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Хулосаи
Шӯрои илмии (семинари) Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба рисолаи Эмомализода Навруз
Эмомалӣ дар мавзӯи “Замонат дар хуқуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон”
барои дарёфги дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси
12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ, хукуқи соҳибкорӣ, хукуқи оилавӣ, хукуқи
байналмилалии хусусӣ (илмҳои хуқуқшиносӣ)
Рисолаи диссертатсионии “Замонат дар хукуқи граждании Ҷумхурии

Тоҷикистон” дар шуъбаи ҳукуқи хусусии Институти фаслафа, сиёсатшиносӣ ва
хуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академия миллии илмҳои Тоҷикистон

(суратҷаласа аз 14.09.2021, №6) якчанд маротиба муҳокима карда шуда, ба ҳимоя
тавсия шудааст.
Дар марҳилаи таҳияи диссертатсия (солҳои 2017-2021) Эмомализода Навруз

Эмомалӣ ба сифати аспиранти шуъбаи ғоибонаи Аспирантураи Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - - Ҳукуқи гражданӣ, хукуқи

соҳибкорӣ, хукуқи оилавӣ, хукуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)
фаъолиятдошт.

Соли 2017 факултаи хукуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро
(ш.Душанбе) бо дипломи “Аълочӣ” хатм намуда, соҳиби тахассуси ҳуқуқшинос

гардид.
Шаҳодатномаи имтиҳоноти номзадӣ ба аспирант “29” октябри соли 2021
таҳти рақами № 863 дода шудааст.
Роҳбари илмӣ - Муртазозода Ҷамшед Сайидалӣ - раиси комиссияи Дасгур

ва ташкили кори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумхурии Тоҷикистон,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, ш. Душанбе.
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Дар натиҷаи муҳокимаи рисолаи илмии “Замонат дар ҳукуқи граждании
Ҷумҳурии Тоҷикистон” Шӯрои илмӣ хулосаи зеринро қабул намуд:
Мавзӯи таҳқиқоти Эмомализода Навруз Эмомалӣ “Замонат дар ҳуқуқи
граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон” яке аз мавзуҳои мубрам ва таҳқиқнашуда дар

илми ҳукуқшиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Тахассус, мавзуъ ва мазмуни
таҳқиқоти

диссертатсионӣ

ба

шаҳодатномаи

ихтисосҳо

мувофиқ

буда,

Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ, хукуқи соҳибкорӣ, хукуқи

оилавӣ, хукуқи байналмилалии хусусӣ мутобикат дорад.

Афзалияти мавзуи таҳқиқотӣ дар он низ мушоҳида мегардад, ки таҳқиқоти
диссертатсионии мазкур дар чаҳорчӯбаи барномаи дурнамои илмӣ-таҳқиқотии
шуъбаи ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи А.
Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020

“Такмили асосҳои хукуқӣ-хусусии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва барои
солҳои 2021-2025 “Назария ва амалияи батанзимдарории ҳукуқии муносибатҳои
хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба анҷом расонида шудааст. Яке аз мақсадҳои

ин барномаҳо таҳлили асосҳои ҳуқуқии бастани шартномаҳо, тарзҳои таъмини

онҳо, ҷойи онҳо дар қонунгузории амалкунанда ва дар рушди муносибатҳои
гражданӣ-хуқуқӣ дар Ҷумхурии Тоҷикистон маҳсуб мегардид, ки дар рисола анҷом
дода шудааст.
Мавзуи таҳқиқоти диссергатсионӣ ба сархати 9 “Самтҳои афзалиятноки

таҳқиқоти илмӣ ва илмӣ - техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 20212025”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 26 сентябри соли 2020

№503 тасдиқ гардидааст, мувофиқат менамояд.

