
Ба Шӯрои диссертатсионии 6П.КОА-018-И 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзуи 

“Замонат дар хукуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи 

илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, 

ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ пешниҳод 

шудааст

Мутобиқати диссертатсия ба ихтисос ва самти илм, ки аз рӯйи он 

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзуи “Замонат дар 

ҳукуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон” ки барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ пешниҳод шудааст, бо шиносномаи ихтисоси 

12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ, ҳукуқи соҳибкорӣ, хукуқи оилавӣ, хукуқи 

байналмилалии хусусӣ, ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи 

фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 7 январи соли 2022, таҳти № 16/шд ҳукуқи кдбули диссертатсияҳо 

барои ҳимоя дода шудааст, мутобиқ мебошад.

Мубрамии мавзуи таҳқиқот.

Соҳибистикдол гаштани Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеаи иҷгимоие буд, ки 

кулли муносибатҳои ҷамъиятӣ, аз ҷумла муносибатҳои ҳукуқиву сиёсии дар 

ҷомеа мавчудбударо тағйир дода, дар қатори ифтихор аз давлатдории миллӣ 

вазифаву масъулияти бузургеро ба зиммаи миллат ва махсусан зиёиёни кишвар 

гузошт. Пеш аз ҳама, давлат ҳамчун механизми ҳимоятгари манфиатҳои миллӣ 

масъалаи шинохти манфиатҳои миллиро ба миён мегузорад, ки фаъолияти 

асосӣ дар ин самт фаъолияти ҷиддии муҳаққиқонро талаб мекунад. Дар таърихи 

навини тоҷикон гузариш аз иқтисодиёти нақшавӣ ба иқтисоди бозоргонӣ низ 

гардиши куллӣ дар муносибатҳои маданӣ-хукуқи ба шумор рафта, дар ин росто
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як қатор институтҳои ҳукуқи маданӣ мавқеи муҳимро дар танзими 

муносибатҳои бавуҷудомада мебозанд. Махсусан барои ташаккул ва рушди 

муносибатҳои бозоргонӣ ки ба усулҳои иқтисодӣ такя дорад, рушди савдо, 

додугирифт ва муносибатҳои моливу пулӣ пеш аз ҳама, масъалаи ташкилу 

таҳкими воситаҳои иҷрои уҳдадориҳорро талаб мекунад. Ба таври васеъ паҳн 

гаштани муносибатҳои бо маблағгузории давлативу хусусӣ асосёфта, 

истифодаи фишангҳои маданӣ дар шароити муосир ташаккул додани 

муносибатҳои кафолату замонатро талаб мекунад. Аз сабаби он ки бонкҳо 

имрӯз пеш аз додани қарз кафилу зоминро талаб мекунанд, пас, институти 

мазкур яке аз институтҳои серталаботи марҳилаи муосири давлатдории тоҷикон 

мебошад. Аз ин сабаб, интихоб ва таҳияи таҳқиқоти дисссертатсионӣ аз ҷониби 

унвонҷӯ Эмомализода Наврӯз Эмомалӣ дар мавзуи «Замонат дар хуқуқи 

граждании ҶумҳурииТоҷикистон» хеле мубрам ва саривақгӣ мебошад.

Мубрамияти рисолаи пешниҳодшуда инчунин дар усулу воситаҳои 

истифодашуда дар таҳқиқоти масъала нухуфтааст, ки ҳангоми таҳияи он ба 

шароити тағиирёбандаи ҷомеа, дигаргуниҳои куллӣ дар идораи давлат ва 

ҳокимият, ислоҳоте, ки дар марҳилаи навини рушди ҷомеа амалӣ мешаванд, 

таваҷҷуҳи махсус дода шудааст.

Дар ин замина ҳақ бар ҷониби муаллифи рисола мебошад, ки қайд 

менамояд: “Ҷойи муносибатҳои амудии идоракуниро муносибатҳои уфуқии 

хоҷагидорӣ ва додугирифти пулию молӣ гирифта, идоракунии бевоситаи давлат 

дар сохди иқгисодиёт ба танзими иқгисодии муносибатҳои моливу пулӣ иваз шуд. 

