
ХУЛОСАИ
донишгоҳи миллии тоҷикистон

Таҳқиқоти диссертатсионӣ дар мавзуи «Инкишофи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак» аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - 

Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ 
ва давлат дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷро карда 

шуд.
Абдулхайрзода Ҷамила соли 2015 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро 

бо ихтисоси Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ хатм намуда, аз соли 2016 то соли 
2020 бо фармоиши Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон таҳти №69- 
05 ҳамчун аспиранти кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 
муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

таҳсил намудааст. Аз ҳамон сол то инҷониб дар суди шаҳри Душанбе 
кору фаъолият дорад.

Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ 8-уми 
апрели соли 2022 аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дода 
шудааст.

Роҳбари илмӣ - Насриддинзода Эмомалӣ Сайфиддин, доктори илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои 
Тоҷикистон.

Аз рӯи муҳокима хулосаҳои зерин қабул гардид:
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Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба яке аз масъалаҳои марказии илми 

ҳуқуқшиносӣ бахшида шудааст. Зеро, дар ҷаҳони муосир баробари ба 

дунё омадан, кӯдакону наврасон сарфи назар аз нигоҳубину ғамхориҳои 
атрофиён дар маърази таҳдиду хатароти зиёде қарор мегиранд. 
Набудани ҳимоя ва ғамхории зарурӣ нисбат ба кӯдакон ба рушду нумуи 
шахсияти ояндаи онҳо, муносибати онҳо бо дигар аъзои оила ва 
атрофиён таъсири манфӣ мерасонад. Аз ин рӯ, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ 

дар самти таъмини ҳуқуқу озодиҳои кӯдакону наврасон тавассути қабули 
санадҳои гуногуни фарогир (универсалӣ) ва минтақавӣ тадбирҳои 

бештару муассиртар андешида мешаванд.
Муҳаққиқ қайд намудааст, ки кӯдакон имрӯз қариб дар тамоми 

давлатҳои ҷаҳон аз лиҳози таъмини ҳуқуқу манфиатҳои қонунии худ 
дорои мақоми афзалиятнок мебошанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ин 
миён истисно нест, зеро ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон ва шахсони 
ноболиғ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлати 

Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Шахсони ноболиғ дар қатори маъюбон, 
пиронсолон, занони ҳомила ва афроди дорои мушкилоти равонӣ, бештар 
аз дигарон мавриди бархӯрди хушунатомез дар ҷомеа қарор мегиранд ва 
ба ин далел ба ҳимоя ва ғамхории махсус эҳтиёҷ доранд. Бинобар 
доштани хусусиятҳои синну солии махсус, шахсони ноболиғ 

наметавонанд мустақилона ба таври лозим ба монанди шахсони 
калонсол ҳуқуқу манфиатҳои худро ҳимоя намоянд.

Бо соҳибистиқлол гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаёти сиёсӣ, 
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ тағйироти куллӣ ба амал омад ва 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди ислоҳоти ҳуқуқӣ қарор 
гирифта, санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёде доир ба ҳифз ва таъмини 

ҳуқуқҳои кӯдак қабул гардиданд. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон дар суханрониҳои худ пайваста қайд менамоянд, ки таълим ва 

тарбияи кӯдакон ва наврасон яке аз вазифаҳои муҳимми сиёсати давлат 
,ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, таҳкими масъалаҳои ҳифз ва таъмини 
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ҳуқуқҳои кӯдак ва паҳлуҳои дигари он барои Ҷумҳурии Тоҷикистон беш 

аз пеш мубрам мебошад.
Мавзуи ҳуқуқи кӯдак дорои мушкилоту масъалаҳои зиёди 

ҳалношуда мебошад ва рафъу ҳалли онҳо дар амал ба инкишофу рушд ва 
беҳбудии минбаъдаи вазъи ҳуқуқии кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мусоидат менамояд.
Вазъи ҳуқуқии кӯдак, сарфи назар аз дараҷаи қобилияти фаъолият, 

дар асоси меъёрҳои байнисоҳавӣ ва ё соҳавӣ (ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи 
маъмурӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ғайра), инчунин нишондиҳандаҳои синну 
солии кӯдак (вазъи хурдсолӣ ва ноболиғ будани кӯдак дар синни 14-18 