Мубрамияти мавзуи таҳқиқотӣ. Солҳои 90-асри гузашта баъд аз пош
хурдани Иттиҳоди шӯравӣ ва ба даст омадани Истиқлолияти давлатӣ дар

аксарияти соҳаҳо зарурати гузаронидани ислоҳот ба миён омада, шаклҳои

гуногуни моликият тибқи меъёрҳои конститутсионӣ кафолат дода шуданд, ки дар
таърихи Тоҷикистони муосир нуқгаи гардиш буданд. Тағйироти куллии
муносибатҳои

иҷгимоӣ-иқгисодӣ

тавассути

ҷорӣ

намудани

принсипҳои
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муносибатҳои бозорӣ ногузир боиси тағйири заминаи хуқукӣ гардиданд. Қабули

Кодекси нави граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси тағйироти ҷидцӣ дар
тамоми низоми қонуни гражданӣ, тағйироти ҷиддии муносибатҳо ба падидаҳои
анъанавии хукуқӣ гардиданд.

Тағйироту ислоҳотҳо дар соҳаи ҳукуқи гражданӣ ба он мусоидат кард, ки
шартномаю муомилот дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт мавқеи асосӣ пайдо кунанд.

Муносибатҳои шартномавӣ асоси тараққиёти иқгисодии умуман давлат ва ҳам
шахсони алоҳида гардиданд. Барои пешгирии оқибатҳои манфие, ки метавонанд

дар натиҷаи вайрон кардани ухдадориҳои тарафҳои шаргнома ба миён оянд,

қонунгузории гражданӣ низоми муассири чораҳои махсуси муваққатиро, ки ба
ҳифзй хуқуқҳои шаҳрвандӣ нигаронида шудаанд, пешбинӣ кардааст, ки дар байни
онҳо бояд ба замонат ҳамчун воситаи таъмини иҷрои ухдадорӣ диққати махсус

додашавад.

Чунон ки муаллиф муайян ва исбот кардааст, замонат яке аз роҳҳои

қадимгарини таъмини иҷрои ухдадориҳо мебошад, ки ҳамчун тарзи паҳншуда ва
анъанавии

таъмини

иҷрои

ухдадорӣ

аз

Қонунномаи

шоҳ

Хаммурапӣ

(Бобулистони қадим) ва Авесто сарчашма гирифта, давра ба давра ташаккул ёфта,
дар хуқуқи римӣ бо талаботи муайян, мазмуну моҳияти мушаххас ва шакли
рушдёфтаи муосири худ мерасад. Ҷолибияти иқгисодии замонат барои кредитор
дар он аст, ки молу мулки зомин ба молумулки қарздор аз рӯи ухдадории асосӣ

«хдмроҳ» мешавад, ки ӯ метавонад аз он қаноатмандӣ гирад.
Замонат ҳамчун роҳи анъанавии таъмини иҷрои ухдадориҳо, ки муддати

тӯлонӣ истифода мешавад, дар қонунгузории дохилӣ

танзим гардида, дар

таълимоти хукуқии кишварҳои хориҷӣ амиқ омӯхта шудааст. Дар баробари ин,
дар қонунгузории муосири Тоҷикистон то ҳол масъалаҳои ҳалнашуда ва

баҳсбарангези илм, инчунин муқаррароте, ки тахдили илмӣ ва асосноккунии
тавсияҳоро

бо

мақсади

таъмини

устувории

фаъолияти

мақомоти

хуқуқгатбиқкунанда талаб мекунанд, аз чумла масъалаҳои моҳияти хуқуқии

замонат, мазмуни шартномаи замонат ва мавзӯи он, муқаррарот дар бораи
моҳияти норозигие, ки зомин нисбат ба талаби кредитор пешниход кардааст, дар
з

бораи муносибати байни зомин ва карздор, ки ухдадории худро аз руи ухдадории

асосӣ иҷро кардааст, таргиби барои иҷро ва кдтъи ухдадории зомин, ҷавобагрии

зомин ва ғайра вуҷуд доранд.
Муаллиф асоснок намудааст, ки як кдтор муқаррароте, ки аз таҷрибаи судӣ

ва бонкӣ таҳия шудаанд, инъикоси назариявӣ ва таҳлили интиқодиро талаб
мекунанд, масалан, дар бораи ба дӯш гирифтани уҳдадории замонат аз ҷониби
корхонаҳои воҳид, қонунӣ будани бастани шартномаи замонат бидуни огоҳии
қарздор тибқи уҳцадории таъминшуда, оқибатҳои он дар лаҳзаи кдть гардидани

замонат дар сурати ворид намудани тағйирот ба ухдадории асосие, ки барои зомин
бе розигии ӯ номусоид мебошанд.