Дар чунин ҳолат меъёрҳои хукуқии соҳавие, ки муносибатҳои молумулкиро ба 

танзим медароварданд, ба шароити муосир мутобиқат намекарданд. Бо 

дарназардошти ин зарурати аз нав қабул кардан ва ворид намудани тағйирот дар 

аксарияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии мамлакат, аз ҷумла ба санадҳои 

танзимкунандаи институти замонат, ба вучуд омад” (Саҳ. 3). Бо дарназардошти 

он чӣ қайд гардид, мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ бешубҳа мубрам мебошад.

Асоснокии хулосаю пешниҳодҳо. Хулосаю пешниҳодҳое, ки аз ҷониби 

муаллифи рисола оварда шудаанд, илман асоснок мебошанд. Ҳамаи онҳо дар 

заминаи сарчашмаҳои гуногуни илмӣ ва тахдили қонунгузории амалкунандаи 
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Тоҷикистон кишварҳои хориҷӣ, инчунин, омор ва амалияи бонкиву судӣ таҳия 

гардидаанд. Дар ин замина муаллифи рисола ба таври васеъ андеша ва 

консепсияҳои гуногунро баррасӣ намуда, дар заминаи онҳо хулосаҳои худро 

манзур намудааст.

Дараҷаи навоварии хулоса ва пешниҳодҳо. Хулоса ва нуқгаҳои асосии 

барои ҳимоя тавсияшудаи таҳқиқот аз он иборат аст, ки пажӯҳиши мазкур 

нахустин таҳқиқотест, ки аз саҳми мустақилонаи муаллиф дар баррасии 

масоили тахқиқшаванда шаҳодат медиҳад. Нуқтаи муҳими навоварии хулоса ва 

пешниҳодҳоро андешаҳои муаллиф оид ба вазъи ҳукуқии зомин ва шартномаи 

замонат, инчунин аҳамияти он дар замони муосир ва андешаҳои ба он 

алоқаманд ташкил медиҳанд.

Сохтори рисола вобаста ба мақсад ва вазифаҳои тузошташудаи илмӣ 

дуруст ва мушаххас муайян гардида, мантиқан аз муқаддима, ду боби фарогири 

ҳашт зербоб, хулоса ва тавсия оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, 

руйхати адабиёт ва интишороти муаллиф аз рӯйи мавзуи диссертатсия иборат 

мебошад.

Боби якуми диссергатсия «Табиати хукуқии замонат ҳамчун инсппути хукуқи 

гражданй» аз се зербоб иборат буда, дар зербоби якум «Ташаккул ва рущди 

қонунгузорӣ оид ба инсппути замонат» унвончӯ бо таҳлили санадҳои таърихӣ- 

хукуқии ддвлатҳои кддимӣ ва асрҳои миёна ба монанди Қонуни Хаммурапӣ, Авесго, 

Инсппугсияи Гай ва дигар сарчашмаҳои хукуқӣ Рими Қадим, Қонуни Ману, 

Қонунномаи Сосониён, Қуръони Карим ва дигар сарчашмаҳои хуқуқи исломӣ, қайд 

менамояд, ки институти замонат дар шакли маҷмуи меъёрҳои хукуқӣ дар 

Қонунномаи Хаммурапӣ инъикос гардида, он хдмчун «яке дз кддимтарин 

ухдацориҳои шартномавӣ» номидд шуда, дар намуди гарави зиндд мавҷуд буд. 

