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ХУЛОСАИ
шуъбаи хуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хуқуқи

ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Тадқиқоти диссертатсионӣ дар мавзӯи «Замонат дар хукуқи граждании

Ҷумхурии Тоҷикистон» дар шуъбаи хукуқи хусусии Институти фалсафа,

сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои
Тоҷикистон иҷро гардида, дар шуъбаи мазкур муҳокима ва ба ҳимоя тавсия карда

шудааст.
Эмомализода Навруз Эмомалӣ соли 2012 то соли 2017 Донишгоҳи миллии

Тоҷикисгон бо ихтисоси «хукуқшинос» хатм намуда, аз моҳи ноябри соли 2017 то
инҷониб ҳамчун аспиранти шуъбаи хукуқи хусусии Институти фалсафа,

сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои

Тоҷикистон фаъолият менамояд.
Дар давраи омодасозии диссертатсия Эмомализода Навруз Эмомалӣ

аспиранти шуъбаи хукуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба
номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маҳсуб мегардид.
Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ соли 2021 аз
ҷониби аспирантураи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дода шудааст.

Роҳбари илмӣ - Муртазозода Ҷамшед Сайдалӣ, доктори илмҳои

ҳукуқшиносӣ, профессор, раиси комиссияи Дастур ва ташкили кори Мачдиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Аз рӯи муҳокима хулосаи зерин қабул гардцд:

Тадқиқоти

диссергатсионӣ ба

яке

аз

масъалаҳои

марказии илми

ҳукуқшиносӣ бахшида шудааст. Қайд кардан ба маврид аст, ки замонат яке аз

падидаҳои (институтҳои) қадимаи гражданӣ - ҳуқуқӣ буда, дар сарчашмаҳои

таърихӣ - хукуқии замонҳои қадим инъикоси худро ёфта, дар кодификатсияи
муосири хукуқи граждании давлатҳои низоми ҳукуқи континенталӣ ҷои намоёнро
ишғол менамояд. Дар Кодекси амалкунандаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон,

замонат ҳамчун навъи чоруми усулҳои таъмини иҷрои ухдадорӣ дар боби 22,
зербоби 5, моддаҳои 390 - 396 мукдррар карда шудааст. Дар қонушузории
граждании замони Шӯравӣ низ институти мазкур пешбинӣ шуда буд, вале дар

амалия кам истифода бурда мешуд, аз ин сабаб инсгитути мазкур дар марҳилаи
мазкур ташаккул наёфтааст.
Институти замонат бо гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои

уфуқии пулию молӣ, дар ҳуқуқи граждании мамлакат нақши муҳим пайдо намуда,
такмил меёбад. Дар қонунгузории амалкунанда, зомин дар ҷараёни таъмини

иҷрои ухдадорӣ хдмчун қарздори иловагӣ хизмат менамояд. Айни замон, тахдилҳо
нишон медихдд, ки мдқоми здмондт ддр Кодекси грдждднии Ҷумҳурии

Тоҷикистон (минбдъд КГҶГ) дорои мухолифат ва норасоиҳо буда, мушкилотро
дар татбиқ, таҷрибаи судӣ ва суди ҳакамӣ ба вуҷуд овардааст. Чунин ҳолдт бд

талдботи рушди муносибдтҳои молумулкӣ ҷдвобгӯ намебошад.

Гузашта аз ин, донишмандони зиёде ба пажӯҳиши ҷанбаҳои туногуни ин
институти ҳуқуқи гражданӣ, аз қабили олимони хориҷӣ Периханян А.Г., Гримм

Д.Д., Капустин С.Я., Победоностсев К.П., Шершеневич Г.Ф., Иоффе О.С., Лунтс

Л.А., Новитский И.Б., Брагинский М.И., Белов В.А., Бевзенко Р.С., Витрянский

В.Е., Гонгало Б.Я., Дождев Д.В., Крашенинников Е.А., Новоселова Л.А.,
Павловский Е.А., Рассказова Н.Ю., Сарбаш С.В., Свириденко О.М., Вебер X.,

