
м» 
оҷикистон, 

ессор
Ректори До 
доктори 
Хушвахтзод;

СУРАТМАҶЛИСИ
ҷаласаи муштараки кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ; 

ҳукуқи инсон ва ҳукуқшиносии муқоисавӣ; ҳукуқи конститутсионии
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

28-уми январи соли 2023 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 16 нафар аъзои маҷлиси муштараки 

кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ; ҳуқуқи инсон ва 
ҳуқуқшиносии муқоисавӣ; ҳуқуқи конститутсионии факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, ки дар асоси таъйиноти 
декани факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 9 - 
уми январи соли 2023, таҳти №335/1 тасдиқ гардидааст, 13 нафар иштирок 
доранд, ки аз онҳо 7 нафарашон докторони илм ба ҳисоб мераванд. 
Пешниҳод мешавад, ки маҷлиси муштараки кафедраҳо кушода эълон 

карда шавад. Марҳамат, ягон пешниҳоди дигар ҳаст? Нест. Қарор қабул 
карда шуд, ки маҷлиси муштараки кафедраҳо кушода эълон карда шавад.

РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
Экспертизаи давраи дуюми диссертатсияи 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 

(илмҳои ҳуқуқшиносӣ).

Роҳбари илмӣ:

Ғафурзода Абдухалил Давлаталӣ, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессор. Ректори Академияи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Муқарризони холис:
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Саъдизода Ҷаҳонгир - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири 

кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.

Холинова Мижгона Муборакшоевна - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсент, мудири кафедраи идоракунии давлатӣ ва ҳуқуқи иқтисодии 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон.
Кӣ ба рӯзномаи ҷаласа тарафдор аст, хоҳишмандам мавқеатонро 

муайян намоед. Муқобил - нест. Бетараф - нест. Х,ама тарафдор 
мебошанд.

Сухан ба диссертант оид ба муҳтавои асосии диссертатсия дода 

мешавад. Марҳамат!
Абдуалимзода Исмоил Иброҳим - баромад намуд.
Раисикунанда: Ба диссертант кӣ савол дорад? Марҳамат, устод 

Бобоева Н.И.

Бобоева Н.И. Кадом санадҳои барномавӣ вобаста ба рушди низоми 

қонунгузории молиявии давлат қабул ва амал карда истодаанд?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз! Солҳои охир ҷиҳати такмили 

қонунгузории соҳаи молия хуҷҷатҳои муҳиме қабул гардид, аз ҷумла 

Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2009-2018; Консепсияи сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои солҳои 2018-2028 (с. 2018), Стратегияи идоракунии молияи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (с. 2020); 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 (с. 2016) ва дигар ҳуҷҷатҳои барномавӣ бо дарназардошти ҳуҷҷатҳои 
болозикр таҳлили амиқи илмии масъала метавонад дар бартарафсозии 
мушкилотҳои мазкур мусоидат намояд.

Раисикунанда: боз савол ҳаст ба диссертант? Марҳамат, устод 
Қодиров Ҷ.Ш.
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Қодиров Ҷ.Ш. Рушди қонунгузории молиявиро дар давлаи 

Истиқлолияти давлатӣ ба кадом давраҳо таснифбанди карданамон 
имконпазир мебошад?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!
Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз!
Санадҳои меъёрии ҳуқуқии солҳои охир қабулшуда асосан ба 

ислоҳоти идоракунии молиявии давлат дахл доранд. Аз ин рӯ, инкишофи 
қонунгузории молияро дар замони истиқлолият шартан ба давраҳои 
зерин ҷудо намудан мумкин аст:

1) солҳои 1991 то 1994, яъне солҳои аввали Истиқлолияти давлатӣ то 

қабули нахустин Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 
қонунгузории соҳа. Гарчанде ки санадҳои меъёрии ҳуқуқии ин давра 

муносибатҳоро дар бахши алоқаманд ба низоми молия ба танзим 
медароварданд, маҳз онҳо заминаҳои ҳуқуқиро барои инкишофи соҳаи 

қонунгузории молия гузоштанд. Қабули қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ» (с. 1992), «Дар бораи 

фаъолияти иқтисодии хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (с. 1993) ва ғ., ба 

ҳамин давра рост меоянд;

2) солҳои 1994-2002, ки дар ин давра Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул гардид, ки дар он озодии фаъолияти иқтисодӣ ва 

