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ТАҚРИЗИ
муассисаи пешбар ба 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 пешниҳод шудааст

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми 
эълоншуда. Диссертатсияи Абдулхайрзода Ҷамила таҳқиқоти илмии 
анҷомёфтае мебошад, ки аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, 
ба яке аз масъалаҳои мубрами илми ҳуқуқшиносӣ - инкишофи 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак бахшида шуда, 
муҳтавои он ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи 
ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат, ки аз 
ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди 
проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳаммияти он. Таҳқиқоти диссертатсионӣ ба 
яке аз масъалаҳои марказии илми ҳуқуқшиносӣ бахшида шудааст. 
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 ноболиг 
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.
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Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳои худ 
пайваста қайд менамоянд, ки таълим ва тарбияи кӯдакон яке аз 
вазифаҳои муҳимми сиёсати давлат ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, 
таҳкими масъалаҳои ҳифз ва таъмини ҳуқуқи кӯдак ва паҳлуҳои дигари 
он барои ҶТ беш аз пеш мубрам мебошад.

Маврид ба тазаккур аст, ки диссертант дар ҳалли як зумра 
масъалаҳои илмие, ки марбут ба инкишофи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак мебошанд, ба муваффақият ноил 
гардида, ҳамзамон мушкилотҳои илмиеро коркард намудааст, ки ҳалли 
онҳо барои рушди илми ҳуқуқшиносии ватанӣ ва такмили қонунгузории 
кишвар метавонанд саҳми назаррас гузоранд:

а) нахустин самти илмие, ки муаллиф ба он ноил гардидааст, ин 
ошкор намудани паҳлуҳои норавшани эътирофу риоя ва ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Таҳқиқбаранда қайд 
менамояд, ки дар м. 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 
ҳуқуқҳои 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 пайдоиши ятимиро бо вафоти падару модар ё падару модари танҳо 
алоқаманд намудааст. Ин мушкилотро рисоланавис бо он асоснок 
кардааст, 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. Бо ин мақсад ба 
ақидаи диссертант дар Қонуни мазкур дар сархати алоҳида мафҳуми 
кӯдаки нимятим дар чунин шакл пешниҳод карда карда шавад: «Нимятим 
- кӯдаке эътироф карда мешавад, ки аз падар ё модар маҳрум гардидааст» 
(саҳ. 10).

б) бахши дигари муваффақияти диссертант аз он иборат аст, ки 
мафҳуми дақиқ ва фаҳмои кӯдак пешниҳод намудааст. Муаллифи 
диссертатсия қайд менамояд, ки дар қонунгузории ҶТ мафҳумҳои 
гуногун, ҳатто мухолифи якдигар истифода мешаванд. Ин мушкилотро 
рисоланавис бо он асоснок кардааст, ки барои дақиқ намудани вазъи 
ҳуқуқии кӯдак дар қонунгузории соҳавӣ баррасии маҷмуӣ ва тафриқавии 
масъала мувофиқи мақсад мебошад. Дар акси ҳол дар қонунгузории ҶТ як 
навъ «парокандагӣ» ошкор карда мешавад, ки он ягон натиҷаи амалӣ 
надорад. Аслан, истилоҳи қонунгузорӣ бояд як хел истифода бурда шавад, 
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вагарна боиси нофаҳмиҳои матнҳои қонунгузорӣ мегардад ва рақобати 
нодурусти меъёрҳои ҳуқуқиро ба миён меорад. Мутобиқи қ. 3-и м. 40-и 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ» 
мафҳумҳо ва истилоҳоти дар матни санади меъёрии ҳуқуқӣ 
истифодашаванда бояд фаҳмо ва ҳаммаъно бошанд. Бо ин мақсад ба 
диссертант пешниҳод менамояд, ки дар қонунгузории ҶТ оид ба ҳуқуқи 
кӯдак мафҳуми фаҳмо ва дақиқи «кӯдак» истифода бурда шавад (саҳ. 10).