солагӣ) муайян ва тасниф мешавад. Қонунгузории граждании Ҷумҳурии 
Тоҷикистон давраи ноболиғ будани шахсро ба ду категория ҷудо 
менамояд: ноболиғони то чаҳордаҳсола ва ноболиғони аз синни 
чаҳордаҳ то ҳаждаҳсола. Кӯдакони хурдсол дар навбати худ ба ду 
категория ва гурӯҳ тақсим мегарданд: хурдсолони то 6-сола ва 
хурдсолони аз 6 то 14-сола. Кӯдакони хурдсоли гурӯҳи якум қобилияти 

пурраи фаъолият надоранд. Ҳар навъ шартнома дар сурати лозим аз 
номи онҳо тавассути намояндаи қонунии онҳо (падару модар, шахсони 
ивазкунандаи онҳо ва ё мақомоти васоят ва парасторӣ) ба имзо расонида 

мешавад. Категорияи дуюми кӯдакони хурдсол дорои қобилияти 
муайяни фаъолият мебошанд. Ба таври маъмул, гурӯҳи дуюм 

муомилаҳои хурди маишӣ (хариди нон, китоб, китфдон ва гайра), ки 
ҳадаф аз онҳо қонеъ кардани талаботи худ аст, анҷом медиҳанд.

Ҳадафи таъмин ва дастрасӣ ба як зиндагии муносиб барои кӯдакон 
дар ҳоли ҳозир ва оянда ҳанӯз ҳосил нашудааст ва дар ин миён 

пешрафтҳои умумии бадастомада на ҳамеша ҷавобгӯи талаботи 
ухдадориҳои миллӣ ва байналмилалии кишварҳо мебошад. Ҳифзи ҳуқуқ 
ва манфиатҳои кӯдакон тавассути роҳҳои муқаррарнамудаи қонун 

таъмин мегардад. Он бо истифода аз воситаҳои муайяншуда, ҳам 
тавассути мақомоти судӣ ва ҳам ба воситаи мақомоти давлатӣ сурат 
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мегирад. Дар бештари маврид раванди мазкур тавассути мақомоти судӣ 

анҷом мегирад.
Ҳарчанд дар дунё дар ростои ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак пешрафту 

дастовардҳои муҳимме ҳосил шуда бошад ҳам, вале бо назардошти 
фаъолиятҳои анҷомгирифта дар давлатҳои пешрафта ва дар ҳоли рушд, 

ин пешрафтҳо мутафовит мебошанд.
Муҳаққиқ қайд намудааст, ки дар шароити муосир чанд роҳ ва 

самти боло бурдани самаранокӣ ва муассир гардидани раванди ҳифзи 

ҳуқуқи қӯдак вуҷуд дорад. Роҳу самтҳои мазкурро метавон ба сифати 
маҷмуи чорабиниҳо бо таваҷҷуҳ ба ҷанбаҳои зерин, аз ҷумла тақвияти 

асосҳои назариявии вазъи ҳуқуқи кӯдак, ҳамчунин ҳалли бархе аз 

мушкилоти вобаста ба таъмини ҳолати ҳуқуқии кӯдак ва татбиқи 
ҳуқуқҳои вай дар таҷриба ва эҷоди механизмҳои нисбатан муассири 
таъмини манфиатҳои кӯдак муаррифӣ намуд.

Дар илми ҳуқуқшиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе ҷанбаҳои 

мавзуи мазкур дар осори олимони ватанӣ баррасӣ шудааст. Аз ҷумла, 
дар корҳои илмии олимони тоҷик, аз қабили Н.И. Бобоева, И.Ғ. 

Ғаффорзода, А.М. Диноршоҳ, А.И. Имомов, Н.Ш. Қурбонализода, Э.С. 
Насриддинзода, Д.С. Раҳмон, Б.А. Сафарзода, Ҷ. Саъдизода, А.Ғ. 
Холиқзода, Р.Ш. Шарофзода, Ш.Ш. Шосаидзода ва дигарон паҳлуҳои 
гуногуни инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
ҳуқуқҳои кӯдак таҳқиқу баррасӣ гардидааст.