соҳибкорӣ, кафолат ва ҳифзи ҳама гуна шаклҳои моликият, аз ҷумла 
моликияти хусусиро муқаррар намуд. Минбаъд дар асоси муқарраротҳои 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор қонунҳои дигар қабул 

гардиданд, ки барои танзими муносибатҳои молиявӣ саҳми назаррас 

гузоштанд. Аз ҷумла, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

танзими асъор ва назорати асъор» (с. 1995), «Дар бораи тарифи гумрукӣ» 
(с. 1995), «Дар бораи омори давлатӣ» (с. 1997), «Дар бораи фаъолияти 

аудиторӣ» (с. 1998), «Дар бораи палатаи савдои саноатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» (с. 1998), «Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ» (с. 1998), 

«Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» (с. 1999), «Дар бораи танзими 
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давлатии фаъолияти тиҷоратии хориҷӣ» (с. 1999), «Дар бораи қарзгирии 
давлатӣ ва қарзе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад» (с.1999) ва 

ғ.;
3) аз соли 2002 пас аз қабул гардидани аввалин қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» (с. 2002) 

ва «Дар бораи назорати давлатии молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (с. 
2002), ки барои беҳтар намудани вазъи молиявӣ, инкишоф додани 
идоракунии давлатии соҳаи молия ва мутобиқ намудан ба стандартҳои 

байналмилалии молиявӣ.
Яке аз хусусияти хоси инкишофи қонунгузории молия дар замони 

Истиқлолияти давлатӣ дар он зоҳир мегардад, ки ислоҳоти молияи 
давлатӣ дар асоси стратегияҳо ва барномаҳои давлатӣ сурат гирифта 

истодааст, ки ба рушди босуботи қонунгзории соҳа мусоидат менамояд. 
Дар ин замина, зарур аст, ки қонунгузории молия пайваста бо 
дарназардошти самтҳо ва вазифаҳои дар ин ҳуҷҷатҳои давлатӣ 

пешбинишуда такмил дода шуда, ҷиҳати ноил шудан ба мақсадҳои дар 
онҳо дарҷшуда имконият фароҳам оварад. Махсусан қонунгузории 
молияи кишвар бояд дар партави самтҳои афзалиятноки такмили 

қонунгузории молия, ки дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 пешбинӣ шудаанд, рушд намояд.

Раисикунанда: Боз савол ҳаст ба диссертант? Саволҳо нест.

Сухан ба роҳбари илмии диссертант дода мешавад: Ғафурзода А.Д. - 
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси якум дода мешавад:
Саъдизода Ҷаҳонгир - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири 

кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети 

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. (тақриз замима 
мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси дуюм дода мешавад:

Холинова Мижгона Муборакшоевна - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
дотсент, мудири кафедраи идоракунии давлатӣ ва ҳуқуқи иқтисодии 
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Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (тақриз замима мегардад).
Раисикунанда: Ба мубоҳиса мегузарем. Кӣ хоҳиши иштирок намудан 

дар муҳокимаи рисолаи илмиро дорад? Хоҳишманд нест.
Раисикунанда: Таҳқиқоти диссертатсионии 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 

(илмҳои ҳуқуқшиносӣ), мусбӣ арзёбӣ гардида, ба Шурои диссертатсионии 

6В.КОА-018-И назди Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон тавсия карда 

шавад.
Раисикунанда: Кӣ ба хулосаи мазкур тарафдор аст. Марҳамат овоз 

диҳед. Муқобил, бетараф - нест. Қарор бо як овоз қабул шуд (хулоса 

замима мегардад).

Раиси маҷлиси муштарак:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,с у:,- 
декани факултети ҳуқуқшиносии ДМТу
Котиби маҷлиси муштарак:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Наимов Б.Ғ.

Қурбонализода Н.Ш.

Муқарризи №1: 
номзади илмҳои ҳуқуқшиноси, дотсент,
мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва 
ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети у ’
ҳуқуқшиносии ДМТ Саъдизода Ҷ.

Муқарризи №2:
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
мудири кафедраи идоракунии давлатӣ
ва ҳуқуқи иқтисодии Академияи . Х'
идоракунии давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Холинова М.М.
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Имзои Холинова М. 
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КОРҲОИ МАХСУС

Ш.Б. Хдмидов
•V

_____

Тавқиев Э.Ш.
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