
СУРАТМАҶЛИСИ 

ҷаласаи муштараки кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва 
ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, ҳуқуқи 

конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон

17-уми декабри соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 17 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 02- 
уми декабри соли 2022, таҳти №292/1 тасдиқ гардидааст, 17 нафар 
иштирок доранд, ки аз онҳо 5 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 Абдулхайрзода Ҷамила 

дар мавзуи “Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

ҳуқуқи кӯдак” 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.



Роҳбари илмӣ: Насридцинзода Эмомалӣ Сайфидцин - доктори 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор, узви вобастаи Академияи миллии 
илмҳои Тоҷикистон.

Муқарризони холис:
Назарзода Носир Ҷобир - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи “Ташкили идоракунии фаъолияти мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ”-и факултети №-1 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Шодиён Исматулло Раҳматуллозод- дотсенти кафедраи назария ва 
таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ.
Кӣ ба рӯзномаи ҷаласа тарафдор аст, хоҳишмандам мавқеатонро 

муайян намоед. Муқобил - нест. Бетараф - нест. Ҳама тарафдор 
мебошанд.

Сухан ба диссертант оид ба муҳтавои асосии диссертатсия дода 
мешавад. Марҳамат!

Абдулхайрзода Ҷамила - баромад намуд.

Раисикунанда: Ба диссертант кӣ савол дорад? Марҳамат, устод 
Азиззода У.А.

Азиззода У.А. Механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак 

кадомҳоянд?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!

Унвонҷӯ: Ташаккури зиёд, устоди азиз!

Пеш аз ҳама, ёдовар бояд шуд, ки зери мафҳуми механизми ҳифзи 

ҳуқуқи кӯдак низоми воситаҳои таъсиргузорӣ, муштараки иҷтимоӣ ва 

ҳуқуқӣ дар назар аст, ки барои таъмини татбиқи ҳуқуқҳои кӯдак ба кор 

бурда мешавад. Ин ҷо ҳадаф, сухан гуфтан дар бораи воситаҳои 

муштараки иҷтимой ва ҳуқуқии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак мебошад.

Низоми механизмҳои ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакро ба ду гуруҳи калон 
ҷудо намудан мумкин аст:

а) механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак;
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б) механизмҳои байналмилалии ҳифзи ҳукуқҳои кӯдак.

Таҳти мафҳуми механизми миллии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак роҳҳо ва 

муносибатҳое фаҳмида мешавад, ки дар қонунгузории миллӣ муқаррар 

ва сирф барои ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак равона шудаанд. Танҳо дар сурати 

таҳияи механизмҳои пешқадам, самаранок ва ташкили механизми 

ягонаи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, ки ҳамаи сохторҳои он якҷоя амал 

мекунанд, шароити мусбати риояи ҳуқукҳои кӯдакро муқаррару таъмин 

намудан мумкин аст. Азбаски механизми миллии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак 

дар санадҳои меъёрии миллӣ (Конститутсия ва қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон) ифода ёфтааст, онҳоро механизмҳои миллии ҳифзи 

ҳуқуқҳои кӯдак мегӯянд.

Механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак, дар навбати худ, аз 

унсурҳо иборат аст. Мақомот, ташкилот ва шахсони мансабдори онҳо 

субъектони амалисозандаи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак ба шумор мераванд. 

Вобаста ба самти фаъолият, муносибат бо рукнҳои ҳокимият ва нақши 

доштаашон дар ҳаёти ҷамъиятӣ, механизмҳои миллии ҳифзи ҳуқуқҳои 

кӯдакро ба 3 унсури асосӣ ҷудо менамоянд:

1. Ҳифзи судии ҳуқуқҳои кӯдак;

2. Ҳифзи ғайрисуди (маъмурӣ)-и ҳукуқхои кӯдак;

3. Ҳифзи ғайриҳукуматии хуқуқҳои кӯдак.

Раисикунанда: Саволи навбатӣ? Марҳамат, устод Раҳимзода М.С.

Раҳимзода М.С. Дар нуктаҳои илмӣ мафхуми кӯдаки нимятим 

пешниҳод гардидааст?

Раисикунанда: Марҳамат, унвонҷӯ!

Унвонҷӯ: Ташаккур зиёд Устод! Дар моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи ҳифзи ҳуқукҳои кӯдак” мафҳумҳои асосӣ дода 

шудаанд. Дар миёни ин мафҳумҳо сархати сеюм мафҳуми «кӯдаки 

ятим»-ро кушода додааст. Ятимӣ ин ҳолате мебошад, ки вобаста ба 

омилҳои муайян кӯдак аз падару модараш маҳрум мемонад (яъне 

падару модари кӯдак фавтидаанд). Дар Қонуни мазкур ҳолати 
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пайдоиши ятимиро бо вафоти падару модар ё падару модари танхо 

алоқаманд намудааст. Аз ин маълум мегардад, ки дар сурати дар қайди 

ҳаёт будани яке аз волидайн кӯдак ятим не, балки нимятим номида 
мешавад. Ҳатто вазъи ҳуқуқии кӯдакони ятим ва нимятим дар амалия аз 
ҳамдигар фарқи калон доранд.

Аз ин лиҳоз, ба ақидаи мо хуб мешавад, ки дар Қонуни мазкур дар 

сархати алоҳида мафҳуми кӯдаки нимятим дар чунин шакл пешниҳод 

карда карда шавад: “Нимятим-кудаке эътироф карда мешавад, ки аз 
падар ё модар маҳрум гардидааст”.

Раисикунанда: Боз савол ҳаст ба диссертант? Савол нест.

Сухан ба роҳбари илмии диссертант дода мешавад: Насриддинзода 
Эмомалӣ Сайфиддин - доктори илмҳои ҳуқукшиносӣ, профессор, узви 
вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон (такриз замима 
мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси якум дода мешавад:

Назарзода Носир Ҷобир - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи “Ташкили идоракунии фаъолияти мақомоти 

ҳифзи ҳуқуқ”-и факултети №-1 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Сухан ба муқарризи холиси дуюм дода мешавад: 
Шодиён Исматулло Раҳматуллозод- дотсенти кафедраи назария ва 
таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ. (тақриз замима мегардад).

Раисикунанда: Ба мубоҳиса мегузарем. Кӣ хоҳиши иштирок 
намудан дар муҳокимаи рисолаи илмиро дорад? Хоҳишманд нест.

Раисикунанда: Таҳқиқоти диссертатсионии Абдулхайрзода Ҷамила 

дар мавзуи “Инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

ҳуқуқи кӯдак” 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, мусбӣ арзёбӣ 
гардида, ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-018 тавсия карда шавад.
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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

Котиби маҷлиси муштарак: 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Наимов Б.Ғ.

Муқарризи №1:
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори
кафедраи “Ташкили идоракунии фаъолияти

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ”-и факултети №-1

кадемияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон X -—Назарзода Н.Ҷ.

Муқарризи №2:
дотсенти кафедраи назария ва таърихи

давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии 
ДМТ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ. Шодиён И.Р.

Тавқиев Э.Ш.


