса ва пешниҳодҳои муаллиф дорои 

аҳамияти илмӣ-амалӣ буда, метавонанд дар ҷараёни таълими фанҳои ҳукуқи 

соҳибкорӣ, хукуқи гражданӣ, курсҳои тахассусмандӣ ба донишчӯёни факулгетҳои 

хукуқшиносии макотиби олии кишвар истифода бурда шаванд.
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Аҳамияти иқгисодӣ ва иҷгимоии рисола дар он мебошад, ки он ба беҳтар 

намудани вазъи ҳукуқии молумулкии қарздорон равона шуда, мавқеи ӯро дар 

ҷомеа аз лиҳози иҷгимоӣ ва иқгисодӣ мустаҳкам менамояд.

Чоп намудани таълифоти натиҷаҳои диссергатсия дар матбуоти илмӣ. 

Рисоланавис вобаста кори илмӣ 16 мақолаи илмӣ нашр намудааст, 12 -тои он дар 

маҷаллаҳои пешбари тақризшаванда ва тавсиянамудаи КОА назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсия 

интишор шудаанд. Хулоса, натиҷа ва нуктаҳои асосии диссергатсия дар маводи 

нашргашта инъикос ёфтаанд.

Нуктаҳои асосӣ, назиҷаҳо ва хулосаи диссертатсия дар шуъбаи ҳукуқи 

хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи АМИ Тоҷикистон муҳокима ва 

маъқул дониста шудааст.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар конфронсҳои илмӣ- 

амалии зерин дар шакли маърузаи илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд: 

«Ташаккули институти замонат дар хукуқи Рими қадим» дар Конференсияи сеюми 

байналмилалии илмӣ дар мавзуи «Нақши олимони ҷавон дар рушди илм, 

инноватсия ва технология» Шӯрои олимони ҷавони Академияи илмҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (Душанбе, 2019.); «Институти замонат дар сарчашмаҳои таърихӣ - 

ҳукуқии давлатҳои Бобулистон ва Ҳинди Қадим» дар Конференсияи илмӣ - 

амалии шашуми байналмилалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои муҳими ҳукуқшиносӣ» 

дар Донишгоҳи славянии Руссияву Тоҷикистон санаи 26.04.2019 (Душанбе, 2019.); 

«Институти замонат дар сарчашмаи таърихӣ - хукуқии Авесто» дар Конференсияи 

илмӣ - назариявии байналмилалӣ бахшида ба 28 - солагии Истиқтолияти 

давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон ва 22 - солагии Ваҳдати миллӣ дар мавзуи 

«Ҷаҳонишавӣ ва гуфтугӯи тамаддунҳо дар замони муосир» дар Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав санаи 23.05.2019 (Бохтар, 2019.).

Ба талаботи КОА мутобиқ будани барасмиятдарории диссертатсия. 

Диссергатсияи баррасишаванда вобаста ба ном ва нақшаю сохтор, муҳтаво, 

хулоса ва рӯихати сарчашмаҳо ба талаботҳои мавчуда ҷавобгӯ мебошад. Он аз 3 
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боб, 8 зербоб, хулоса ва номгӯи адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад, ки ба 

мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёфтаанд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 207 

саҳифаро ташкил медиҳад.

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯи диссертатсия, дараҷаи омӯзиши мавзӯъ, 

объект ва предмети тахқиқоти илмӣ, мақсад ва вазифаҳо, асосҳои методологӣ ва 

назариявии таҳқиқот, навгонии илмӣ, аҳамияти назариявӣ ва амалии диссертатсия 

асоснок ва баррасӣ гардидааст.

Боби якум - хдҷман хеле фаррох буда, зери номи « Табиати хукуқии замонат 

хдмчун институти хуқуқи гражданӣ», аз се зербоб таркиб ёфтааст ва ба баррасии 

чунин масъалаҳо бахшида шудааст: ташаккул ва рушди қонунгузорӣ оид ба 

институти замонат; мафхуми замонат хдмчун институти хуқуқи гражданӣ; 

таносуби замонат аз дигар воситаҳои таъмини иҷрои ухдадориҳои гражданӣ.