Институги мазкур дар Авесто қисмати Вандидод инкишоф дода шуда, дар ҳуқуқи 

давлати Рими Қадим дар шакли муайян, ки дар замони муосир истифода мешавад, 

муқаррар шудааст. Имрӯз вобаста аз низоми хукуқи давлатҳо ддр қонунҳои длоҳида, 

кодексҳои гражданӣ, тиҷоратӣ, уложенияҳо дар боби ухдддорӣ ва ё шаргномаҳо 

пешбинӣ карда шуда, мавриди амал қарор доранд.
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Тадқиқоти анҷомдодашуда вобаста ба ташаккул ва рущци институги замонат 

дар қонунгузории давлатҳои худуди Тоҷикистон моро ба хулосае меорад ки шарган 

онро ба давраҳои зерин ҷудо намудан мумкин аст: а) замонаг дар хукуқи зардуштӣ - 

давраи қадимтарин ва то асрҳои миёна (Авесто, Қонунномаи Сосониён); б) замонат 

дар хукуқи исломӣ (Курьон ва таълимоти хукуқӣ); в) замонат дар давраи гузариш 

(Аморати Бухоро ва Генерал-губернатории Туркистон); г) замонат дар хукуқи 

шӯравӣ (1922-1991) ва замонат дар хукуқи давдати соҳибистиқлоли Тоҷикистон (1991 

-тоимрӯз).

Чи тавре унвонҷӯ қаид мекунад: “...институти мазкур яке аз шаклҳои 

қадимтарини ухдадориҳои шаргномавӣ мебошад, ки дар низоми муосири хукуқӣ ба 

он ахдмияти бузург дода мешавад, чунки хдмин гуна ухдадорӣ муносибатҳои 

ташаккулёбанда дар заминаи моликияти хусусӣ ва рушди соҳибкориро муайян ва 

танзимменамояд”. (Саҳ.17).

Дар зербоби дуюми кор «Мафхуми замонат хдмчун институти хуқуқи 

гражданӣ» муаллиф тахдили муқоисавии падидаи мазкурро дар якчавд давлатҳои 

хориҷӣ гузаронидааст. Дар ҳамин боб, муаллиф дар натиҷаи таҳлили мафхуми 

замонат аз рӯи ҷавобгарии зомин муайян кардааст, ки дар илми ҳукуки гражданӣ ое 

консепсия вучуд дорад: 1) консепсияи «пешниҳоди ҳамарзиш»; 2) консепсияи

«пешниҳоди ҷуброн»; 3) консепсияи «омехта».

Тибқи авдешаи муаллиф, бо назардошти шароити рушди иқгисоди бозорӣ 

истифодаи консепсияи омехта ба мақсад мувофиқ аст, зеро он дар натиҷаи 

муттуҳвд кардани ду консепсияи дигар ба вуҷуд омадааст. Тибқи он масьулияти 

зомин бояд чун иҷро аз рӯи шартномаи замонат нисбат ба ухдадориҳои пулӣ ва 

ғайрипулӣ, ҳамчун шартномаи аз ухдадории асосӣ ҷудогардвда фаҳмида шавад.

Дар зербоби сеюм «Таносуби замонат аз дигар воситаҳои таъмини иҷрои 

уҳдадориҳои гражданӣ дар Тоҷикистон» муаллиф ба он ишора менамояд, ки 

инсгитуги замонат аз дигар тарзҳои таъмин дар баробари вазифаи монавд будан, 

дорои як қатор тафовугҳои дар параграф номбаршуда мебошавд. Дар раванди 

таҳқиқот таносуби замонат аз дигар воситаҳои таъмини ичрои ухдадориҳои 

граждании монавд, аз он ҷумла, ноустуворона, гарав, нигоҳ доштан, байъона, 
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кафолати бонкӣ, делкредер, ба худ кдбул кардани кдрзи бегона ва суғурга мавриди 

таҳпил ва хулосабарорӣ қарор дода шудааст.

Боби дуюми диссергатсия, ки фарогири се зербоб аст, «Шартномаи замонат» 

ном дорад. Дар зербоби якум «Тартиби басгани шартномаи замонат» муаллиф 

дуруст кдйд менамояд, ки шаргномаи замонат санади аз ҷониби тарафҳо басга ва 

имзошаванда мебошад. Он метавонад бо роҳи мубодилаи санадҳо тавассуги алоқаи 

почта, телеграфӣ, телегдйп, телефонӣ, электронӣ ё дигар навъи алоқа баста шавад, ки 

имкон медихдд тарафҳои шаргнома мудйян кардд шдвдд. Кдйд кардан ба маврид аст, 

ки мақсади асосии талабот оид ба шакли шаргномаи замонат - ин тасдиқи махсуси 

изҳори иродаи субъектҳо барои дохил шудан ба муносибати ҳуқуқии таъминотии 

муносиб мебошад.

