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ТАҚРИЗ 

ба автореферати диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо дар мавзуи 
«Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании 

соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносй 

аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 -Ҳуқуқи гражданй, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи 

оилавй, хуқуқи байналмилалии хусусй пешниҳод шудааст

Тоҷикистон, ки пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ истиқлолияти 
давлатиро ба даст овард, кӯшиш менамояд ҳадафи ташаккул ва рушд 
додани давлати миллии хукукбунёд ва демократӣ бунёд намояд. Таъсиси 
чунин як давлати соҳибистиқлол бо хусусиятҳои милливу демократӣ 
кори саҳлу осон набуда, аз ҷомеаи илмии тоҷик омӯзиши масоили 
ҳуқуқиро дар таърих, дар муқоиса ва бо усулҳои соҳавии омӯзиш талаб 
мекунад.

Соҳаи нақлиёт яке аз соҳаҳои муҳимми иқтисодиёт буда, рушди он яке 
аз масъалаҳои афзалиятноки сиёсати пешгирифтаи давлат мебошад. 
Фаъолияти нақлиётӣ қисми таркибии асосии пойгоҳи моддии иқтисодии 
тамоми давлатҳо аст. Он фаъолияти муътадили иқтисодиёт, ҷойгиршавии 
оқилонаи қувваҳои истеҳсолкунанда ва самаранокии истеҳсолот ва 
хизматрасониҳоро таъмин менамояд. Беҳуда нест, ки дар Паёмҳои 
ҳамасолаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи нақлиёт ва рушди 
он диққати ҷиддӣ дода мешавад.

Дар Паёми Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри с. 2018 қайд шуда буд, 
ки «дар шароити Тоҷикистон, ки 93 фоизи қаламрави он аз кӯҳҳо иборат 
аст, соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди 
иҷтимоиву иқтисодӣ аҳаммияти бузург доранд».

Инсоният аз даврони қадим ба суғурта ҳамчун асоси ҷуброн 
намудани зарар дар натиҷаи ҳодисаҳои гуногун бамиёномада, 
муносибат намудааст. Бо дарназардошти ин омилҳо, таҳқиқи масъалаи 
мазкур аз лиҳози илми ҳуқуқи гражданӣ мубрам маҳсуб меёбад. Аз ин 



рӯ, мавзуи таҳқиқоти Муминзода Орифҷони Сафо «Проблемаҳои танзими 
суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании соҳибони воситаи накдиёти 
автомобилӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» яке аз мавзуъҳои 
мубрам ва то имрӯз ба таври кулливу чузъи таҳқиқнашуда дар илми 
ҳуқуқи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.

Аз матни автореферати диссертатсия бармеояд, ки мавзуъ ба таври 
мантиқӣ ба муқаддима, 2 бобу 7 зербобҳо, хулоса, руйхати сарчашмаҳои 
меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва илмӣ, интишороти муаллиф дар мавзуи таҳқиқот 
тақсим гардида, ҳар як боби минбаъда паҳлуҳои нави мавзуи илмиро 
таҳлилу баррасӣ менамояд.

Аз ҷиҳати методологӣ унвонҷӯ аз санадҳои меъёриву ҳуқуқии на 
танҳо Тоҷикистон, аз ҷумла санадҳо - сарчашмаҳои ҳуқуқии таърихӣ, 
балки • аз қонунгузории амалкунандаи кишварҳои хориҷӣ фаровон 
истифода бурдааст. Дар заминаи адабиёти илмӣ ва сарчашмаҳои ҳуқуқии 
кишварҳои гуногун тавонистааст муайян намояд, ки аввалин нишонаҳои 
суғурта дар соҳаи нақлиёт ҳанӯз дар Бобулистни Қадим ба назар мерасид, 
ки дар ҳудуди он фондҳои махсус барои тоҷироне, ки дар мавриди 
интиқоли мол ба оқибатҳои нохуш ва мушкилӣ рӯ ба рӯ шудаанд, таъсис 
дода шуда буд.

Истифодаи усулҳои умумиилмиву усулҳои хусусии ҳуқуқӣ асос 
барои хулосаҳои илмӣ ва объективона гаштаанд. Унвонҷӯ аз адабиёти 
илмии таърихӣ ва муосир низ ба тарзи васеъ ва моҳирона истифода 
бурдааст, ки он заминаи ба таври муътамад барои анҷом додани 
таҳқиқоти илмии пурарзиш имконият фароҳам овардааст.

Муминзода Ориф навгониҳои барои ҳимоя пешниҳодшавандаро ба 
таври мушаххас ва содда баён намуда, илман асоснок намудааст. Ҷиҳати 
фарқкунандаи диссертатсияи ҳимояшаванда дар он аст, ки аксарияти 
мафҳумҳо аз ҷониби унвонҷӯ муайян карда шуда, аз ҷониби муаллиф 
таъриф дода шудаанд. Аксарияти навгониҳои диссертатсия дар илми 
ҳуқуқи мадании Тоҷикистон нав буда, лоиқи дастгирӣ мебошанд. Ҷиҳати 
мусбии кор дар он низ мушоҳида мешавад, ки ба як қатор санадҳои 
меъёриву ҳуқуқӣ барои такмили қонунгузории амалкунанда пешниҳодҳо 
ироа шудаанд.

Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ навгониҳои дигар низ вуҷуд доранд, 
ки ҳамчун навгонӣ метавон онҳоро низ пешниҳод намуд. Инчунин дар 
диссертатсия якчанд масъалаҳои баҳснок ба назар мерасад. Муқоисаи 
илмии амалияи кишварҳои гуногун дар матни автореферат кам ба назар 
мерасад. Омӯзиши ин амалия метавонад барои самаранок истифода 
бурдани таҷрибаи дигар кишварҳо хизмат намояд.



Албатта, эродҳои мо баҳснок буда, ба арзиши баланди таҳқиқот 
таъсиргузор нестанд. Диссертатсияи илмиро мо ҳамчун таҳқиқоти 
комплексӣ ва анҷомёфта баҳо дода, муаллифи он Муминзода Орифҷони 
Сафоро сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 
аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи соҳибкорӣ, ҳуқуқи 
оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ мешуморем.

Мазмун ва муҳтавои автореферати диссертатсия ба «Тартиби 
додани дараҷаҳои илмй», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон 
аз 30 июни соли 2021, №267 тасдик гардидааст, мувофиқ мебошад.

Муқарриз:
Мудири бахши таъимноти ҳуқуқии

Донишгоҳи давлатии омӯзгории

Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Шарифов Ш.Ҷ.

Имзои “Шарифов Ш.Ҷ.”-ро тасдиқ мекунад,
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Суроға: 734003, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 121.

Телефон: +992(37) 224-13-83.
Е-шаП: тҒо@1§риД, шууу: 1ёриД.