ДробнигУ., Саватъе Р., Шерман Ч.Ф., Предеин К.Н., Хайян В., Максимович Н.А.,

Латынтсев А.В., Торкин Д.А., Грин О.С. ва дигарон, олимони ватанӣ

Муртазозода Ҷ.С., Маҳмудзода М.А., Раҳимзода М.З., Тағойназаров Ш.Т.,
Ғаюров Ш.К., Бобоҷонзода И.Ҳ., Раҳимзода Ш, Буризода Э.Б., Насурдинзода

Э.С., Сафаров Д.С., Холиқзода А.Ғ., Сулаймонов Ф.С., Қурбонов Қ.Ш., Бадалов

Ш.К., Меликов У., Расулов Б.Р., Бобохонов Х.З., Ғаффорзода И.Ғ. ва дигарон
мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд, аммо масъалаи институти замонат махсусан
дар илми ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зарурӣ тахдил карда

нашудааст.

Дар таҳқиқоти унвонҷӯ ҷанбаҳои таърихии пайдоиш ва рушди институти
замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор шуда, манбаҳо ва
сарчашмаҳои ҳуқуқии он дарҷ гардидаанд. Илова бар ин, таносуби институти

замонат аз дигар тарзҳои таъмин, тарзи бастани шартномаи замонат, субъект ва
мазмуни шартномаи замонат, тартиби қать ва ҷавобгарии зомин мавриди таҳқиқ

қарор гирифтааст. Институти замонат ҳамчун тарзи таъмини иҷрои уҳдадорӣ

буда, бо дигар тарзҳои таъмини иҷрои ухдадорӣ алоқамандии зич дошта,
ҳамчунин тафовут низ дорад.
Таҳлилу таҳқиқи замонат дар хуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистонро,

ки муаллифи рисола пешниҳод мекунад, қобили қабул буда, дар илм ва амалияи

ҳуқуқи гражданӣ нақши муассир дорад.
Ба андешаи Эмомализода Н.Э. институти замонат хдмчун тарзи иҷрои

уҳдадорӣ заминаашро аз замони Бобулистони қадим гирифта, аз ҷониби
хуқуқшиносони Рими қадим ташаккул дода шуда, сипас дар кишварҳои Аврупо ва

Осиё, аз он ҷумла дар Тоҷикистон то ба имрӯз ба шакли муосири худ расидааст. Ва
он аз рӯи низоми ҳуқуқи давлатҳо дар қонунҳои алоҳида, кодексҳои гражданӣ,

тиҷоратӣ уложенияҳо дар боби ухдадорӣ ва ё шартномаҳо пешбинӣ карда шуда,
мавриди амал қарор доранд.
Андешаҳои мутафаккир вобаста ба ташаккул ва рушди институти замонат
дар қонунгузории давлатҳои ҳудуди Тоҷикистон қобили кдбул шуморида

мешавад, тибқи он ташаккул ва рушди институти замонат ба давраҳои зерин ҷудо
намудааст:

1.

Замонат дар хукуқи зардуштӣ -давраи қадимтарин ва то асрҳои миёна

(Авесто, Қонунномаи Сосониён);
2.

Замонат дар ҳукуқи исломӣ (Курьон ва таълимоти ҳуқуқӣ);

3.

Замонат дар давраи гузариш (Аморати

Бухоро ва Генерал-

губернатории Туркистон);
4.

Замонат дар ҳукуқи шӯравӣ (1922-1991);

5.