Ҳалли ин ва бисёр дигар масъалаҳои дорои характери назариявию амалӣ

имконият медиҳад, ки на танҳо моҳияти замонат, ҳамчун яке аз рохҳои асосии

таъмини иҷрои ухдадорӣ беҳтар фаҳмида шавад, балки инчунин роҳҳои баланд
бардоштани самараи кории он аз тарафи иштирокчиёни муомилоти гражданӣ
исгифода бурдани замонат мебошад.

Ҳамин тариқ, аҳамияти иқгисодӣ ва хукуқии замонат ҳамчун воситаи
таъмини иҷрои ухдадорӣ, таҳияи нокифояи назариявӣ ва баҳснок будани як қатор

масьалаҳо, мавчудияти норасоиҳо дар қонунгузории танзими замонат, зарурати
тахдили меъёрҳои нави Кодекси гражданӣ, такмили қонунгузорӣ, инчунин
татбиқи амалияи судӣ, интихоби мавзуи таҳқиқот ва аҳамияти онро асоснок

мекунад.
Дараҷаи навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои
илмие, ки барои ҳимоя пешниҳод мешаванд. Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур аз
назари гузориши масъалаи баррасишаванда, мавзӯи интихобшуда, усули баррасӣ

ва рохҳои илмии ҳалли мушкилоти мавчудаи вазъи хукуқии замонат тибқи

қонушузории Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мегардад.
Дар таҳқиқоти диссертатсионии мазкур навгонии илмӣ ҳам аз тарзи

гузоштани проблема ва ҳам аз роҳи ҳалли он таркиб ёфтааст, зеро дар илми
ватании ҳукуқи гражданӣ ва хукуқи соҳибкорӣ корҳое, ки тахдили низомноки
падидаи хукуқии таҳқиқшавандаро фаро гиранд, мавҷуд нест. Дар доираи кори
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мазкур аввалин маротиба дар илми сивилистикаи ватанӣ вазъи ҳукуқии замонат аз
нигоҳи илми ҳукуқи гражданӣ ва ҳукуқи соҳибкорӣ тахдил гардидааст. Навгонӣ
дар ченаки мураккаби сивилистӣ ва назариявӣ-эмпирикии вазъи хукуқи замонат
тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад ва инчунин дар

натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф, ки оид ба мавҷуд будани як қатор проблема
дар соҳаи муқаррароти қонунгузорӣ, татбиқи амалӣ ва дарки доктриналии вазъи
хуқуқии замонат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад. Дар доираи

рисолаи мазкур аввалин маротиба дар илми сивилистии ватанӣ масъалаҳои
танзими вазъи ҳукуқии замонат дар ҳолати ретроспективӣ дар давраи шӯравии
рушди хукуқи Тоҷикистон ва таносуби он бо тафаккури миллии хукуқӣ таҳлил
мегарДад.

