
НУСХА
аз суратмаҷлиси №6 

оид ба баргузории ҷаласаи навбатии кафедраи назария ва таърихи 
давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

аз 17. 01.2023 с. Душанбе, 2023

Иштирок доштанд: мудири кафедра 
профессор Азиззода У.А., профессор 
Шарофзода Р.Ш., профессор 
Насриддинзода Э.С. дотсентон Куканов 
А.З., Шодиён И.Р., Шарифзода С.Ш., 
н.и.ҳ., м\к, Ибрагимов Д.К., н.и.ҳ., 
ассистентон Мирзозода Ф., Азимова
З.М., ассистент Розиқзода Д.З., лаборант 
Бухориева А.Н.

Рӯзномаи маҷлис:
Муҳокимаи диссертатсияи номзадии Абдуалимзода Исмоил 

Иброҳим унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатии 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар мавзуи «Ташаккул ва рушди қонунгузории молиявии 
Тоҷикистон: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ» зери роҳбарии д.и.ҳ., 
профессор Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор.Ректори Академияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Доир ба масъалаи навбатӣ мудири кафедра, профессор Азиззода 
У.А. ба маълумоти ҳозирин расонид, ки муҳокимаи диссертатсияи 
номзадии Абдуалимзода Исмоил Иброҳим унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи 
маъмурӣ ва хизмати давлатии Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маҷлис пешбинӣ шудааст. 
Зикр карда шуд, ки Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар давраи омода 
намудани диссертатсия аз соли 2019 то инҷониб ҳамчун унвонҷӯи 
кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатии Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба мавзуи 
мазкур таҳқиқот бурдааст.

Барои баёни мухтасари мубрамият, нуктаҳои асосӣ ва мазмуни 
рисола сухан ба унвонҷӯ Абдуалимзода И.И. дода шуд. Баъди баромади 
Абдуалимзода И.И. аз ҷониби устодони кафедра ба ӯ саволҳо пешниҳод 
шуд, ки ба ҳамаи саволҳо ҷавобҳои қаноатбахш гардонид.
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Сипас, сухан ба доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Шарофзода Р.ПТ. 
дода шуд. Профессор Шарофзода Р.Ш. зикр намуданд, ки рисолаи 
илмии унвонҷӯ Абдуалимзода И.И. дар сатҳи хуб омода карда шудааст. 
Аммо, баъзе камбудиҳое ҷой доранд, ки моҳияти корро коста 
намегардонанд. Дар умум қайд кард, ки рисола кори илмии анҷомёфта 
мебошад.

Баъдан, доктори илмҳои ҳуқуқ, профессор Азиззода У.А. баромад 
намуда, таъкид намуданд, ки кори илмии унвонҷӯ Абдуалимзода И.И. 
анҷомёфта мебошад. Вале, унвонҷӯ бояд баъзе аз қисматҳои нуктаҳои 
илмии ба ҳимоя пешниҳодшавандаро боз ҳам таҷдиди назар намояд.

Номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсенти кафедра Шодиён И.Р. оид 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 
унвонҷӯ пурра риоя карда шудааст. Аз ин рӯ, метавон онро рисолаи 
анҷомпазируфта маънидод намуд.

Номзади илмҳои ҳуқуқ, дотсенти кафедра Куканов А.З. оид ба 
моҳияти таҳқиқоти диссертатсионӣ таъкид ба амал овард, ки дар 
шароити муосир мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додани масоили 
ташаккул ва рушди қонунгузории молиявӣ бисёр айнизамонӣ ба ҳисоб 
меравад.

Дар баробари гуфтаҳои боло профессор Азиззода У.А. зикр намуд, 
ки албатта дар кор баъзе камбудиҳои ҷузъӣ ба назар мерасанд. Вале 
онҳо ба мазмуну муҳтавои таҳқиқоти илмии анҷомдодашуда таъсири 
ҷиддӣ намерасонанд. Диссертатсия ба талаботҳои навиштани 
диссертатсияи номзадӣ ҷавобгӯ мебошад. Аз ин хотир, пешниҳод 
менамоям, ки диссертатсия ба ҳимоя тавсия гардад.

Ҳамзамон, мудири кафедра Азиззода У.А. андешаҳои аъзои 
кафедраро ба инобат гирифта, пас аз муҳокима рисолаи номзадии И.И. 
Абдуалимзода-ро ба овоздиҳӣ гузошт. Аз аъзои кафедра хоҳиш намуд, 
ки мавқеи худро оид ба рисолаи номзадии И.И. Абдуалимзода муайян 
намоянд. Дар ҷаласа 11 нафар иштирок доштанд: Натиҷаи овоздиҳӣ: 
«тарафдор» - 11 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 нафар. Ҳамин 
тариқ.

. Қарор қабул карда шуд:

1. Диссертатсияи номзадии Абдуалимзода Исмоил Иброҳим 
унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
мавзуи «Ташаккул ва рушди қонунгузории молиявии Тоҷикистон: 
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таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ» зери роҳбарии д.и.ҳ., профессор Ғафурзода 
А.Д.,_ ба экспертизаи даври дуюми муассиса 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 
тавсия карда шавад.

2. Хулосаи мусбати кафедра оид ба рисолаи мазкур ба унвонҷӯи 
кафедраи ҳуқуқи маъмурӣ ва хизмати давлатии Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шавад. (Хулосаи 
кафедра замима мегардад)

Азиззода У.А.

Бухориева А.Н.

Мудири кафедраи назария 
ва таърихи давлат ва ҳуқуқ 
ҳуқуқшиносии Донишгоҳи м 
доктори илмҳои ҳуқуқшино

Котиби ҷаласа, лаборанти ка

3