Замонат дар ҳукуқи давлати соҳибистиқлоли Ҷумхурии Тоҷикистон

(1991-2021).
Мазмун ва моҳияти илмии замонат дар хуқуқи гражданӣ дар марҳилаи

муосири давлатдорӣ комилан тағйир ёфта, мавзӯҳои тахдилшаванда аллакай
масоили глобалию мубрами рӯзро дар бар мегирад. Эълон гардидани

истикдолияти давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон тарзи нави тахдилу баррасии
таълимот ва қонунгузорӣ оид ба хуқуқ ва низоми давлатдориро тақозо мекунад. Ба
ин нигоҳ накарда дар густариши фаъолияти давлати муосири тоҷикон,

Муаллиф дар ҷараёни таҳқиқот якчанд консепсияҳо вобаста ба институти
замонатро мавриди тахдил қарор дода, аз онҳо бо назардошти шароити муосири

ҷаҳонӣ истифодаи консепсияи мувофиқ, яъне консепсияи омехтаро ба мақсад
мувофиқ шуморидаасг, зеро он дар натиҷаи омехта шудани консепсияи
“пешниҳоди ҳамарзиш” ва “пешниҳоди ҷуброн” ба вуҷуд омадааст. Тибқи он

масъулияти зомин бояд чун иҷро аз рӯи шартномаи замонат нисбат ба
ухдадориҳои пулӣ ва ғайрипулӣ ҳамчун шартномаи аз ухдадории асосӣ
ҷудогардида фаҳмида мешавад, ки он дар натиҷаи иҷро нагардидан ё ба таври

номатлуб иҷро шудани шартномаи асосӣ ба вуҷуд меояд.
Ҳамчунин муаллиф мутобиқи қонунгузории граждании амалкунанда

муайян намудааст, ки мафҳуми замонат ҳамчун шартнома дода шудааст ва тибқи
он шартномаи мазкур дутарафа, консенсуалӣ, музднок ё бемузд мебошад. Дар

натиҷа аз рӯи тахдили қонушузории якчанд давлатҳо, назария ва амалия хуқуқи
гражданӣ мафхуми замонатро чунин пешниҳод намудааст:

“Тибқи шартномаи замонат зомин ухдадор мешавад, ки дар назди

кредитори дигар шахс барои пурра ё қисман иҷро намудани ухдадорӣ, хднгоми
иҷро накардан ё иҷрои номатлуби он ҷавобгар бошад”.

Гузашта аз ин, дар заминаи тахдилҳои анҷомдодашуда муаллиф мафхуми
зерини назариявии замонатро пешниҳод намудааст:

“Замонат - ин қабул намудани иҷрои ухдадории як ё якчанд шахс ба фоидаи
шахси дигар дар назди кредитори он, ҳангоми иҷро накардан ё иҷрои номатлуби
он мебошад, ки мақсади асосии он ҳамчун карздори иловагӣ таъмин намудани

ухдадорӣ мебошад”.
Муаллиф

таносуби

замонат ва дигар

воситаҳои таъмини иҷрои

ухдадориҳои гражданӣ дар Тоҷикистон мавриди тахдили комил қарор дода,

дуруст муайян намудааст, ки қонунгузории гражданӣ замонатро ба кдтори тарзҳои
таъмини иҷрои ухдадорӣ мансуб дониста, дар маҷмӯъ ба ҳайси усули таъмини

иҷрои ухдадорӣ дар кдтори замонат дар КГ ҶГ ноустуворона, гарав, нигоҳ

доштани молу мулки қарздор, кафолати бонкӣ ва байъона номбар менамояд. Вале
ин номгӯи васеъ мебошад, иҷрои ухдадориҳо метавондц инчунин бо тарзҳои

дигари дар қонун ё шартнома пешбинишуда таъмин карда шавад (қисми 1, моддаи

354 КГ ҶГ). Аз он чумла, «оид ба масъулияти субсидиарии иштирокчиёни
ширкати комил, инчунин ширкати ба боварӣ асосёфта тибқи ухдадориҳои шарикӣ
(қисми 1, моддаи 72, қисми 1, моддаи 87); моликият тибқи ухдадориҳои муассиса
(қисми 1, моддаи 132); дар бораи хукуқи кредитори ахдро иҷронамуда, дар ҳолати