Муаллиф ба ҳимоя якчанд нуктаҳои илмӣ ва таклифҳоро вобаста ба
такмили қонунгузории Ҷумхурии Тоҷикистон ва амалияи татбиқи он пешниҳод

намудааст, ки дар воқеъ навгонӣ ва барои илми хуқуқи гражданӣ нав буда, ба

рушди падидаи мазкур мусоцдат мекунанд.
Махсусан бояд қайд намуд, ки муаллиф ҳангоми гузаронидани таҳқиқоти
илмӣ аз таҷрибаи судӣ хеле васеъ бархурдор шудааст, ки он ахдмияти амалии

корро боз ҳам мубрам арзёбӣ менамояд. Илова бар ин, муаллиф хдмаи қарорҳои
Пленуми Суди Олии Ҷумхурии Тоҷикистонро ва ҳам қарорҳои Пленуми Суди

Олии иқгисодии Ҷумхурии Тоҷикистонро оид ба масъалаи таҳқиқшаванда

мавриди таҳлилу омузшп қарор дода, хулосабарориҳои дуруст намудааст, ки

хдмаи ин аз саҳми муаллиф дар ташаккул ва рушди илми муосири хуқуқшиносии
ватанӣ шаҳодат медиҳад.

Пешниҳодҳои муаллиф оид ба такмил додани қонунгузории Тоҷикистон
вобаста ба вазъи хуқуқии зомин мубрам буда, аз дараҷаи баланди донишҳои

назариявӣ ва таҳлили амиқи масъалаҳои баррасишавандаи муаллиф шаҳодат
медихднд. Аз ҷумла, пешниҳоди муаллиф оид ба ворид намудан тағйиру илова ба
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар қисмати замонат доир ба

амалигардонии фаъолияти соҳибкорӣ дар Тоҷикистон дар давраи иқгисоди
бозорӣ диққатҷалбкунанда мебошад. Дигар пешниҳодҳои муаллиф низ дар
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пешрафти илми ҳуқуқшиносии муосири Тоҷикистон мубрам буда, аз натиҷаи

баланди таҳқиқоти гузаронидашуда, шаҳодат медихдд.

Ҳолатҳое, ки мубрам будани диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣро собит месозанд, хело зиёд буда, бо омилҳои дар боло ҷамъбаст намегардад.

Тадқиқоти диссертатсионӣ мубрам арзёбӣ гардида, дар он масъалаҳои муҳимми
кдблан ҳалнагардидаи илми хукуқшиносӣ баррасӣ гардида, аз нигоҳи муаллиф

масъалаҳои вазъи ҳуқуқии замонат дар илми ҳуқуқшиносӣ, дар қонунгузорӣ ва

таҷрибаи судӣ арзёбӣ шудаанд. Дар умум метавон хулоса намуд, ки дараҷаи
навгонии натиҷаҳои дар диссертатсия бадастомада ва нуктаҳои илмие, ки барои
ҳимоя пешниҳод шудааст, ба талабот ҷавобгӯ буда, сазовори баҳои баланд
мебошавд.

Мақсади асосии кор омӯзиши ҳамаҷонибаи илмии яке аз усулҳои ҳуқуқӣ -

граждании таъмини иҷрои уҳдадориҳо - замонат ва дар асоси натиҷаҳои таҳлил
таҳия намудани пешниҳоду тавсияҳо оид ба такмили танзими ҳуқуқии он дар

сохди хуқуқи граждании Тоҷикистон мебошад. Дар ин иртибот муаллиф ҳадаф

гузоштааст, ки як қатор вазифаҳои мушаххасро муайян намояд, аз ҷумла:
- таҳлили павдоиш ва ташаккули таърихӣ - ҳуқуқӣ ва муқоисавӣ -хуқуқии

замонат аз замонҳои қадим то ба имрӯз;

-

омӯзиши шартномаи замонат, муқаррар намудани шартҳои асосии он;

-

мукдррар намудани мазмуни ухдадориҳо аз рӯи шартномаи замонат;

- гузаронидани тахдили амалияи татбиқи шаргномаи замонат ва асоснок

намудани тавсияҳо оид ба такмили усулҳои корӣ ҳангоми истифодаи чунин усули
таъмини ухдадориҳо ба сифати зомин;
- таҳияи пешниҳоду тавсияҳо оид ба такмили қонунгузории амалкунавда ва

амалияи татбиқи он.

