
ХУЛОСАИ
комиссияи экспертии Шӯрои диссертатсионии 6И.КОА-018 назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии 
Абдулхайрзода Ҷамила дар мавзуи “Инкишофи қонунзории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак”, 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

Таҳқиқоти диссертатсионии Абдулхайрзода Ҷамила фарогирандаи 
ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид 
ба ҳуқуқи кӯдак ва ҳифзи онҳо дар илми ҳуқуқшиносии муосир, тахдили 
қонунгузории ватанию хориҷӣ, муайян кардани нақши унсурҳои 
таркибии механизми ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ҳамчун воситаи мустаҳкам 
намудани вазъи ҳуқуқӣ ва тавсияҳои амалӣ барои баланд бардоштани 
шароити нави иҷтимоии ҶТ, самаранокии таъмини ҳуқуқи кӯдак ҳамчун 
асоси насли оянда мебошад.

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 соҳибистикдол 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 
ҳуқуқҳои кӯдак ва паҳлуҳои дигари он барои Ҷумҳурии Тоҷикистон беш 
аз пеш мубрам мебошад.

Тавре таҷрибаи судӣ ва омори баррасии парвандаҳои оилавӣ нишон 
медиҳад, миқдори зиёди баҳсҳои судиро вобаста ба парвандаҳои оилавӣ 
дар амал даъвоҳои шаҳрвандон оид ба бекор кардани ақди никоҳ ташкил 
медиҳанд. Барои мисол, тибқи омори мавҷуда, дар саросари Тоҷикистон 
ба таври расмй дар маҷмӯъ, соли 2018-9727 нафар, соли 2019-9676 нафар, 
соли 2020-9175 нафар, соли 2021-12302 ва соли 2022 - 11753 нафар 



шаҳрвандон ақди никоҳашон бекор карда шудааст, ки аз ҷумла дар миёни 
ин оилаҳо кӯдакон ҳам тарбия мешуданд. Бо чунин вазъ мо такмили 
танзими ҳуқуқии масъалаҳои зиёде доир ба ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 
кӯдакро ҳангоми ҳалли баҳсҳои судӣ, ки бевосита ба сарнавишти 
минбаъдаи кӯдакон дахл доранд, зарурӣ медонем. Ба назари мо, 
масъулияти пурраи таъмини ҳифзу ҳимояи ҳуқуқии шаҳрвандон ба уҳдаи 
давлат мебошад. Стратегияи миллӣ, нақшаҳо ва тасмимҳои дурусти сиёсӣ 
дар роҳи даст ёфтан ба ин мақсад аҳамияти ҳалкунанда мебозанд, зеро 
ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқи кӯдак бо мубрамияти худ дар стратегия, барнома 
ва қонунҳои ҶТ ба таври васеъ бояд инъикос ёбанд.

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.

2. Диссертатсия ба талаботи банди 31 ва 33 Таргиби додани дараҷаҳои 
илмӣ, ки бо Қарори Хукумати Ҷумхурии 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 Шӯрои 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 13 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 7 
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 Кдрори Хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, таҳти№ 267 тасдиқгардидааст, мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Абдулхайрзода Ҷамила 
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 Тартибидоданидараҷаҳоиилмӣ гувоҳӣ медиҳад.

6. Дар рисолаи илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои пешниҳоднамудаи 
Абдулхайрзода Ҷамила маълумоти ғайрисаҳеҳ, аз ҷумла дар бораи корҳои 
аз тарафи довталаб чопгардида, мавҷуд намебошад.



Банди 61-и Низомномаи Шӯрои 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 Абдулхайрзода Ҷамила, 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 Шӯрои 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

- Аминҷонов А.Х., мудири кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 
муқоисавӣ Муассисаи давлатии таълимии Донишгоҳи давлати Бохтар ба 
номи Носири Хусрав, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳандаи диссертатсия - муассисаи 
давлатии «Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 
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 11 апрели соли 2023 соати 14.00. таъин карда шавад.

Раиси комиссия: 
доктори илмҳои 
аъзои Шӯрои ди Шарофзода Р.Ш.

Назаров А.Қ.

Аъзои комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 
аъзои Шӯрои диссертатсионӣ

номзади илмҳои ҳуқуқшиноси,
дотсенти кафедраи назария ва 
таърихи давлат ва ҳуқуқи 
факултети ҳуқуқшиносии ДМТ Шарифзода С.Ш.
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