саркашии тарафи дигар аз тасдиқи нотариалии талаби эътирофи ҳаққонияти он

(қисми 2, моддаи 190); дар бораи хукуқи кредитор ҷиҳати талаби бақайдгирии ахд
дар ҳолати саркашии тарафи дигар (қисми 3, моддаи 190); дар бораи ҷавобгарие,

ки дар баробари карздор шахси сеюм, ки ба ӯ иҷрои ухдадориҳо вотузор шудааст

бар дӯш дорад, масалан меъёри дар қисми 2, моддаи 891 КГҶГ дарҷгардида, ки
тибқи он дар ҳолатҳое ки агар иҷро накардан ё иҷрои номатлуби супоришнома

бинобар вайронкунии қоидаҳои анҷом додани амалиёти хисоббаробаркунӣ аз
ҷониби бонки барои иҷрои супоришномаи пардозанда ҷалбгардида рух дода
бошад, мутобиқи қисми 1 ҳамин модда суд метавонад масъулиятро ба зиммаи

ҳамин бонк гузорад». Хулоса, институти замонат аз дигар тарзҳои таъмин дар
баробари вазифаи монанд доштан, дорои як қатор тафовутҳои дар рисола

номбаршуда мебошанд.
Вобаста

ба

тарзи

бастани

шартномаи

замонат

муаллиф

дуруст

хулосабарорӣ намудааст, ки шартномаи замонат дар шакли як санади аз ҷониби

тарафҳо имзошаванда буда, бо роҳи мубодилаи санадҳо тавассути алоқаи почта,
телеграфӣ, телетайп, телефонӣ, электронӣ ё дигар навъи алоқа баста шавад, ки
имкон медиҳад тарафҳои шартнома муайян карда шавад. Ҳамчунин муаллиф қайд

кардааст, ки мақсади асосии талабот оид ба шакли шартномаи замонат - ин
тасдиқи махсуси изҳори иродаи субъектҳо барои дохил шудан ба муносибати
ҳуқуқии таъминотии муносиб мебошад. Яъне, дар маҷмуъ, шаргномаи замонат

шартномаи хаттие мебошад, ки дар он рақам ва санаи шартномаи асосӣ, маълумот

оид ба қарздор, кредитор ва табиати уҳцадории асосӣ инъикос гардида,

масъулияти зомин оид ба ҷавобгар будан дар назди кредитор барои иҷрои хдмин
ухдадории асосӣ аз тарафи қарздор муқаррар шудааст, инчунин хуқуқҳо, шартҳо
ва асосҳои ҷавобгарии зомин муайян шудаанд. Шартҳои мазкур «барои чунин

шартномаҳо ҳамчун зарурӣ ва асосӣ» мебошанд. Онҳо аз тарафи таҳкиқотчиён ва
судҳо аз маҷмӯи меъёрҳои зербоби 5, боби 22 ва боби 27 КГЧТ оварда мешаванд.
Таҳқиқоти рисолаи омодашуда дар ҳуқуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон
дастоварди хуби илмӣ буда, асосҳои таърихӣ - хуқуқӣ, назариявӣ ва қонунгузориро

таҷассум мекунад.

Дар рисолаи Эмомализода Навруз Эмомалӣ маълумоти кофӣ доир ба
институти замонат дар ҳуқуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон оид ба таърихи

ташаккул ва рушди институт, мафхум ва таносуби он аз дигар тарзҳои таъмин,

тарзи бастани шартномаи замонат, субъект ва мазкур шартномаи мазкур, қатъ
гардидани шартномаи замонат ва ҷавобгарии зомин тибқи назария ва таҷрибаи
судӣ дар Чумҳурии Тоҷикистон дода шудааст.
Диссертатсияи мазкур нахустин таҳқиқоти махсус оид ба институти замонат
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мазмуну моҳияти он дар замонҳои гуногуни таърихӣ

■худ ва муқоисаи он бо замони муосир дар чаҳорчӯбаи тахдили маҷмуии назариявӣ

ва таърихию хукуқӣ мебошад. Дар диссертатсия қонуниятҳои умумии пайдоиш ва

руптди институти замонат дар хукуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикистон аз
замонҳои қадим то ба имрӯз дар чаҳорчӯбаи хронологӣ ва тамоюлоти рушди он
мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар натиҷаи таҳқиқот як қатор хулосаҳо ва
пешниҳодҳо ҷиҳати такмили қонунгузории масоили тахдилшуда дар институти

замонат ба миён гузошта шудааст.