Ба авдешаи мо муаллиф кушиш ба харҷ додааст, ки ба ин проблемаҳои

ҷовдошгаи хукуқӣ ва амалияи судӣ авдешаҳои худро баён намояд ва дар аксар
маврид аз ухдаи он бо сарбаландӣ баромадааст.
Мутобиқати диссертатсия ба ихтисосҳо ва самтҳои илм, ки аз рӯйи онҳо

диссертатсия ба ҳимоя пешниҳод шудааст. Мавзӯи диссертатсияи Эмомализода
6

Н.Э. бо назардошти масъалаҳои мубрами илми хуқуқи гражданӣ интихоб гардида,

бевосита аз ҷониби муаллиф дар доираи ихтисоси 12.00.03 - ҳукуқи гражданӣ;
хукуқи соҳибкорӣ; ҳукуқи оилавӣ; хукуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои

хуқуқшиносӣ) омода шудааст ва чунин шакли интихоби мавзӯъ ва баррасии
масъалаҳое, ки муаллиф дар диссертатсия тахқиқ намудааст бешубҳа метавон гуфт,

ки ба ихтисоси интихобнамуда пурра ҷавобгӯ мебошад.

Асоснокӣ ва муьтамад будани хулоса ва тавсияҳое, ки дар диссертатсия зикр
гардидаанд. Диссертатсия кори анҷомёфтаи илмӣ-тахассусӣ буда, натиҷаҳои он

барои рутттди илми ҳукуқи хусусӣ ва қонунгузорӣ мусоидат мекунанд. Ҷанбаҳои
дигари мавзӯи диссертатсия барои рущци илмҳои дигари сохдвии хуқуқшиносӣ

ахдмияти муҳим доранд.
Тахдили диссертатсия, ақидаҳо, нуктаҳои илмӣ, хулосаҳо, мафхумҳои илмӣ,

проблемаҳои қонунгузорӣ, ки аз тарафи муаллиф пегпкаш шудаавд, инчунин
тахдили танқидии ақвдаҳои дар илм ҷойдошта, муайян намудани мавқеи
мустақили хеш, асосноккунии нуктаҳои илмӣ ва хулосаҳо бо истифода аз доираи

кофии маводи илмӣ ва таҷрибаи амалӣ аз он дарак медиҳавд, ки таҳқиқоти мазкур
мустақилона анҷом дода шудааст.

Ахдмияти илмӣ ва амалии натиҷаҳои диссертатсия бо нишон додани тавсияҳо
оид ба истифодаи онҳо. Натиҷаҳои бадастовардаи муаллиф аз ҷихдти назариявӣ ба

ругттди илми хуқуқи хусусӣ мусовдат карда, сабаби такмили чандин падвдаҳои

муҳимми илми хуқуқи гражданӣ ва соҳибкорӣ мегардавд. Хулоса, пешниҳод ва
дастовардҳои муаллиф барои такмили конунгузорӣ, фаъолияти мақомоти
дахлдори давлатӣ ва рушди соҳа заминаи хубе ба ҳисоб мерававд. Ҳамзамон, онҳо

метавонавд, хднгоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия ва консепсияҳои
давлатӣ истифода шававд.
Аз ҷониби Эмомализода Н.Э. дар ҳалли масоили тахқиқотӣ асарҳои

фувдаменталии муҳакқиқони ватаниву хориҷӣ, хукуқшиносону кормавдони
амалӣ ва амалияи судиро фаровон истифода кардааст. Эмомализода Н.Э. дар

натиҷаи омӯзиши сарчашмаҳои хукуқӣ, адабиёти соҳавӣ ва баҳодиҳии аквдаҳои

олимони гуногун нуқгаҳои муаллифии худро пешниҳод намудаасг, ки он хоси
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гузаронидани тадқиқоти илмӣ мебошад. Мазмуни диссертатсия шаҳодати кофӣ

будани пуррагии баёни мазмун ва навгонии илмӣ доштани онро медиҳад.
Муаллиф аз натиҷагириҳо хулосаҳои худро ифода намудааст, ки он барои рушди

илми муосири ҳукуқи гражданӣ саҳми сазовор мегузорад.

Диссергатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона анҷом дода шуда, дорои
ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа ва нуктаҳои илмии диссертатсия барои илми

хукуқшиносӣ навгонӣ буда, саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро дар илм
нишон медиҳанд
Бояд қайд намуд, ки махсусан асосҳои методологии таҳқиқот ба муаллиф
имкон додаанд, ки бо исгифодаи усули дарки диалектикӣ дар тахқиқот таҳлили

ҳйматарафаи объектҳои тахқиқшаванда, инчунин муайян намудани робитаҳои

сабабию оқибатии зуҳуроти тахдилшударо дар робитаи ногусастанӣ арзёбӣ

намояд, ҳамчунин усулҳои умумиилмӣ (таҳлил, синтез, индуксия, дедуксия,

шабоҳат) ва махсуси дарки илмӣ - муқоисавию ҳукуқӣ, низомию таҳлилӣ,
таърихӣ, усули тафсири расмию мантиқӣ низ ҳангоми тахқиқи масъалаҳои

баррасишаванда васеъ истифода шудаанд. Усулҳои зикршуда имкон доданд, ки
хусусиятҳои вазъи ҳукуқии замонат дар муносибатҳои ҳуқуқии хусусии алоҳида,

инчунин проблемаи ҳифзи ҳуқукҳои зомин дар ҳукуқи гражданӣ муайян ва нишон
дода шаванд.
Аз ин лиҳоз, тахқиқоти диссертатсионии Эмомализода Навруз Эмомалӣ ба
масъалаи мубрами имрӯзаи илмӣ - вазъи хуқуқии зомин бахшида шудааст ва дар
замоне, ки баргардонидани қарзҳо дар бонкҳои мамлакат рӯз то рӯз мушкилотро

ба миён оварда истодааст, мубрамиаш дучанд мегардад.

Таълифоти натиҷаҳои диссертатсия. Интишороти илмии Эмомализода Н.Э.
ба матни таҳқиқоти диссертатсионии тақризшаванда мувофиқ мебошанд.

Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия аз ҷониби унвонҷӯ дар
конференсия ва семинарҳои сатҳи гуногун маърӯза шудаанд. Муҳгавои асосии

диссертатсия дар 14 мақолаҳои илмӣ, аз он ҷумла 10 мақолаҳои илмие, ки дар

маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти
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Ҷумхурии Тоҷикистон интишор шудаанд. Хулоса, натиҷа ва нуктаҳои асосии дис-

сертатсия дар мақолаҳои нашргашта инъикос ёфтаанд.
Оид ба мавзӯи таҳқиқотӣ муаллиф дар чандин семинар, конференсияҳои

илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии чумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо маърӯзаҳо
баромад намудааст.

Автореферат ва маводи нашрнамудаи муаллиф ба талаботи тартиби додани

дараҷаҳои илмӣ пурра мутобиқат дошта, хулосаи мушаххаси таҳқиқоти муаллиф
оид ба мавзӯи мазкур мебошанд. Муаллиф дар ҷараёни тахқиқоти диссертатсионӣ
ба муаллифон ва манбаи иқгибоси мавод ишора менамояд.

1. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Ташаккули институти замонат дар хукуқи
Рими қадим / Эмомализода Н.Э. // Маҷаллаи Академии хукуқи Институти
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИ ҶТ (маҷаллаи

илмӣ). Душанбе, 2018, №3 (27) - С.81-86.
2. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Мафҳум ва нишонаҳои соҳибкори

инфиродӣ / Эмомализода Н.Э. // Маҷаллаи Академии хуқуқи Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИ ҶГ (маҷаллаи илмӣ).