Муаллиф дар ин боб таҳлили муқоисавиро васеъ истифода бурда, замонатро бо 

кафолат, гарав, нигохдошт ва дигар воситаҳои маъмули иҷрои уҳцадориҳо муқоиса 

карда, умумиятвахусусиятҳоифақркунандаро мушаххас кардааст.

Дар боби дуюм - «Шартномаи замонат», ки ба се зербоб тақсим шудааст, 

муаллиф масъалаҳои тартиби бастани шартномаи замонат, мазмуни шартномаи 

замонат, субъекги шартномаи замонатро мавриди баррасии илмӣ қарор додааст.

Муаллиф дар саҳифаи 120 масъаларо тавсиф намуда, зик менамояд, ки “ҳамин 

тавр, мазмуни муносибатҳои марбут ба замонатро хукуқу ухдадориҳои субъектони 

он, ҳамчунин амали иштирокчиёни муносибатҳои мазкур дар бобати ба 

амалбарории чунин хукуқҳо ташкил медиҳад. Моҳияти он дар иҷро намудани 

амал аз ҷониби субъектони муносибатҳои хукуқӣ ё баръакс, яъне аз содир кардани 

ҳаракати иҷгимоии зараровар худдорӣ намудан иборат мебошад.

Дар маҷмуь, тибқи шартномаи замонат ҳам ухдадориҳо пулӣ ва ҳам 

ғайрипулӣ таъмин карда шуданаш тибқи қонунгузории амалкунандаи гражданӣ 

мумкин аст. Зомин тибқи шартномаи замонат (ба истиснои баъзе ҳолатҳо тибқи 

қонун) ҳангоми иҷро накардан ва ё иҷрои номатлуби ухддцориҳо аз ҷониби 

карздор дар назди кредитор ҷавобгарии шартномавиро ба зимма мегирад. Дар 
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ҳолати аз тарафи қарздор иҷро накардан ё иҷрои номатлуби уҳдадориҳои асосӣ, 

ҳангоми таъмини уҳдадориҳои пулӣ зомин уҳдадор мегардад, маблағи пулиеро 

пешниҳод намояд, ки бояд кдрздор ҷавобгар буд. Ҳангоми таъмини уҳдадориҳои 

дигар (ба монанди уҳдадориҳои ғайрипулӣ) зомин уҳдадор мешавад, ки ба 

кредитор маблағи пулиро ба микдори зарарҳое, ки дар натиҷаи вайрон кардани 

ухдадориҳои асосӣ расонидааст, ҷавобгар шуда, онро пардохт намояд. Новобаста 

ба ҳолатҳои боло тавассутп шартнома зомин ва кредитор метавонанд дигар 

шартҳои уҳдадории зоминро пешбинӣ намоянд.

Муаллиф масъалаи таъмини уҳдадориҳои ғайрипулиро тавассути замонат 

имконпазир мешуморад, аммо онро мутаассифона шарҳнамедиҳад.

Боби сеюми диссертатсия, ки «Тартиби қать гардидани шартномаи замонат 

ва ҷавобгарии зомин» ном дорад, аз ду зербоб таркиб ёфтааст. Муаллиф 

масъалаҳои тартиби қатъ гардидани шартномаи замонат ва ҷавобгарии зоминро 

таҳлил кардааст.

Дар натиҷаи тадқиқот муаллиф хулосаи рисоларо таҳия кардааст, ки дар он 

натиҷаҳои таҳқиқоти илмии диссертатсионӣ, ки ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ 

доранд, пешниҳоду тавсияҳои муаллиф дар ҳар як боб ва зербобҳо аз рӯи мазмун 

ва моҳияти рисолаи илмӣ дар маҷмӯъ инъикос ёфтаанд, ифода гардидааст.

Ҳамзамон муаллиф дар робита ба рисола авторефератро тибқи талаботи 

муқарраргардида таҳия кардааст, ки онҳо байни ҳам мутобиқати дохилию 

мантиқӣдоранд.