Дар зербоби дуюми кор «Мазмуни шартномаи замонат» унвонҷӯ ба маврид 

қайд менамояд, ки мазмуни муносибатҳои марбут ба замонатро хукуку ухдддориҳои 

субъектони он, хдмчунин дмали иштирокчиёни муносибатҳои мазкур дар бобати ба 

амалбарории чунин хуқукҳо ташкил медихдд. Дар кулл, моҳияти он дар иҷро 

намуддни дмдл дз ҷониби субъектони муносибатҳои хукуқӣ ё баръакс, яъне аз содир 

кардани хдракати иҷгимоии зараровар худдорӣ намудан иборат мебошад. Вале баъзе 

мукдррароту андешаҳои ддр қонунгузорӣ вд таълимоти хуқуқӣ ба таври анъанавӣ 

истифоддшавандд метавонанд оид ба он тасаввуроти дигареро ба вучуд оранд. Дар 

идомаи зербоб, муаллиф муайян намудааст, ки ғайр аз муносибдтҳо аз шаргномаи 

замонат дар ин сохд мдвчудияти муносибдтҳои байни карздор аз рӯйи уҳдадории 

дсосӣ ва зомин, ки ба таркиби шаргномаи мавриди таҳқиқшаванда дохил намешавад 

имкон доранд. Қарздор ддр ин шаргномд иштирок намекунад, аммо рущци 

муносибатҳои хукуқии ддр дсоси он пайдошавандд воқедн дз ӯ вобдсгд мебошад. 

Маҳз қарздор, чун қоида, ба имзо расидани шартномаи замонатро ташкил мекунад 

ва иҷро накарддн ё ичрои номдтлуби ӯ боиси гуздриши муносибатҳои хукуқии 

ухдддории дксессорӣ бд ддвраи дуюм мегарддд, ддр ин вақг хукуқи талаботи ба 

кдрздор мансуббуда хосияти амалинашавандагиро мегирад. Муносибати онҳо 

мегавонад, ки бо шаргнома оид ба пешниҳоди замонат расмӣ карда шавдд.
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Дар амалия масоили шаргнома оид ба пешниҳоди замонат ва шаргномаи 

замонат ҷихдти таъмини уҳдадории минбаъда баҳсталаб аст. Бояд кдйд намуд, ки 

шартнома оид ба пешниҳоди замонат, кибайни кдрздор ва зомин баста мешавад, 

шаргномаи хизматрасонӣ мебошад. Дар таҷриба шаргнома оид ба пешниҳоди 

замонат бо шаргномаи замонат ҷихдти тдъмини ухдддории минбаъдд ва ё 

шаргномаи замонат, инчунин шаргнома аз рӯи уҳдадории асосӣ бо хдм алокдмднд, 

бо роҳи имзо карддни ҳуҷҷдти ягонд: «шдргномди замонати сетарафа» хдллу фасл 

кардд мешдвдц. Дар ин ҳолат ддр бораи се аҳди мухталиф, ки боиси пайдоиши 

муносибатҳои хукуқии ддхлдор бо танзим ва таркиботи субъектии гуногун 

мегардднд, сухдн мердвад. Яъне, муносибагҳои ухдддорӣ 1) байни кредитор ва 

карздор дз рӯи ухдадории дсосӣ (таъминшдвдндд); 2) бдйни кдрздор вд зомин 

(ухдддорӣ аз рӯи пешниҳоди шартномаи замонат (шартномаи хизматрасонӣ дониста 

мешавад)); 3) байни кредитор ва зомин (ухдддорӣ аз рӯи шартномаи замонат).