Илова ба ин, муаллиф муайян намудааст, ки 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 ухдадориҳо аз ҷониби қарздор дар назди кредитор ҷавобгарии
шартномавиро ба зимма мегирад. Дар ҳолати аз тарафи қарздор иҷро накардан ё

иҷрои номатлуби ухдадориҳои асосӣ, ҳангоми таъмини ухдадориҳои пулӣ зомин
ухдадор ва ҷавобгар мегардад, маблағи пулиеро пешниҳод намояд, ки бояд

кдрздор ҷавобгар буд. Ҳангоми таъмини ухдадориҳои дигар (ба монанди
уҳцадориҳои ғайрипулӣ) зомин ухдадор мешавад, ки ба кредитор маблағи пулиро
ба миқдори зарарҳое, ки дар натиҷаи вайрон кардани ухдадориҳои асосӣ

расонидааст ҷавобгар шуда, онро пардохт намояд. Новобаста ба ҳолатҳои боло
тавассути шаргнома зомин ва кредитор метавонанд дигар шартҳои ухдадорӣ ва ё

ҷавобгарии зоминро пешбинӣ намоянд.
Гузашта аз ин, муаллиф шартномаи замонатро вобаста ба ҷавобгарии
зомин ба 2 намуд ҷудо кардааст:

1. Ҷавобгарии муштарак (солидарӣ) ё пурра (зомин дар назди кредитор
баробари қарздор, аз ҷумла дар пардохти фоиз, чуброни хароҷоти судӣ оид ба
рӯёнидани карз ва дигар зиёни ба кредитор дар натиҷаи ухдадориро иҷро

нанамудан ё номатлуб иҷро кардани карздор расидааст, ҷавобгар мебошад);

2. Ҷавобгарии иловагӣ (субсидиарӣ) ё қисман (зомин дар назди кредитор дар
хдҷме, ки дар шартномаи замонат пешбинӣ шудааст, ҷавобгар мебошад).
Масъалаи субъектони шартномаи замонат бошад, аз ҷониби муаллиф
мавриди таҳлили пурра қарор дода шуда, хулосабарорӣ карда шудааст, ки

шахсони воқеӣ, хуқуқӣ, давлат ва воҳидҳои марзию маъмурии он дар маҷмӯъ

субъекти институти замонат ба шумор рафта, дорои салоҳияти гирифтани
замонат, аз он ҷумла замонати бонкӣ ва додани замонат мебошанд.

Муаллиф ҷиҳати кам кардани хавф ё таваккали иҷро карда натавонистани

ухдадориҳо якчанд талаботи асосӣ ва иловагиро нисбат ба зомин пешниҳод
намудааст. Ба монанди, 1) зомин ҳамчун субъекти шартнома мавриди омӯзиш

қарор дода мешавад; 2)

обрӯю эътибори касбии он; 3) доштани қобилияти

қарзадокунӣ; 4) масъулият; 5) омодагияш барои иҷрои уҳдадориҳо, муайян карда
мешавад; 6) қобили амал будани зомин; 7) соҳиби дорои будани зомин; 8)

маълумоти пурра дар бораи худи зомин; 9) маълумот дар бораи доштани қарз аз

дигар ташкилотҳои қарзӣ ва ҷараёни қарзадокунии онҳо (агар қарз гирифта
бошанд (таърихи қарз)); 10) нусхаи маълумотнома аз мақомоти андози ҷойи
бақайдгирӣ дар хусуси надоштани қарз дар назди буҷет; 11) маълумотнома дар