Душанбе, 2018, №1 (25)-С.53-59.
3. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Ташаккул ва рушди қонунгузорӣ оид ба
падидаи замонат дар ҳудуди Тоҷикистон / Эмомализода Н.Э. // Маҷаллаи

Академии хукуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи
АБаҳоваддинови АИҶГ (маҷаллаи илмӣ). Душанбе, 2019, №3 (31). - С.63-67.
4. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Субъектҳои муносибатҳои вобаста ба

замонат / Эмомализода Н.Э. // Маҷаллаи Академии ҳукуқи Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИҶГ (маҷаллаи илмӣ).

Душанбе, 2020, №2 (34) - С. 124-129.
5. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Таносуби институти замонат аз дигар

воситаҳои таъмини иҷрои уҳдадориҳои граждании монанд дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон / Эмомализода Н.Э. // Маҷаллаи Академии ҳуқуқи Институти

фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи А.Баҳоваддинови АИҶТ (маҷаллаи

илмӣ). Душанбе, 2020, №3 (35)-С. 140-147.
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6. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Ташаккул ва рушди институти замонат

дар сарчашмаҳои ҳукуқи исломӣ / Эмомализода Н.Э. // Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. - 2020. - № 1 - С.
232-236.
7. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Мазмуни муносибатҳои марбут ба

замонат / Эмомализода Н.Э. // Маҷаллаи Академии ҳукуқи Институти фалсафа,

сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи А.Баҳовадцинови АИ ҶТ (маҷаллаи илмӣ).

Душанбе, 2020, №4 (36) - С.75-80.

8. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Ташаккули институти замонат дар ҳукуқи
Рими қадим / Эмомализода Н.Э. // Маводи конференсияи сеюми байналмилалии
илмии “Нақши олимони ҷавон дар рушди илм инноватсия ва технология” Шӯрои

олимони олимони ҷавони Академияи илмҳои Ҷумхурии Тоҷикистон. - Душанбе:

Дониш, 2019.-С. 105-116.
9. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Институти замонат дар сарчашмаҳои

таърихӣ - хуқуқии давлатҳои Бобулистон ва Ҳинди Қадим / Эмомализода Н.Э. //
Маводи Конференсияи илмӣ - амалии шашуми байналмилалии донишҷӯён дар

мавзӯи “Масьалаҳои муҳими хуқуқшиносӣ” санаи 26 апрели соли 2019 дар
Донишгоҳи славянии Руссияву Тоҷикистон. Қисми 2. - Душанбе - 2019. - С.184-188.

10. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Институт поручительства в историко -

правовом источнике Авеста / Эмомализода Н.Э. // Маводи Конференсияи илмӣ назариявии байналмилалӣ бахшида ба 28 - солагии Истиқлолияти давлатии

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 22 - солагии Вахдати миллӣ дар мавзӯи “Ҷаҳонишавӣ ва

гуфтугӯи тамаддунҳо дар замони муосир” санаи 23.05.2019-сол дар Донишгоҳи
давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав. Бохтар - 2019. - С.265-267.
11. Эмомализода Навруз Эмомалӣ. Ҷавобгарии зомин дар қонунгузории

даврони соҳибистиқлолӣ ва амалияи судӣ / Эмомализода Н.Э. // Ахбори Суди
конститутсионии Ҷумхурии Тоҷикистон (маҷаллаи илмиго иттилоотӣ). - 2021. № 1-

2-С. 232-236.
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Ба талаботи Комиссияи Олии атгестатсионии назди Президенти Ҷумхурии
Тоҷикистон мутобиқ будани тартиб ва танзими диссертатсия. Аз омӯзиши матни

пурраи диссертатсия хулоса намудан мумкин аст, ки таҳқиқоти довталаби дарёфти

дараҷаи

илмӣ

Эмомализода

Навруз

Эмомалӣ

пурра

ба

талаботи

муқаррарнамудаи Комиссияи Олии атгестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ ҷавобгӯ

