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Иштирок доштавд: мудири шуъба н.и.х, Абдуҷалилов А., сарходимони илмӣ:
академик Маҳмудзода М.А., д.и.ҳ., профессор Раҳимзода М.З. ходимони пешбари
илмӣ: д.и.х,, профессор Ғаюров Ш.К., н.и.ҳ., дотсент Шонасридинов Н., лаборант
Рахимова К.
Рӯзнома

Муҳокимаи рисолаи номзадии аспиранти шуъбаи хукуқи хусусии Институти
фалсафа, сиёсатшиносй ва хукуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзуи “Замонат дар хуқуқи
граждании Ҷумхурии Тоҷикистон”. Роҳбари илмӣ: д.и.ҳ., профессор Муртазозода
Ҷ.С.
Мудири шуъба н.и.ҳ. Абдуҷалилов А. баромдц карда, кайд намуд, ки масъалаи
рӯзномаи ҷаласаро муҳокимаи рисолаи номзадии аспиранти шуъбаи хуқуқи хусусии
Институги фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи ба номи А.Баҳоваддинови Академияи
миллии илмҳои Тоҷикистон Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзуи “Замонат дар
хукуқи граждании Ҷумхурии Тоҷикисгон”, зери роҳбари д.и.х,, профессор
Мургазозода Ҷ.С. ташкил медихдд, ки он барои муҳокима ба шуъба маротибаи сеюм
такроран бо ислоҳи камбудиҳо пешниҳод карда шудааст. Мудири шуъба қайд намуд,
ки нусхаҳои рисола ба усгодони шуъбаи хуқуқи хусусии Инсгитут аз он ҷумла, ба ӯ Абдуҷалилов А., академик Маҳмудзода М.А., д.и.х,, профессор Раҳимзода М.З.
пешакӣ тақсим гардида буд.
Рисолаи мазкур санаи 16 марг ва 25 майи соли ҷорӣ дар натиҷаи муҳокима ба
унҷонҷу барои такмили диссергатсия баргардонида шуда буд. Аз ин рӯ, оид ба
амалиётҳои илмии иҷрошуда барои бартараф намудани эродҳо оид ба рисолаи
мазкур сухан ба аспирант дода мешавад.
Барои баёни мухтасари мубрамият, нуктаҳои асосӣ, мазмуни рисола ва
баргараф намудани камбудиҳо сухан ба аспирант Эмомализода Навруз Эмомалӣ
додашуд.
Аспирант Эмомализода Н.Э. қайд намуд, ки дар натиҷаи тахқиқи иловагии
мавзуи диссергатсия ӯ бо роҳбари илмӣ эродҳои аз ҷониби усгодон овардашударо
қобили қабул шуморида, дар диссергатсия тағйирот ворид намудааст. Аз он ҷумла,
дар кор зербоби нав бо номи ”Ҷавобгарии зомин” таҳия ва дар боби сеюм ҷой дода