бораи даромад ва андозаи маблағи нигоҳдоришуда аз ҷои кори зомин бояд
маълумотро дар бораи даромади моҳона дар шаш моҳи охир; 12) маблағи

нигоҳцоришудаи моҳона бо рамзҳо аз рӯи намудҳо агар дошта бошад.
Муаллиф дуруст кдйд намудааст, ки ҳангоми бастани шартномаи замонат,
бояд дақиқан донист, ки шахси шартномаи замонатро имзокунанда чӣ гуна

хукуқҳо дорад ва оё вай дар маҷмӯъ қобилияти пардохт кардани қарзро дорад. Ба
ғайр аз ин, ҳамчун қоидаи умумии метавонем пешниҳод намоем, ки хдр як шахси

воқеӣ ва хуқуқӣ ҳамчунин давлат, ки дорои қобилияти амал ва соҳибмулкӣ буда,
метавонад воқеан замонатро иҷро карда, карзро таъмин намояд, агар шахси
ҳуқуқӣ бошад дар оиннома миқдори замонат дар доираи сармояи оинномавӣ ва

агар намоянда ё филиал бошад дар доираи сармоя, бо розигӣ ва бо назардошти

зарар нарасонидан ба молик, субъекти шартномаи замонат эътироф карда
шаванд.

Хулосабарории муаллиф оид ба қатъ намудани шартномаи замонат

мавриди муҳокима қарор дода шуда, он дуруст шуморида мешавад, зеро ки тибқи
тахҷиҷот шартномаи замонат аз рӯи ҳам қоидаҳои умумӣ ва махсус катъ карда

мешавад ва шумораи ниҳоии онро пешниҳод кардан ғайриимкон мебошад. Вале

муаллиф 10 ҳолати маъмули онро аз мукаррароти кодекс нишон додааст.
Муаллиф дар раванди таҳлили мавзуь таҷрибаи судиро васеъ истифода

бурдааст, аз ҷумла зимни тахдили зербоби ҷавобгарии зомин. Аз он ҷумла,

муаллиф муайян намудааст, ки дар таҷрибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол
воқеан замонат истифода бурда мешавад, вале тавре дар тдцқиқот тахдил карда
шудааст, даъвогарон нисбат ба зомин кам даъво менамоянд, зеро нисбат ба иҷрои

уҳдадории аз рӯи шартномаи замонат ба вуҷудомадаро зомин дар кам ҳолатҳо

таъмин менамояд. Сабаби асосии он дар ин мебошад, ки амволҳо ба савдои

оммавӣ бароварда мешаванд ва тақдири онҳо маълум нест, ки оё онҳо бо нархи
дар вақги бастани шартномаи аввала ба фурӯш бароварда мешаванд ё музоядаи
такрорӣ гузаронида нархи амвол паст карда мешавад, оё бо фурӯши амволи
талаботи даъвогар пурра қонеъ карда мешавад ё не. Ғайр аз ин, хднгоми ба фурӯш

нарафтани амвол кредитор оқибати ҳуқуқии амвол чи мешавад, номаълум боқӣ

мемондц, вале кредитор вақги зиёди худро дар ин амалиётҳо бе натиҷа
гузарониданаш аз имкон берун нест. Дар давлатҳои хориҷ нисбат ба амволи гарав

аз ҳисоби зомин талаб намудани ухдадориро маъкултар мешуморанд. Зеро аз рӯи
шартномаи замонат, аз ҳисоби зомин ҳамчун тарзи таъминӣ шахсӣ, ки дар

аксарияти давлатҳои аврупоӣ шахрвандон суратҳисоби бонкӣ доранд, дар сурати
иҷро накардан ё номатлуб иҷро намудани уҳдадории пулӣ аз ҷониби қарздорӣ