Дар зербоби сеюми боби дуюм «Субьекти шартномаи замонат» муаллиф 

муайян намудааст, ки шаргномаи замонат муносибати зомин ва кредиторро ба 

танзим меддрорад. Ба хдйси субъекги шдргномди здмондт кредитор вд зомин, бд 

сифати онҳо - шахсони воқеӣ, ҳукуқӣ ва давлат (ддр симои мдқомотҳои алоҳидд ва 

корхонаҳои ддвлатӣ) баромдц карда мегавонанд. Дар шаргномаҳои вобаста ба кдрзи 

давлатӣ истилоҳи замонат кам истифода шуда, бештар кафолат истифода бурда 

мешавад.

Боби сеюми диссергатсия «Тартиби қать гардцдани шартномаи замонат ва 

ҷавобгарии зомин» фарогири ду зербоб мебошад. Дар зербоби якум «Қать гардидани 

шартномаи замонат» муаллиф кдйд менамояд, ки муносибатҳои хуқуқии вобаста ба 

замонат аз лаҳзаи бастани шаргнома оғоз гардида, ддр ндтиҷаи ҳолатҳои зерин кдть 

мегдрддд: иҷро намудани он аз ҷониби кдрздори дсосӣ вд ё зомин; дгдр қарздор вд 

кредитор бд як шахс мувофиқ ояд; ҳангоми муфлисшавӣ ва бархдм хӯрдани кдрздори 

асосӣ ё зомин; агар шаргнома аз рӯи уҳдадории асосӣ беэыибор дониста шудд 

бошад; ддр ҳолати тагйир ёфтани ухдддорӣ, ки боиси афзуддни масъулият ё бидуни 

розигии зомин ба ӯ дигар оқибатҳои номусоид меоранд (ддр қисми тагйирёфта); 

розигӣ надоддни зомин оид ба масъулияти кдрздори нав; хднгоми радци кредитор, 
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қабули дурусти иҷроро аз ҷониби зомин ё қарздори асосӣ; бо гузаштани муҳлат; 

бахшидани қарз; қатьи ухдадорӣ ҳангоми имконнопазирии иҷро; қатьи уҳдадорӣ дар 

асоси асноди мақомоти давлатӣ ва ғайра. Муаллиф кулли муносибатҳои 

номбаршударо, ки бо расмигардонии замонат ва кдтьи он ба вучуд меоянд, ба таври 

муфассал таҳлил намуда, хусусияти хоси онҳоро ошкор намудааст.

Дар зербоби дуюм «Ҷавобгарии зомин» унвончӯ нишон додааст, ки замонат 

тибқи ҳукуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон дар асоси шартнома ба вуҷуд омада, 

ҳангоми вайрон намудани шартномаи замонат аз ҷониби кредитор ва ё зомин 

ҷавобгарии шаргномавӣ ба вуҷуд меояд. Тибқи КГ ҶГ оид ба ҷавобгарии тарафҳои 

шаргномаи замонат ҷихдти вайрон намудани ухдадориҳояшон ягон муқаррарот 

пешбинӣ карда нашудааст. Бинобар ин, меъёрҳои дигар, махсусан қонунгузории 

амалкунандаи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон ду шакли ҷавобгарии гражданӣ - 

хукуқиро барои вайрон намудани ухдадорӣ ҷудо намудаасг: 1) ҷуброни зарари 

расонидашуда; 2) пардохти ноусгуворона.

