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ТАҚРИЗ
ба автореферати диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо дар мавзӯи 
«Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании 
соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукуқшиносй 
аз рӯи ихтисоси 12.00.03 -Ҳуқуқи гражданй, ҳуқуқи соҳибкорй, ҳуқуқи 
оилавй, хуқуқи байналмилалии хусусӣ пешниҳод шудааст (Душанбе, 

2022).

Гузариш ба иқтисодиёти бозоргонӣ имкониятҳои нави ҳимояи 

неъматҳои бо қонунгузории гражданӣ ҳифзшавандаро ба вуҷуд овард. Дар 

шароити муосир суғурта ба яке аз воситаи маъмул ва паҳншудаи ҳимояи 
ҳаёт, саломатӣ, молу мулки субъектони муносибатҳои ҳуқуқи гражданӣ 
табдил ёфтааст. Суғурта ин низоми устувори муносибатҳои иқтисодӣ ва 

кафолати ҳалли вазифаҳои иҷтимоӣ мебошад.
Барои ҳар як давлат рушди босуботи муносибатҳои суғуртавӣ дар 

самти коҳиш додани ҷавобгарии иловагии низоми буҷетӣ муҳим арзёбӣ 
мешавад, зеро ташаккули фондҳои суғуртавӣ ҳамчун воситаи ҷуброни 
зараре, ки дар натиҷаи ҳодисаҳои суғуртавӣ рух медиҳад, мусоидат 

менамояд. Суғурта дар замони имрӯза падидаи муҳимми давлатҳои 

муосир ва иқтисодиёти бозоргонӣ мебошад.
Бояд зикр намуд, ки 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 накдиёт 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 накдиёту коммуникатсия барои таъмин намудани рушди 

иҷтимоиву иқтисодӣ аҳаммияти бузург доранд».
Оид ба рушди соҳаи нақлиёт ва такмили пайвастаи муносибатҳои 

суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёти 
автомобилӣ пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ чандин 

барномаҳои давлатӣ оид ба масъалаҳои мазкур қабул гардид, ки гувоҳи 
он аст, ки Ҳукумати кишвар ба ин масъала диққати аввалиндараҷа 

медиҳад.
Яке аз масъалаҳои марказиро дар барномаҳои давлатӣ мушкилоти 

ин соҳа ташкил медиҳад. Аз ҷумла, дар Барномаи стратегияи рушди 
ислоҳот дар соҳаи накдиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 октябри соли 
1998, №417; Барномаи давлатии рушди комплекси нақлиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон то соли 2025 аз 1 апрели соли 2011, № 165; Барномаи рушди 

хизматрасониҳои нақлиётӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2020- 
2021 аз 29 феврали соли 2020, №155; Барномаи миёнамуҳлати рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021-2025, аз 30 апрели соли 2021, 
№168 ва ғайра, ки идомаи сиёсати давлатии кишвари мо дар ин бахш 
мебошад. Бо дарназардошти ҳуҷҷатҳои болозикр таҳлили амиқи илмии 

масъала метавонад дар бартарафсозии мушкилотҳои мазкур мусоидат 

намояд.

Аз гуфтаҳои болозикр бармеояд, ки институти танзими суғуртаи 

ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёти 

автомобилӣ яке аз масъалаҳои умдаи ҷомеаи имрӯза ба ҳисоб рафта, 

омӯзиши пурра ва ҳамаҷонибаро талаб менамояд. Ба ин минвол, ба роҳ 

мондани як қатор чораҳои судманд ва зарурӣ дар ин самт, ки метавонад 

роҳи ҳалли камбудиҳои дар ин самт ҷойдошта шавад, инчунин баҳри боз 

ҳам ривоҷу равнақ бахшидани соҳаи мазкур таъсири мусбат мерасонад. 

Аз ин рӯ, мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии Муминзода О.С. мубрам ва 

саривақтӣ мебошад.



Аз таҳлили амиқ ва баррасии ҳамаҷонибаи масъалаҳои дар 

автореферат зикргардида ба хулосае омадан мумкин аст, ки сохтори 
таҳқиқот пай дар пай ва бо риояи мантиқи илмӣ таҳия гардидааст. 

Автореферати диссертатсия ҳамаи талаботҳои ҷойдоштаро дар худ 

ғунҷонида, натиҷаҳои пурра ва босамари тахқиқотро ифода намудааст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф 

вазифаҳои дар наздаш гузошташударо дар сатҳи дахлдор иҷро намуда, 

нуктаҳои илмии асоснок ва тавсияҳои амалии судмандро ҷиҳати рушди 

илми ҳукуқшиносии ватанӣ ва таҷдиди қонунгузории соҳа манзур 

намудааст, ки аз манфиат орӣ нестанд. Бе тардид натиҷаҳои таққиқоти 

гузаронидашуда на танҳо аҳамияти назариявӣ доранд, балки дар амалия 

низ мумкин аст фаррох истифода бурда шаванд.

Бояд зикр намуд, ки таҳқиқоти рисолаи илмии муаллиф дар заминаи 

сарчашмаҳои нодири таърихӣ-ҳукуқй, қонунгузории миллӣ ва 

байналмилалӣ гузаронида шуда, тавассути он роҳҳои ҳал ва такмили 

қонунгузории соҳа баҳри танзими институти танзими ҳуқуқии бозори 

хизматрасонии фарҳангӣ пешбинӣ гардидаст.

Аз мазмуну муҳтавои автореферати мазкур бармеояд, ки муаллиф то 

ҳадди зарурӣ масъалаҳои дар наздаш гузошташударо ҳал намудааст, 

вале новобаста ба ин, баъзе масъалаҳое дар ин самт ҳамоно боқӣ 

мондаанд, ки таҳлилу баррасии алоҳидаро талаб менамоянд.

Ба мақсад мувофиқ аст, ки унвонҷӯ мавқеи худро оид ба Барномаи 
миёнамуҳлати тараққиёти системаи миллии суғурта дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои солҳои 2000-2002, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 3 феврали соли 2000, №50 тасдиқ шудааст, доир ба самти 

мавзуи таҳқиқшаванда иброз намояд.

Гуфтаҳои болозикр ба мазмуну моҳияти диссертатсияи муаллиф 

костагӣ ва духурагиро ба миён наоварда, баръакс василаи пурра ва 

мустаҳкам намудани онро ифода менамояд.



Дар маҷмуъ, аз таҳлилу баррасии автореферати мазкур ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки Муминзода Орифҷони Сафо ҳангоми навиштани 

рисолаи илмӣ дар мавзуи “ Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии 

ҷавобгарии ҳуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ 
тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон” қобилияти баланди эҷодкорӣ 

нишон додааст. Мазмун ва муҳтавои автореферати диссертатсия ба 

«Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумхурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ 

буда, муаллифи он ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи 

соҳибкорӣ, ҳуқуқи оилавӣ, ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ) сазовор мебошад.

Муқарриз:
н.и.ҳ., дотсент мудири кафедраи ҳуқуқи /

гражданӣ ва меҳнатии ДДҲБСТ Санавваров Ғ.Б.

Имзои н.и.ҳ., дотсент мудири кафедраи ҳуқуқи граждани ва меҳнатӣ

Санавваров Ғ.Б - ро тасдиқ менамоям.

Сардори раёсати кадрҳо ва корҳои мах