асосӣ, бо назардошти мухдати муайяннамудаи қонунгузорӣ ё шартномаи замонат,

қарздор ҳақ дорад дар асоси шартномаи замонат бо зикри шарт дар он дар
мавриди эътироз надоштани кредитор уҳдадории пулии худро бо роҳи ба ин
суратҳисоб гузаронидани маблағ иҷро намояд. Ғайр аз ин, чунин амалро кредитор

низ анҷом дода метавонад. Ҷумҳурии Тоҷикистон айниҳол дар раванди
амалишавии бо ном “Ҳукумати электронӣ” қарор дошта, фикр мекунам, солҳои

наздик бо васеъ шудани ҷаҳонбинии ҳуқуқӣ, иқгисодӣ ва иҷгимоии шаҳрвандон

дар ҳуқуқи гражданӣ тарзи таъмини шахсӣ аз он ҷумла институти замонат ҳамчун
тарзи таъминӣ шахсӣ назар ба таъмини амаволӣ инкишоф ёфта, кредиторон аз
сарсону саргардон шудан ва вақги зиёди худро дар мурофиаҳои судӣ гузаронидан

озод мешаванд, ки ин ҳолат раванди оғози марҳилаи нави рущди соҳаҳои иқгисодӣ

дар мамлакатро нишон медиҳад.
Асосҳои назариявии таҳқиқот дар он зоҳир гардидааст, ки аспирант меъёрҳои

гражданӣ - ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мавридҳои мушаххас меъёрҳои
гражданӣ - ҳуқуқии мамлакатҳои хориҷӣ, ки муносибатҳоро вобаста ба
шартномаи замонат, дар соҳаи иҷрои уҳдадориҳои аз он бармеомадаро танзим

мекунанд, инчунин таълимотҳои илмӣ (доктриналӣ) оид ба мавзӯи тахқиқшаванда,

мавқеи ҳуқуқӣ, ки дар амалияи суди умумӣ, иқгисодӣ ва арбитражӣ инъикос

ёфтаанд, ташкил медиҳанд, ба таври мушаххас тахдил карда, ташаккул ва рушди
институти замонат, мафҳум ва таносуби он, тарзи бастан, мазмун ва субъекти

шартномаи замонат, тартиби қатъ ва ҷавобгарии зоминро дар доираи усулҳои

умумиилмӣ, усулҳои махсуси ҳукуқӣ

аз ҷумла, усулҳои

таърихӣ - ҳуқуқӣ,

муқоисавӣ - хуқуқӣ, расмӣ - ҳуқуқӣ омӯхтааст.
Исбот карда шудааст, ки институти замонат ҳамчун тарзи иҷрои уҳдадорӣ

заминаашро аз замони Бобулистони қадим гирифта, аз ҷониби ҳуқуқшиносони
Рими қадим ташаккул дода шуда, сипас дар кишварҳои Аврупо ва Осиё, аз он
ҷумла дар Тоҷикистон то ба имрӯз ба шакли муосири худ расидааст.

Дар таҳқиқот ғояҳо, пешниҳодот ва хулосабарориҳои аспирант баён ёфта,
таҳқиқоти мазкур аҳамияти бузурги илмӣ - назариявӣ ва амалӣ - қонунгузорӣ
дошта, андешаҳо, пешниҳодот ба қонунгузорӣ ва пешниҳодҳои илмӣ дар ҳуқуқи
граждании Ҷумхурии Тоҷикистон ошкор карда шудааст.

Дасговарди натиҷаи кори илмии аспирант дар он ифода меёбад, ки ин
рисола метавонад асоси илмӣ барои таҳқиқоти минбаъда дар омӯзиши паҳпуҳои
гуногуни институтҳои дигари таъминӣ гардад. Мазмуни асосӣ ва хулосаҳои

рисола метавонад дар тахқиқоти илмии ҳукуқи гражданӣ, хукуқи соҳибкорӣ ва
ҳукуқи байналмилалии хусусӣ истифода шавад. Муҳимияти амалии рисола дар он

зоҳир мегардад, ки маводҳои он дар амалигардонии сиёсати иқгисодии давлатӣ

нисбат ба муомилоти ҳуқуқи гражданй дар раванди тарзи таъмини иҷрои уҳдадорӣ
дар кишвар истифода шуданашон мумкин аст. Илова бар ин, пешниҳодҳои
муаллиф ба қонунгузории граждании Ҷумхурии Тоҷикистон саҳми бориз дорад.