мебошад, зеро онҳо натиҷаҳои мустақилона бадастовардаи муаллиф буда, барои

рушди илми хуқуқи гражданӣ ва соҳаҳои дигари ҳукуқ мусоидат карда, боис

мегарданд, ки чандин падидаҳо ва паҳлуҳои муҳимми илми ҳуқуқи хусусӣ такмил

ёбанд. Хулоса, пешниҳод ва дастовардҳои муаллиф барои рушди қонунгузорӣ,
фаъолияти мақомоти дахлдори давлатӣ ва такмили соҳа ахдмияти муҳим доранд.
Дар умум таҳқиқоти диссертатсионии Эмомализода Навруз Эмомалӣ ба та-

лаботи бандҳои 31, 33- 35-уми Таргиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори
Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳги № 267 тасдиқ шудааст, мувофиқат менамояд. Зеро ҳангоми баррасии матни диссертатсия маълум гар-

дид, ки ба талаботи мукарраргардида пурра ҷавобгӯ аст. Диссертатсия кори илмӣ-

тахассусии анҷомёфта буда, натиҷаҳои он барои рушди илми ҳуқуқшиносӣ ва
қонунгузории амалкунанда аҳамияти муҳим доранд.

Ҳамзамон, онҳо метавонанд, ҳангоми таҳия ва татбиқи барнома, стратегия

ва консепсияҳои давлатӣ истифода шаванд. Маводи диссертатсия ҳангоми тадриси
фанни таълимии хукуқи хусусии римӣ, ҳукуқи гражданӣ, ҳукуқи соҳибкорӣ,

ҳангоми иҷрои корҳои мустақилона, навиштани рисолаҳои дипломӣ, магистрӣ,

диссертатсияҳо ба таври васеъ мавриди истифода қарор гиранд, ки ҷанбаҳои
мусбати корро нишон медиҳанд.

Ҳамин тариқ, Эмомализода Навруз Эмомалӣ сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - ҳукуқи гражданӣ,
хукуқи соҳибкорӣ, хукуқи оилавӣ, ҳукуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои
хуқуқшиносӣ) мебошад.
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Дар заминаи гуфтаҳои болозикр, Шӯро илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷики-

стонқароркард:

1.

Диссертатсияи

аспиранти шуъбаи ғоибонаи

Институти фалсафа,

сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ Эмомализода Навруз

Эмомалӣ дар мавзуи “Замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон”
кори илмӣ-тахассусии анҷомёфта буда, ба талаботи мукдрраргардида пурра
ҷавобгӯ ва барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи

ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳукуқи соҳибкорӣ, ҳукуқи оилавӣ, ҳукуқи
байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) сазовор аст.

2. Диссертатсияи аспирант Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзӯи
“Замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои хуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ,

хукуқи соҳибкорӣ, ҳукуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои
ҳукуқшиносӣ) тавсия карда шавад.
Аз 28 аъзои Шӯрои илмӣ дар Маҷписи Шӯрои илмӣ 26 нафар иштирок дошт.
Натиҷаи овоздиҳӣ: “тарафдор “26” нафар, “зид” нест, “бетараф” нест, суратҷаласа

аз “30”ноябрисоли2021,№10.

Раиси Ҷаласа:
Раиси Шӯрои илмӣ,
Директори Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи
А. Баҳоваддинови Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон, н.и.ф., дотсент

Назар М.А.

26 декабри соли 2021

Котибиҷаласа:
Котиби илмии Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи
А. Баҳоваддинови Академияи миллии
илмҳоиТоҷикистон, н.и.ф.

Саидҷаъфарова П.Ш.
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Муқарризи №1
Мудири шуъбаи масоили назариявии
давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи
А. Баҳоваддинови Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон,
доктори илмҳои ҳуқуқ, дотсент

Бобоҷонзода И.Ҳ.

Муқарризи №2
Дотсенти кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва
Хизмати давлатии Академияи
Идоракунии давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқ

“Имзоҳоро тасдиқ мекунам”
Нозири калони кадрҳои ИФСҲ-и АМИД

римов А.Қ.

шуъб

Шозедов X.
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