Дар рисола масъалаҳои гуногуни ҳуқуқи кӯдак мавриди баррасӣ 
қарор дода шудааст. Дар доираи таҳқиқоти мазкур муаллиф ба 
масъалаҳои мафҳум ва вазъи ҳуқуқии кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
ҳуқуқҳои кӯдак дар низоми ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

асосҳои сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи 
ҳуқуқҳои кӯдак, асосҳои конститутсионии ҳуқуқҳои кӯдак дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, таносуби ҳуқуқҳои кӯдак дар қонунгузории миллӣ ва 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ, инчунин механизмҳои ҳифз ва таъмини 
ҳуқуқҳои кӯдак диққати махсус додааст.
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Аспирант мубрамияти амалии мавзуъро дар амалисозӣ ва ҳимояи 

воқе.ии ҳуқуқи кӯдак маънидод намуда, бар он назар аст, ки барои дар 

сатҳи зарурӣ татбиқ намудани ҳуқуқи мазкур бояд мазмуни меъёрҳои 
қонунгузории соҳа то андозае тағйир дода шуда, ҷиҳати ҳимояи он 
бошад, ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ҳамчун ниҳоди алоҳида рӯи кор 

ояд.
Пажӯҳишгар ҳуқуқи кӯдакро дар заминаи усулҳои умумиилмӣ ва 

махсуси илмӣ мавриди омӯзиш қарор дода, дар натиҷа хулоса ва 
пешниҳодҳои илман асоснокро манзур намудаааст, ки онҳо дар рушди 
илми ҳуқуқшиносии ватанӣ, таҷдиди қонунгузории соҳа ва татбиқу 
ҳимояи воқеии ҳуқуқи кӯдак метавонанд нақши назаррас дошта бошанд.

Мазмуну муҳтаво ва хулосаҳои асосии рисола метавонанд дар 
таҳқиқоти таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон, ҳуқуқи инсон, таърихи 

ҳуқуқи инсон, ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, ҳуқуқи конститутсионии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи инсон, курсҳои 

махсуси ҳуқуқи кӯдак, ҳуқуқи занон ва ғайра истифода шаванд. 
Пажӯҳишгар Абдулхайрзода Ҷ. дар доираи таҳқиқоти мазкур ҷанбаҳои 

мухталифи ҳуқуқи кӯдакро баррасӣ намуда, хулосаҳои худро бо 
далелҳои муътамади илмӣ ва андешаҳои муҳаққиқон асоснок кардааст.

Муҳаққиқ дар назди худ вазифаҳои зеринро гузоштааст:

- ошкор намудани мафҳум ва вазъи ҳуқуқии кӯдак дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;

- баррасии ҳуқуқи кӯдак дар низоми ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;

- таҳлили асосҳои сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 
ҳифзи ҳуқуқи кӯдак;

- муайян намудани асосҳои конститутсионии ҳуқуқи кӯдак дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- баррасии таносуби ҳуқуқи кӯдак дар қонунгузории миллӣ ва 
санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ;
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- пажӯҳиши механизмҳои ҳифз ва таъмини ҳуқуқи кӯдак дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Нуктаҳо ва хулосаҳои диссертатсия бо далелҳои муътамади 

таърихӣ, адабиёти илмӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва 

байналмилалӣ, қонунгузории давлатҳои алоҳида асоснок карда 

шудаанд ва онҳо дорои аҳамияти илмӣ ва амалӣ мебошанд.
Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва 

давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат мувофиқ мебошад.
Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 13 мақолаҳои 

илмӣ ба табъ расондааст, ки 7 адади онҳо дар маҷаллаҳои 
тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, пурра мазмуни корро 

инъикос менамоянд, аз ҷумла:
I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чоп шудаанд:
[1—М]. Абдулхайрзода, Дж. Закрепление прав ребенка в 

законодательстве Республики Таджикистан / Дж. Абдулхайрзода // 
Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). 
Серия гуманитарных наук - Душанбе, 2016. -№2/6 (210). - С. 112-120.