шуд. Бобу зербобҳои кор аз нав тибқи пешниҳодҳои академик Маҳмудзода М.А.,
Раҳизода М.З. ва Абдуҷалилов А. ҷобаҷогузорӣ карда шуд. Зербоби якуми боби
якуми диссертатсия - “Ташаккул ва рущди қонунгузорӣ оиди интихоби замонат”
мухтасар карда шуда, ҳаҷми он бо назардошти таҳпили такрорӣ камтар аз 26
саҳифаро дар бар гирифт. Эрод вобаста ба тарзи таҳия ва талабот ба диссергатсия бо
истифодаи диссертатсияҳои дар ҳимоябуда ва дар сайти КОА-и ҶТ ҷойдошга ислоҳ
карда шуда, эроди мазкур қобили қабул шуморида шуда, камбудиҳои мазкур
бартараф карда шудаанд. Дар маҷмуъ, дар натиҷаи таҳқиқи иловагии мавзуи
диссертатсия ба натиҷаҳои назарраси илмӣ ноил гардида, нақшаи рисола ба талаботи
пайдарҳамии мантиқии илмӣ мувофиқ карда шуда, масъалаҳои таърихи замонат
ихтисор карда гпуд. Диссергатсия дар шакли имрӯза мукаммал буда, ба талаботҳои
муқараргардидаи илмӣ ва техникии диссертатсия мувофиқ аст.
Баъди баромади Эмомализода Н.Э. аз ҷониби устодони шуъба ба ӯ саволҳо
дода шуд, ки ба хдмаи саволҳо ҷавобҳои қаноатбахш гардонцд.
Мудири шуъба қайд намуданд, ки нусхаҳои рисола ба устодони шуъба пешакӣ
такрим гардида буд. Аз ин рӯ, аз устодони мазкур хоҳиш карда шуд, ки
андешаҳояшонро оид ба рисола иброз намоянд.
Нахуст сухан ба д.и.ҳ., профессор Раҳимзода М.З. дода шуд. Ӯ андешаҳояшро
оид ба диссертатсияи илмии аспирант Эмомализода Н.Э. иброз намуд. Мавсуф қайд
кард, ки диссертатсияи аспирант айни замон дар сатҳи хуб омода карда шудааст.
Ҳамзамон хдма камбудиҳои дар муҳокима аввалаи кори илмӣ баён карда шуда
буданд, аспирант онҳоро ба инобат гирифга, ислоҳ карда, дар ҳақиқат кори илмиро
такмил додааст. Нақшаи диосергатсияро дигаргун сохта, масъалаҳои берун аз
мавзуъро ихтисор намудааст. Аз ин рӯ, диссергатсияи аспирант Эмомализода Н.Э.
дар шакли пешниҳодгашта ба ҳимоя тавсия карда мешавад.
Сипас сухан ба академик Маҳмудзода М.А. дода шуд. Ӯ андешаҳояшро оид ба
диссергатсияи илмии аспирант Эмомализода Н.Э. чунин иброз намуд, ки ӯ бо
диссергатсия шинос аст, аспирант дар давоми кори илмӣ дар шуъба ба натиҷаи
муайяни илмӣ ноил гардида, диссергатсияи аспирант айни замон мукаммал ва
анҷомёфга, ба таври ҷиддӣ такмил дода шуда, дар сатҳи хуб омода карда шудааст.
Бинобар ин, диссертатсияи аспирант Эмомализода Н.Э. ба фикри ӯ бояд ба ҳимоя

пешниҳод карда мешавад.
Дар охир мудири гпуъба н.и.ҳ. Абдуҷалилов А. қайд намуд, ки дар хдқикдт
ҳама эродҳои ба диссергатсияи Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзуи “Замонат
дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон” дар муҳокимаҳои аввалаи кор
овардашуда, аз ҷониби асирант ва роҳбари илмӣ қобили қабул шуморида шуда,
мавриди ислоҳ ва такмил қарор дода шудаанд. Талаботҳои пешбининамудаи КОА
оид ба навишгани рисолаи илмӣ аз ҷониби аспирант пурра риоя гардидааст. Аз ин рӯ,
диссергатсияи аспирант Эмомализода Н.Э. ба ҳимоя пешниҳод карда мешавад.

Иштирокчиёни дигари ҷаласа, аз он ҷумла д.и.ҳ, профессор Ғаюров Ш.К. ва
н.и.ҳ. дотсент Шонасридинов Н. хулосаи мусбати худро вобасга ба диссергатсияи
мазкур иброз намуданд.
Дар натиҷаи муҳокима,
Кдрор карда шуд:
1. Рисолаи номзадии аспиранти шуъбаи хуқуқи хусусии Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ Эмомализода Навруз
Эмомалӣ дар мавзуи “Замонат дар ҳукуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон”, зери
роҳбарии д.и.ҳ., профессор Мургазозода Ҷ.С. ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳукуқи гражданӣ, ҳукуқи
соҳибкорӣ, ҳукуқи оилавӣ, хукуқи байналмилалии хусусӣ тавсия карда шавад.
2. Ба аспиранти шуъбаи хуқуқи хусусии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва
хуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ Эмомализода Навруз Эмомалӣ дар мавзуи
“Замонаг дар ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон”, зери роҳбарии д.и.ҳ,
профессор Мургазозода Ҷ.С. хулосаи мусбати шуъба дода шавад.
Бо ҳамин ҷаласаи шуъба пӯшида эълон карда шуд.

Мудири шуъбаи