Муаллиф дар идома хулосабарорӣ намудааст, ки дар таҷрибаи Тоҷикистон 

айни ҳол воқеан замонат истифода бурда мешавад, вале тавре тадқиқот ошкор 

намудааст, даъвогарон нисбат ба зомин кам даъво пешниҳод менамоянд, зеро нисбат 

ба иҷрои уҳдадории аз рӯи шартномаи замонат ба вуҷудомадаро зомин дар кам 

ҳолатҳо таъмин менамояд. Дар аксар ҳолат талаботи даъвогар бо фурӯши амволи 

гарав қонеъ карда мешавад. Вале дар ин ҳолат мушкилоти гуногун ба вучуд меояд

Барои ҷавоб ёфган ба ин мушкилот муаллиф ба тачрибаи давлатҳои хориҷӣ 

муроҷиат намудааст, ки нисбат ба амволи гарав аз ҳисоби зомин талаб намудани 

ухдадориро афзалтар мешуморанд. . Зеро дар аксарияти давлатҳои аврупоӣ 

шахрвандон суратҳисоби бонкӣ доранд. Дар сурати иҷро накардан ё номатлуб иҷро 

намудани ухдадории пулӣ аз ҷониби кдрздорӣ асосӣ, бо назардошти мухдати 

муайяннамудаи қонунгузорӣ ё шартномаи замонат, қарздор ҳақ дорад дар асоси 

шаргномаи замонат бо зикри шарт дар он дар мавриди эътироз надоштани кредитор 

ухдадории пулии худро бо роҳи ба ин суратҳисоб гузаронидани маблағ иҷро намояд. 

Ғайр аз ин, чунин амалро кредигор низ анҷом дода метавонад.
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Дар хулосаи тахқиқоти илмии иҷрошуда натиҷаҳои умумии назариявӣ, 

пешниҳодҳои амалӣ ва тавсияҳое, ки аз аҳамияти муайяни илмӣ-назариявӣ ва 

амалӣ бархурдоранд, ба таври фишурда баён гардидаанд (Саҳ. ).

Таълифоти натиҷаҳои тақиқот дар нашрияҳои илмӣ. Нуктаҳои асосии 

таҳқиқот дар 16 мақолаи илмӣ, аз ҷумла дар 12 мақолае, ки дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи аз ҷониби КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тавсияшуда ба нашр расидаанд, инъикос ёфтаанд.

Аҳамияти натиҷаҳои илмӣ барои назария ва амалия, тавсияҳо барои 

истифодаи онҳо. Маводи таҳқиқотро метавон барои маърифати хукуқии 

мардум, соҳибкорон, кормандони бонкӣ, такмили қонунгузорӣ, амалияи судӣ, 

бурдани тахқикдотҳои нав истифода намуд. Инчунин, маводи дар рисола 

овардашударо метавон ҳангоми гузаронидани дарсҳои лексионӣ ва курсҳои 

махсус оид ба институти ухдадорӣ, замонат ва воситаҳои иҷрои таъмини он 

истифода намуд.

Эродҳо ба матн ва мазмуни диссертатсия. Дар баробари дастовардҳои 

бешубҳа илмии муаллиф дар тахқиқи мавзуъ, ба андешаи мо, баъзе нуктаҳои 

баҳснок дар он ба мушоҳида мерасанд. Аз ҷумла:

1. Муаллиф ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти илмӣ аз таҷрибаи судӣ хеле 

васеъ истифода бурдааст, ки он аҳамияти амалии корро боз ҳам мубрам арзёбӣ 

менамояд. Илова бар ин, дар нуктаи сеюми илми назариявии худ, ки ба ҳимоя 

пешниҳод кардааст, муаллиф қайд намудааст: “...Қарори Пленуми Суди Олӣ ва 

Суди Олии иқтисодӣ, ки хусусияти ҳатмигиро зимни баррасии баҳсҳо доро 

мебошанд...”. (саҳ. 13 дисс.). Чунин хулосабарории муаллиф баҳснок мебошад, 

чунки Қарорҳои Пленуми Суди Олӣ ва Суди Олии иқтисодӣ ба судҳо хусусияти 

тавсиявӣ дошта, дар илми назарияи ҳуқуқ инро маънидодкунии меъёрҳои хукуқ 

аз ҷониби судҳо меноманд. Дар ҶТ тафсири қонун танҳо аз ҷониби Маҷлиси 

намояндагони МО ҶТ хусусияти ҳатмиро дорад. Аз ин рӯ, аз муаллиф пурсида 

мешавад, ки бо дарназардошти кадом асосҳо ба хулоса омадааст, ки Қарори 

Пленуми Суди Олӣ ва Суди Олии иқгисодӣ хусусияти ҳатмигиро зимни 

баррасии баҳсҳо доро мебошанд.
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2. Муаллиф дар боби 1, зербоби 3 -и таҳқиқоти диссертатсионӣ масоили 