Ҳамзамон дар таҳқиқоти диссертатсионии муаллиф оид ба мафҳум, 
вазъи ҳуқуқӣ, нақш, мавқеи ҳолати ҳуқуқии кӯдак, таносуби ҳуқуқҳои 
кӯдак дар қонунгузории миллӣ ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ ва 
дигар нуктаҳои мусбӣ мавҷуд мебошад, ки дар муҳити илми ватанӣ 
метавон онро навгонии илмии назариявӣ маънидод намуд:

1. Мутобиқи боби дуюми Конститутсияи ҶТ, ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ 
бо ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд яксон шуморида мешаванд, ҳарчанд аз 
лиҳози сиёсӣ, моддӣ ва мурофиавӣ кӯдак субъекти махсус ба ҳисоб 
меравад. Аз ин ҷиҳат, таъин ва танзими ҳуқуқи кӯдак истифодаи 
механизми махсуси ҳуқуқиро тақозо менамояд. Дар қ. 1 ва 2, м. 34 
Конститутсияи ҶТ фақат ба таври умумӣ сухан меравад. Аз ин рӯ, 
зарурати он вуҷуд дорад, ки вазъи махсуси кӯдак дар сатҳи Конститутсияи 
ҶТ ба таври мушаххас пешбинӣ гардад. Пешниҳод карда мешавад, ки 
асоси қонунгузории ҳифзи ҳуқуқи кӯдак такмилу мушаххас гардад. 
Усулан, қонунгузории мавҷуда, ки бар асоси воқеиятҳои муосир ва рӯз- 
марра ташаккул меёбад, ҷанбаи декларативӣ дорад. Ба ин хотир, аввалан 
базаи меъёрии мавҷуд бояд ба таври мӯшикофона ва дақиқ мавриди 
таҳлил қарор дода шавад. Дар қадами дуюм, бояд самтҳо ва роҳҳои 
инкишофи минбаъдаи базаи меъёрӣ-ҳуқуқии мавҷуд муайян карда шавад. 
Нуктаи сеюм ба ин мавзуъ бармегардад, ки бояд қонунҳо ва муқаррароти 
меъёрӣ-ҳуқуқии мавҷуда бо Конститутсияи ҶТ ва меъёрҳои санадҳои 
байналмилалӣ мутобиқ гардонида шаванд (саҳ. 181).

в) Самти дигаре, ки муаллиф аз нигоҳи илмӣ ба он муваффақ 
гардидааст, ин таҳлили асосҳои ҳуқуқи миллӣ ва байналмилалии ҳифзи 
ҳуқуқи кӯдак мебошад. Дар Тоҷикистон санадҳои меъёри ҳуқуқии зиёде 
қабул шудаанд, ки ҷанбаҳои гуногуни таълиму тарбияи кӯдаконро дар 
бар мегиранд. Дар ҶТ маҷмуи санадҳои меъёри ҳуқуқӣ ташаккул 
ёфтааст, ки кӯдакро ҳамчун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои 
ҷамъиятӣ муайян мекунанд. Маҷмуи санадҳои меъёрии мазкур барои 
ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои кӯдакон ба восита ё бевосита равона 
шудаанд. Дар қонунгузории ҶТ оид ба таълиму тарбияи кӯдак як қатор 
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тадбирҳои мушаххас андешида шудааст, ки такмил ва истифодаи 
самараноки онҳо боиси натиҷаҳои назаррас шуда метавонад. Таъмини 
ҳимояи ҳуқуқи дахлдори кӯдак яке аз мушкилоти мубрамтарини ҷомеа 
мебошад. Инсоният кӯдакро ба яке аз категорияҳои алоҳидаи махсус 
дохил намудааст. Дар ҷомеаи ҷаҳонӣ имрӯз кӯдак аз лаҳзаи таваллуд 
гирифтори як қатор хатарҳо мегарданд, ҳол он ки ба ғамхорӣ ва 
таъминоту ҳифз ниёзманданд. Мавҷуд набудани ҳимояи дахлдор ба 
ташаккули минбаъдаи шахсияти кӯдак, ба муносибати мутақобилаи ӯ бо 
дигар аъзои оила ва атрофиён таъсири манфӣ мерасонад. Давлатҳо 
ҳарчи бештар тадбирҳо дар хусуси таъминот ва ҳимояи кӯдак андешида 
истодаанд, ки амалигардии он дар сатҳи байналмилалӣ вобаста ба 
созишномаҳои универсалӣ, минтақавӣ ва дуҷониба ба роҳ монда 
шудааст (саҳ. 178-179). Бояд тазаккур дод, ки нуқсонҳои ошкорнамудаи 
қонунгузории миллӣ аз тарафи унвонҷӯ оид ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак дар ҷомеаи ҳуқуқбунёд ва демократии имрӯзаи Тоҷикистон бисёр 
мубрам мебошад ва онҳо метавонанд дар такмили қонунгузории кишвар 
саҳми назаррас гузоранд.

