
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии Шурои диссертатсионии 6И.КОА-018 назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии 
Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар мавзуи “Ташаккул ва рушди 
қонунгузории молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ”, ки барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 

12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар 

бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод шудааст.
1.Таҳқиқоти  диссертатсионии Абдуалимзода Исмоил Иброҳим 

фарогирандаи масъалаҳои муҳимми назариявӣ ва амалии раванди рушди 
қонунгузории молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида шудааст, дар як 
маврид масоили давраи то шӯравӣ ва давраи шӯравии рушди 
қонунгузории молиявӣ, ҳамчунин мушаххасан дар доираи ғояҳои муосири 
илмӣ ва амалӣ инкишофёбии қонунгузории молиявии ҷумҳурӣ дар 
даврони Истиқлолияти давлатиро низ фарогир мебошад. Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилию хориҷии 

ҷумҳурӣ» аз 21 декабри соли 2021 иброз доштанд, ки «Дар натиҷаи 
татбиқи сиёсати самарабахши молияи давлатӣ, аз ҷумла дар самти 

таъмини суботи молиявӣ, такмили низоми андозбандӣ ва баланд 
бардоштани самаранокии идораи молияи давлатӣ ҳаҷми даромади буҷети 
давлатӣ дар солҳои соҳибистиқлолӣ мунтазам афзоиш ёфт. Илова бар ин, 
ҷиҳати гузариш ба стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ, ба 

таври пурра татбиқ намудани барномаҳои муосири баҳисобгирии 
амалиёти молиявӣ ва васеъ ҷорӣ кардани рақамикунонӣ дар соҳа бояд 

чораҳои судманд роҳандозӣ карда шавад».
Дар ташаккул ва рушди сохтори иқтисодии ҳар ҷомеаи муосир 

танзими давлатӣ, ки дар доираи сиёсати иқтисодии интихобгардида 
амалӣ мегардад, нақши пешбаранда ва муайянкунанда дорад. Яке аз 



механизмҳои нисбатан муҳиме, ки ба давлат имконияти амалӣ намудани 
танзими иқтисодӣ ва иҷтимоиро таъмин менамояд ин низоми молиявии 
давлат мебошад, ки бахшҳои асосии онро низоми буҷет, андоз ва гумрук 
ташкил медиҳад.

Муносибатҳои молиявӣ дар таърихи давлат ва ҳуқуқи тоҷикон чун 
ҷузъи ҷудонопазири ҳаёти ҷамъиятӣ ва давлатӣ дар ҳама марҳилаҳои 
давлатдорӣ арзи ҳастӣ доштанд.

Дар замони истиқлолият қонунгузории молиявии ҷумҳурӣ дар 
давраи фаъоли рушди худ қарор дорад, ки бо дигар шудани муносибатҳои 
иқтисодӣ ва рушди муносибатҳои бозорӣ алоқаманд мебошад. Табиист, 
ки муносибатҳои нави иқтисодии дар кишвар ба вуҷудомада дар назди 
қонунгузории молиявӣ, андоз ва гумрук вазифаҳои нав гузоштанд. Бо 
дарназардошти ин омилҳо таҳқиқи масъалаи мазкур аз лиҳози таърихӣ- 
ҳуқуқӣ мубрам маҳсуб меёбад.

Мавзуи “Ташаккул ва рушди қонунгузории молиявии Тоҷикистон: 
таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ” барои рушд кардани низоми қонунгузори 
молияи ҷумҳурӣ ва ташаккули механизмҳои идоракунии молияи давлатӣ 
мусоидат менамояд.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 31 ва 33 Таргиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат мекунад. 
Диссертатсия кори илмӣ тахассусии анҷомёфта буда, аз тарафи муаллиф 
мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии дохилӣ мебошад. Натиҷа, 
нуктаҳои навгонӣ ва илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда метавонанд дар 
назария, такмили қонунгузорӣ ва раванди таълим ба таври васеъ 

истифода шаванд, ки онҳо саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 

медиҳанд.
3. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот бо шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - 

Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ 
ва давлат, ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши 



Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз санаи 7 январи соли 2022, таҳти №16 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо 
барои ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар 8 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 5 

мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида шудаанд, ки 
онҳо фарогирандаи мазмун ва моҳияти диссертатсия мебошанд. Дар 
интишорот натиҷаҳои асосӣ, хулосаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои муаллиф 
инъикоси худро ёфтаанд. Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби 
додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 
30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Абдуалимзода Исмоил Иброҳим 
истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, 
ҳамаи сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз 

тавассути иқтибос ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани 
банди 37 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ гувоҳи медиҳад.

6. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи 
Абдуалимзода Исмоил Иброҳим маълумоти ғайрисаҳеҳ, аз ҷумла дар 
бораи корҳои аз тарафи довталаб чопгардида, мавҷуд намебошад. Банди 
61-и Низомномаи Шурои диссертатсиониро, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ 

гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:
1. Диссертатсияи Абдуалимзода Исмоил Иброҳим, ки барои дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - 

Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ 
ва давлат ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-018 назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин 
карда шаванд:



- Бобоҷонзода И.Ҳ., - мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва 

ҳуқуқи муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. 
Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, дотсент;

- Бухориева С.М., сардори шуъбаи ҳуқуқ ва кор бо кадрҳои Кумитаи 
кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ
3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - муассисаи 

давлатии «Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон» таъин карда 
шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 
автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.
6. Рузи ҳимоя 30 май соли 2023 соати 10.00. таъин карда шавад.

Раиси комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ,

профессор аъзои Шурои диссерт оир Ҷ.М.

Раҳмон Д.С.
Доктори илмҳои ҳуқуқшиноси п 
аъзои шурои диссертатсионӣ

Аъзои комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсент аъзои Шурои диссертатсио Назаров А.Қ.