Аз натиҷаи таҳқиқот муаллиф ба ҳимоя нуқгаҳои илмии кофӣ пешниҳод
кардааст, ки онҳо навгонии таҳқиқотро ифода месозанд.

Мазмуну муҳтаво ва хулосаҳои асосии рисола метавонанд дар таҳқиқоти
хукуқи гражданӣ, хукуқи соҳибкорӣ ва хукуқи байналмилалии хусусӣ ва рӯзгори

ҳаррӯзаи мардум зимни муомилоти гражаднӣ истифода шаванд. Мубрамияти
амалии рисола дар он зоҳир мегардад, ки маводи он метавонанд дар
амалигардонии сиёсати иқгисодии давлатӣ дар ин самт, махсусан дар муомилоти

гражданӣ, соҳаи бонкӣ ва дигар додугирифти субъектони ҳукуқи гражаднӣ
истифода гарданд.
Муҳаққиқ дар натиҷаи тахдили меъёрҳои қонунгузорӣ оид ба инсгитути
замонат, бинобар бартараф намудани холигиҳо дар қонунгузории кишвар вобасга

ба институти мазкур ба Кодекси гражданӣ, Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон “Дар

бораи ҷамъияти саҳҳомӣ”, ҚҶГ “Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд”,
ҚҶГ “Дар бораи иттифоқҳои карзӣ”, Дастурамали Бонки миллии Тоҷикистон

(минбаъд БМТ) №186 “Дар бораи тартиби додани қарз ва ҳисоб кардани фоиз дар
ташкилотҳои қарзӣ” аз 28 апрели соли 2011, №73 дар маҷмуъ зиёда из 10 пешниҳод

намудааст, ки онҳо барои ғанӣ гардонидани институзи замонат ҳамчун тарзи
иҷрои уҳцадорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамоянд.

Нуктаҳо ва хулосаҳои диссертатсия бо далелҳои муътамади таърихӣ, хуқуқӣ,
адабиёти илмӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асоснок карда шудаанд. Онҳо дорои

аҳамияти назариявӣ, илмӣ ва амалӣ мебошанд.
Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.03 - ҳукуқи гражданӣ, хукуқи соҳибкорӣ,
ҳукуқи оилавӣ, ҳукуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои хуқуқшиносӣ) мувофиқат

мекунад.
Вобаста ба мавзӯи диссертатсия унвонҷӯ 14 мақолаҳои илмӣ ба табъ

расонидааст, ки 10 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр

шудаанд ва пурра мазмуни корро инъикос менамоянд.
Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзӯи «Замонат дар

ҳукуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳқиқоти назариявӣ, амалиявӣ ва
илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи соҳиб шудан ба
дараҷаҳои илмӣ ва додани унвонҳои илмӣ ҷавобгӯ мебошад.
2. Диссертатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзӯи «Замонат дар

ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии

номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - ҳукуқи гражданӣ, ҳукуқи
соҳибкорӣ, ҳукуқи оилавӣ, ҳукуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)
тавсия карда шавад.

Хулоса

дар

ҷаласаи

шуъбаи

ҳуқуқи

хусусии

Институти

фалсафа,

сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳовадинови Академияи миллии илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 6 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 6 нафар, «зид»

- нест, «бетараф» - нест.

Суратмаҷлиси № 6 аз «14»-уми сентябри соли 2021.

Мудири шуъбаи
ҳуқуқи хусусии Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи
АБаҳоваддинови Академияи миллии
илмҳоиТоҷикистон, Н.И.Ҳ.
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