г) Муаллиф дар таҳқиқи мавзуи мавриди назар оид ба ҳифзи ҳуқуқи 
кӯдак низ андешаҳои судманди илмиро манзур намудааст, ки метавонанд 
оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои оила аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ дошта 
бошанд. Ба андешаи диссертант дар қонунгузории ҶТ доир ба оила (м. 8 
КО ҶТ) моддаи ҷудогона дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои оила пешбинӣ 
шудааст. Вале дар он худи мафҳуми ҳифз муайян нагардидааст, 
ҳамчунин, роҳу механизмҳои мушаххаси татбиқи мафҳуми ҳифз зикр 
нашудаанд. Бо таваҷҷуҳ ба ин, омӯзишу таҳқиқи мафҳуми ҳифз дар 
меъёрҳои ҳуқуқи оила (ҷанбаи моддӣ-ҳуқуқӣ) аз аҳаммияти назариявӣ ва 
амалии зиёде бархӯрдор аст (саҳ. 180).

ғ) Бояд тазаккур дод, ки муаллифи диссертатсия дар таҳқиқи 
дурнамо ва рушди қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи 
кӯдак низ ба муваффақият ноил гардидааст, ки натиҷаи таҳқиқоти он 
барои такмили қонунгузории кишвар аҳаммияти назаррас доранд. Ба 
андешаи муаллиф, афзоиши шумораи меъёрҳои ҳуқуқии танзимкунандаи 
муносибат дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак, мураккабкунии онҳо, 
тағйиротҳои зуд-зуд ҳангоми корбурди қонунгузорӣ дар бораи ҳуқуқи 
кӯдак ба душвориҳои маълум оварда мерасонанд. Таъмини дастрасии 
ҳуқуқ яке аз самтҳои муҳимми сиёсати қонунгузории давлат мебошад. Ба 
андешаи диссертант қабул намудани Кодекси ҶТ “Дар бораи ҳуқуқи 
кӯдак” роҳи дуруст аст, ки ҳам ба беҳтаршавии сифати танзими ҳуқуқии 
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муносибатҳо дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак ва ҳам ба таъмини худи 
дастрасӣ ба ҳуқуқи кӯдак оварда мерасонад. Бинобар ин, муаллиф 
пешниҳод менамояд, ки Кодекси ҶТ “Дар бораи ҳуқуқи кӯдак” қабул 
карда шавад. Дар давлатҳои хориҷӣ, аз ҷумла дар Ҷумҳурии 
Қирғизистон (10 июли соли 2012, №100 қабул шуда, аз 5 фасл, 12 боб ва 
104 модда. иборат аст) ва Гурҷистон ( 20 сентябри соли 2019, №5004-1с 
қабул шуда, аз 15 боб ва 101 модда иборат аст) Кодекси кӯдак қабул 
гардидааст. Мавҷуд будани чунин санади ягона ва такмилкунандаи 
қонунгузорй доир ба ҳуқуқи кӯдак дар ҶТ имкони иҷрои фаврии ҳалли 
масоили ҷиддии дар ҳоли ҳозир пайдошудаи танзими қонунгузорӣ дар 
соҳаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдакро фароҳам оварда, ба бартарафсозии 
ихтилофоти мушаххасшуда оварда мерасонад (саҳ. 182).

Дар умум метавон хулосабарорӣ намуд, ки таҳқиқбаранда 
масъалаҳои гузошташударо оид ба ҳифзи ҳуқкуқи кӯдак мақсаднок 
таҳлил намуда, нуктаҳои муҳимми илмиеро пешниҳод намудааст, ки 
барои илми ҳуқуқшиносии ватанӣ аҳаммияти калони назариявию амалӣ 
доранд.

Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳаммияти 
илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии 
дархостшаванда мумкин аст.

Таҳқиқоти диссертатсионӣ аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба 
масъалаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак бо назардошти низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ 
ва муосири Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Нуктаҳои илмии диссертатсия, 
ки ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, навгонии таҳқиқоти диссертатсионӣ 
ва натиҷаҳои ҳалли вазифаҳои гузошташударо инъикос менамоянд.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти диссертатсионии 
Абдулхайрзода Ҷ. дар он ифода меёбад, ки хулосаҳо ва пешниҳодҳои дар 
натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ бадастомада барои ҳалли 
масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдак истифода 
карда мешаванд. Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар он зоҳир 
мегардад, ки хулоса ва таклифу пешниҳодҳои дар он манзургардида 
метавонанд барои ҳалли як қатор масъалаҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, 
ки ба ҳуқуқ ва озодиҳои инсон бахшида шудаанд, мусоидат намоянд. 
Аҳаммияти амалии таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти 
ҳуқуқэҷодкунӣ ҷиҳати такмили қонунгузории кишвар метавон хулосаву 
пешниҳодҳои таҳқиқотро вобаста ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи кӯдак 
истифода бурд. Хулосаву пешниҳодҳои таҳқиқот барои амалияи 
ҳуқуқтатбиқсозӣ ҷиҳати ҳифзи ҳуқуқи кӯдак аҳаммияти калон доранд.
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Хулоса ва пешниҳодҳои дар таҳқиқоти диссертатсионии 
Абдулхайрзода Ҷ. манзургардида дар хусуси инкишофи қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи кӯдак метавонанд дар омода 
намудани адабиёти таълимӣ ва таълимӣ-методӣ, инчунин ҷараёни 
таълими фанҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқи 
Тоҷикистон, ҳуқуқи инсон, ҳуқуқи кӯдак, механизмҳои ҳимояи ҳуқуқи 
инсон, ҳуқуқи конститутсионӣ, ҳуқуқи гражданӣ, ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
навиштани корҳои курсӣ, рисолаҳои хатм ва магистрӣ истифода бурда 
шаванд.