[2-М|. Абдулхайрзода, Дж. К вопросу защиты прав ребенка в 

Таджикистане: история и современность / Дж. Абдулхайрзода // Вестник 
Российско-Таджикский (славянский) университет (научный журнал). 
Серия гуманитарных наук. - Душанбе, 2018. -№1 (61). -С. 83-87.

[3-М[. Абдулхайрзода, Дж. Права и свободы ребенка в правовой 

системе Республики Таджикистан / Дж. Абдулхайрзода // Правовая 

жизнь (научный журнал). Серия гуманитарных наук. - Душанбе, 2018. - 
№3.-С. 12-25.

[4-М]. Абдулхайрзода, Дж. Современная правовая политика 
Таджикистана в области защитьГ прав детей / Дж. Абдулхайрзода // 
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Законодательства (научный журнал). - Душанбе, 2019. - № 2. - С. 104- 

108..
[5-М]. Абдулхайрзода, Ҷ. Мафҳуми ҳуқуқҳои кӯдак дар низоми 

ҳуқуқи инсон [Матн] / Ҷ. Абдулхайрзода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи 
инсон. (Маҷаллаи илмӣ-амалии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ). - 

Душанбе, 2021. - №4 (24). - С. 115-127.
[6-М[. Абдулхайрзода, Ҷ. Сиёсати ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. - №3. - 

Душанбе, 2022. - С. 245-252.
[7-М]. Насриддинзода, Э.С. Абдулхайрзода, Ҷ. Механизмҳои ҳифз 

ва таъмини ҳуқуқи кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Э.С. 
Насриддинзода, Ҷ. Абдулхайрзода // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. 
(Маҷаллаи илмӣ-амалии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ). - Душанбе, 

2022. -№3 (27).-С. 7-23.
II. Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:

[8-М]. Абдулхайрзода, Ҷ. Танзими ҳуқуқҳои кӯдак дар 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ҷ. Абдулхайрзода // 
Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон (маҷаллаи илмӣ). - Душанбе, 2017. - № 1 
(05).-С. 120-126.

[9-М]. Абдулхайрзода, Дж. Понятие и правовой статус ребенка в 
Республике Таджикистан / Дж. Абдулхайрзода // Государствоведение и 
права человека (научный журнал). - Душанбе, 2018. - С. 45-49.

[10-М]. Абдулхайрзода, Дж. Роль всеобгцей декларации прав 
человека в укреплениии прав ребенка / Дж. Абдулхайрзода // 

Государствоведение и права человека (научный журнал). - Душанбе, 
2018.-№ 1 (09).-С. 116-120.

[11-М]. Абдулхайрзода, Дж. Генезис прав и свобод ребенка в системе 

прав человека / Дж. Абдулхайрзода // Вестник науки и творчество 
(научный журнал). - Казань, Россия, 2018. - № 7 (31). - С. 5-7.
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[12-М]. Абдулхайрзода, Дж. Права ребенка как юридическая 
конструкция / Дж. Абдулхайрзода // Вестник науки и творчество 

(научный журнал). - Казань, Россия, 2018. -№ 7 (31). - С. 8-10.
|13-М]. Абдулхайрзода, Дж. Понятие ребенка в теории права / Дж. 

Абдулхайрзода // Вестник науки и творчество (научный журнал). - 

Казань, Россия, 2018. - № 7 (31). - С. 11-14.
Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Абдулхайрзода Ҷамила дар мавзуи «Инкишофи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак» таҳқиқоти 
илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгӯй мебошад.
2. Диссертатсияи Абдулхайрзода Ҷамила дар мавзуи «Инкишофи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак» 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.
Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 

муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 15 нафар. Натиҷаи 

овоздиҳӣ: «тарафдор» - 15 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 нафар, 
суратмаҷлиси № 3/1 аз 25-уми октябри соли 2022.

Раиси ҷаласа: номзади илмҳои ҳуқуқшиноси, 
дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи инсон

Саъдизода Ҷ.

Бобозода У.Э.

Тавқиев Э.Ш.

ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ

Котиби ҷаласа:

Имзои СаъдизодаҶ.-ро 
Сардори РК ва КМ ДМТ 
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