
Суратмаҷлиси таҳти № 8 
кафедраи ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

31.03.2022с. ш. Душанбе

Иштирок намуданд: Ғаюров Ш.К., (раис), профессорон 
Тағойназаров Ш.Т., Маҳмудзода М.А., Муртазозода Ҷ.С., Қурбонов 
Қ.Ш., Ғаффорзода И.Ғ., дотсентон Ҳиматов Ҳ.Н., Қурбонализода Н.Ш., 
Қосимов Ф.А., Қурбонов Қ.Б., Саидов Ҳ.М., муаллими калон Бобохонов 
Ҳ.З., ассисентон Хоҷамуродов Д.Г.(котиб), Соҳибзода М.М., Ҷураев 
А.Ш., Султонова Д.Ш., Иброҳимзода Б., Нарзуллоев Ф., Шерзода Б.

Рӯзномаи маҷлис:

Муҳокимаи рисолаи номзадии аспиранти кафедраи ҳуқуқи 
граждани факултети ҳуқуқшиносии ДМТ Муминзода Орифҷони Сафо дар 
мавзуи «Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи 
граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон». Роҳбари илмӣ: н.и.ҳ., дотсент Қурбонов Қ.Б.

Мудири кафедра Ғаюров Ш.К. қайд намуданд, ки масъалаи 
рӯзномаи ҷаласаро муҳокимаи рисолаи номзадии аспиранти кафедраи 
ҳуқуқи граждании факултети ҳуқуқшиносии ДМТ Муминзода Орифҷони 
Сафо дар мавзуи «Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии 
ҳуқуқи граждании соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» зери роҳбарии н.и.ҳ., дотсент 
Қурбонов Қ.Б. ташкил медиҳад.

Барои баёни мухтасари мубрамият, нуктаҳои асосӣ ва мазмуни 
рисола сухан ба аспирант Муминзода О.С. дода шуд (баромад замима 
мегардад).

Баъди баромади Муминзода О.С. аз ҷониби устодони кафедра ба ӯ 
саволҳо дода шуд, ки ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои қаноатбахш гардонид.

Мудири кафедра қайд намуд, ки нусхаҳои рисола ба устодони 
кафедраи ҳуқуқи гражданӣ д.и.ҳ., профессор Тағойназаров Ш.Т., д.и.ҳ., 
профессор Маҳмудзода М.А., д.и.ҳ., профессор Қурбонов Қ.Ш., н.и.ҳ., 
дотсент Саидов Ҳ.М., н.и.ҳ., дотсент Қурбонализода Н.Ш., н.и.ҳ., 
дотсент Қосимов Ф.А. пешакӣ тақсим гардида буд. Аз устодони мазкур 
хоҳиш карда шуд, ки андешаҳояшонро оид ба рисола иброз намоянд.

Нахуст сухан ба д.и.ҳ., профессор Тағойназаров Ш.Т., дода шуд. У 
андешаҳояшро оид ба рисолаи илмии Муминзода О.С. иброз намуд. 
Мавсуф қайд кард, ки рисолаи илмии аспирант дар сатҳи хуб омода 
карда шудааст. Ҳамзамон баъзе камбудиҳо мавҷуд буданд, ки аспирант 
онҳоро ислоҳ кардааст.

Сипас, д.и.ҳ., профессор Қурбонов Қ.Ш. баромад намуда, қайд 
кард, ки кори илмии аспиранти кафедра Муминзода О.С. анҷомёфта 
мебошад. Он бо забони ноби тоҷикӣ ва бо усули содда навишта шудааст.



Дар маҷмӯъ, рисола дар сатҳи бисёр хуб омода гардидааст, иброз намуд, 
профессор Қурбонов Қ.Ш.

Баъдан, н.и.ҳ., дотсент Саидов Ҳ.М. доир ба моҳияти рисолаи илмӣ 
ибрози назар намуда, қайд кард, ки таҳқиқоти илмӣ дар сатҳи баланд 
омода карда шудааст. Талаботҳои пешбининамудаи КОА оид ба 
навиштани рисолаи илмӣ аз ҷониби аспирант пурра риоя гардидааст. Аз 
ин рӯ, метавон онро рисолаи анҷомпазируфта маънидод намуд.

Мудири кафедра, д.и.ҳ., профессор Ғаюров Ш.К., низ 
андешаҳояшро оид ба рисолаи мазкур иброз намуд. Аз ҷумла, қайд кард, 
ки рисолаи илмӣ дар сатҳи баланд навишта шудааст, вале баъзе аз 
нуктаҳои илмӣ таҳқиқи иловагиро тақозо менамоянд. Аз ин рӯ, хоҳиш 
карда мешавад, ки ба аспирант муҳлати муайян барои таҷдиди нуктаҳои 
илмӣ дода шавад.

Комиссия дар ҳайати д.и.ҳ., профессор Ғаюров Ш.К., д.и.ҳ., 
профессор Қурбонов Қ.Ш., н.и.ҳ., дотсент Саидов Ҳ.М., н.и.ҳ., дотсент 
Қурбонализода Н.Ш., н.и.ҳ., дотсент Қосимов Ф.А., н.и.ҳ., муаллими 
калон Бобохонов Ҳ.З. хулосаи мусбати худро вобаста ба рисолаи мазкур 
ирсол намуд. Ҳамин тариқ,

қарор қабул карда шуд:

1. Рисолаи номзадии аспиранти кафедраи ҳуқуқи граждании 
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ Муминода Орифҷони Сафо дар мавзуи 
«Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании 
соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» зери роҳбарии н.и.ҳ., дотсент Қурбонов Қ.Б. ба 
экспертизаи даври дуюми муассиса барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03. - Ҳуқуқи 
гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии 
хусусӣ тавсия карда шавад.

2. Ба аспиранти кафедраи ҳуқуқи граждании факултети 
ҳуқуқшиносии ДМТ Муминода Орифҷони Сафо дар мавзуи 
«Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании 
соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» зери роҳбарии н.и.ҳ., дотсент Қурбонов Қ.Б. хулосаи 
мусбати кафедра дода шавад (хулосаи кафедра замима мегардад).

Бо ҳамин ҷаласаи кафедра пӯшида эълон карда шуд.

Мудири кафедраи 
ҳуқуқи гражданӣ, 
д.и.ҳ., профессор

Котиби маҷлис, 
ассистенти кафедра

Ғаюров Ш.К.

Хоҷамуродов Д.Г.