“Таносуби замонат аз дигар воситаҳои таъмини иҷрои уҳдадориҳои гражданӣ” 

-ро мавриди муҳокима ва таҳлили пурра қарор додааст. Вале на ҳамаи онҳо ба 

институти таҳқиқшаванда шабеҳ мебошанд, ҳамчунин қисми онҳо тибқи 

қонунгузории гражданӣ ба тарзи таъмини иҷрои уҳдадорӣ дохил намешавад, ба 

монанди ноустуворона, байъона, нигоҳ доштан, авали (кафолати пардохт) чекӣ, 

делкредер ва суғурта. (Дисс с. 66-76) Бинобар ин, мехостем аз унвонҷӯ шунида 

бошем, ки зарурати тахдили онҳо дар чунин ҳолат дар чи зоҳир меёбад.

3. Гузашта аз ин, муаллиф дар боби 2, зербоби 3-и таҳқиқоти 

диссертатсионӣ “Субъекти шартномаи замонат”-ро мавриди тахдил қарор дода, 

дар он ҳолати шартномаи мазкурро дар Дастурамалҳои БМТ №176 «Дар бораи 

тартиби танзими фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ» аз 9 окгябри соли 2009, №304, 

№186 «Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз дар ташкилотҳои 

қарзӣ» аз 28 апрели соли 2011, №73, №199 «Дар бораи тартиби додани қарзи хурд дар 

ташкилотҳои маблағгузории хурд» аз 29 ноябри соли 2012, №308, инчунин Қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ”, “Дар бораи ҷамъияти дорои 

масъулияти маҳцуц”, “Дар бораи кооперативҳо”, “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”, “Дар 

бораи фаъолияти бонкии исломӣ” мавриди истифода қарор дода, дар аксарияти онҳо 

пешниҳодҳои амалӣ намуцааст, вале дар пешниҳодҳои мазкур дар муқаддимаи 

диссертагсия ва автореферат дида намешавад. (Дисс. с. 126-141)

Аз ин рӯ беҳтар мебуц, ки онҳо низ дар муқаддимаи диссертатсия ва 

автореферат ҷой дода мешуцанд. Зеро онҳо мубрамияти мавзуи диссертатсиониро 

ғанӣ мегардонанд.

Эродҳои овардашуда аз лиҳози илмӣ баҳснок буда, ба қимати баланди 

илмии рисола таъсири манфӣ намерасонанд.

Мувофиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсия. Мазмуни 

автореферат ва интишороти муаллиф нуқтаҳои асосӣ ва хулосаҳои 

пешниҳодшудаи диссертатсияро инъикос мекунанд. Дар автореферат натиҷаҳои 

асосии таҳқиқот дарҷ ёфтаанд.
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Мутобиқатии диссертатсия аз рӯйи мазмун ва шакли таҳия ба талаботи 

Комиссияи олии атесстатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бо 

назардошти андешаҳои зикршуда чунин мешуморам, ки диссертатсияи 

Эмомализода Наврӯз Эмомалӣ дар мавзӯи “Замонат дар хуқуқи граждании 

Ҷумхурии Тоҷикистон”, кори мустақим ва илман анҷомёфта ба ҳисоб рафта, 

навгонии илмиро дарбар мегирад. Мазмун ва муҳтавои диссертатсия ба 

бандҳои 31, 33, 34, 35-и “Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ”, ки бо Қарори 

Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ 

гардидааст, мувофиқ буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои ҳукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ, ҳукуқи 

соҳибкорӣ, хукуқи оилавӣ, хукуқи байналмилалии хусусӣ сазовор мебошад.
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