Эродҳо ба диссертатсия. Дар баробари дастовардҳо дар диссертатсия баъзе 

масъалаҳои баҳснок ва ҳалталаб ҷой доранд, аз ҷумла:

1. Муаллиф дар навгонии банди 3 чунин баён менамояд: “Айни замон дар 

таҷрибаи судӣ вобаста ба мушаххас намудани масъулияти зомин, ухдадории ӯ 

тибқи шартномаи замонат ва тартиби муайян кардани ҷавобгарии зомин зарурати 

қабули Қарори Пленуми Суди Олӣ ва Суди Олии иқгисодӣ, ки зимни баррасии 

баҳсҳо хусусияти ҳатмӣ доранд, ба вуҷуд омадааст, зеро чунин санади тавзеҳоти 
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дастурии зинаҳои олии судӣ то имрӯз қабул карда нашудаанд, ки ин ҳолат 

баррасии ин қабил парвандаҳоро дар суд мушкил мегардонад”.

Албатта пешниҳоди мазкур аз манфиат холӣ нест ва Қарори Пленуми Суди Олӣ 

доир ба ин масъала муҳим аст. Аммо чунин пешниҳод ба назари мо на моҳияти илмӣ, 

балки бештар хусусияти амалӣ дорад вахубмешуд, ки он дар қисми тавсияҳои амалии 

диссергатсия ҷойгир мешуд.

2. Дар банди 5 навгониҳо муаллиф талаботи моддаҳои 392,1187 ва 396 КГ ҶТ 

дар шакли хеле мураккаб таҳлил ва манзур намудааст ва аз он пешниҳоди илмии 

муаллифро дарк кардан душвор аст. Хуб мешавад, ки агар муаллиф дар рафти ҳимоя 

мазмун ва муҳгавои ин пешниҳодашро васеътар баён менамуданд.

3. Муаллиф дар тавсияҳои амалӣ ба моддаи 390 КГ ҶТ пешниҳод кардааст, ки 

замонат ҳамчун воситаи таъмини иҷрои ухдадориҳои ғайрипулӣ низ буда метавонад. 

Дар матни рисола доир ба ин масъала аҳамияти кам дода шудааст. Аз ҳамин ҷиҳат он 

ҳангоми ҳимоя ба асоснокнамоии бештар ниёз дорад.

Эродҳое, ки дар боло зикр шудаанд аз лиҳози илмӣ мубоҳисавӣ буда, ба 

комил будани рисола таъсири манфӣ намерасонанд. Онҳо аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки масъалаҳои баррасикардаи муаллиф марокангез буда, метавонанд 

диққати муҳаққиқонро ба худ ҷалб намояд.

Қисмати хотимавии тақриз - хулоса. Рисолаи баррасигардида аз лиҳози 

мубрамият, ном ва нақшаи мавзӯъ, мукаддима, бобҳо ва зербобҳо, хулосаю 

сарчашмаҳо, пайдарҳам бо услуби илмӣ таҳия гардидааст. Дар он ақидаҳои 

гуногуни илмӣ, қонунгузорӣ ва тачрибаи ҳукуқгатбиқнамоӣ таҳлил гардида, 

хулосаҳои муҳим ва тавсияҳои муфид ҷиҳати такмили қонунгузорӣ манзур 

шудааст.

Дар маҷмӯъ, диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзӯи 

«Замонат дар хуқуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон» ба талаботи Тартиби 

додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30-уми 

июни соли 2021, таҳти №267 қабул гардидааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он 

Эмомализода Навруз Эмомалй сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 
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хукуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - хукуқи гражданӣ; ҳукуқи соҳибкорӣ; 

хукуқи оилавӣ; хукуқи байналмилапии хусусӣ (илмҳои ҳукуқшиносӣ) мебошад.

Тақриз дар асоси муқаррароти мавчуда, хусусан банди 72 Тартиби додани 

дараҷаҳои илмй, ки бо Қарори Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30-уми июни 

соли 2021, таҳти №267 қабул шудааст, таҳия ва манзур гардидааст.

Мукдрризи расмӣ:

Профессори кафедраихукуқитиҷоратӣва 
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Суроға: Ҷумхурии Тоҷикистон,

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон,

734055, ш. Душанбе, кӯчаи Деҳоти %

Тел.: 917448535
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