Бо мақсади исботи гуфтаҳои қаблӣ метавон ба чанде аз натиҷаҳои 
илмии таҳқиқоти диссертатсионй ишора намуд, ки дар асоси он 
довталаб арзандаи дараҷаи илмии дархостшаванда мебошад:

1. Дар тавсияи якум, чорум ва панҷуми назариявии худ диссертант 
мафҳумҳои нимятим, фарзанди ноболиғ ва ҳифзи ҳуқуқи оила манзур 
намудааст, ки онҳо то кунун на дар қонунгузорӣ ва на дар адабиётҳои 
ватанӣ аз нуқтаи назари илмӣ асоснокшуда ҷой надоштанд. Аз ҷумла, 
муаллиф мафҳуми нимятимро чунин пешниҳод кардааст: «Нимятим - 
кӯдаке эътироф карда мешавад, ки аз падар ё модар маҳрум гардидааст». 
Меъёрҳои м. 4 ва 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбия фарзанд», амалан, аз лиҳози мафҳуму 
маъно ва танзими ҳуқуқӣ бо ҳам мухолифанд. Пешниҳод карда мешавад, 
ки вожаи «фарзанд» («кӯдак») дар б. 1, м. 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бо 
истилоҳи «фарзанди ноболиғ» иваз карда шавад. Зеро истифодаи истилоҳи 
«фарзанди ноболиғ» бо назардошти матни қонуни мазкур, нисбатан дақиқ, 
муназзам ва мантиқӣ ба назар мерасад.

2. Дар тавсияи амалии якум муаллиф қабули як қатор қонунҳоро 
пешниҳод намудааст, ки чунин пешниҳоди асоснокшуда то кунун дар 
адабиётҳои ватанӣ ва қонунгузории миллй ба назар намерасид. 
Диссертант қабули чунин қонунҳоро пешниҳод намудааст: Бо мақсади 
ҷобаҷогузории кӯдакони ятим ва бепарастор, инчунин, мустаҳкам 
намудани институти васоят ва парасторӣ пешниҳод менамоем, ки Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи ҳуқуқ ва дастгирии кӯдакони 
ятим ва бепарастор» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи 
ҳуқуқҳои кӯдак» дар таҳрири нав қабул карда шаванд.

3. Муаллифи диссертатсия дар тавсияи амалии сеюм қайд 
намудааст, ки барои боз ҳам натиҷабахш гардидани ҳифзи ҳуқуқи кӯдак 
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак чун ниҳоди мустақил дар алоҳидагӣ аз 
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Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон фаъолият намояд. Дар аксари кишварҳои 
хориҷӣ бо мақсади амалӣ намудани муқаррароти Конвенсия оид ба ҳуқуқи 
кӯдак ҷиҳати таъсис додани мақоми ваколатдор оид ба ҳифзи ҳуқуқи кӯдак 
- Ваколатдор ё комиссияҳои махсус таъсис дода шудааст. Дар кишвари мо 
бошад, бо супориши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 
2015 Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак ҳамчун зерсохтори Ваколатдор оид 
ба ҳуқуқи инсон таъсис дода шудааст. Пешниҳод намудааст, ки 
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи кӯдак чун ниҳоди мустақил дар алоҳидагӣ аз 
Ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон фаъолият намояд. Зеро таҷрибаи давлат- 
ҳои хориҷӣ вобаста ба масъалаи мавриди назар нишон медиҳад, ки ба 
таври ҷудогона фаъолият намудани он натиҷаҳои боз ҳам мусбатро ба даст 
оварда метавонад.

4. Муаллиф дар тавсияи амалии сеюм таъкид менамояд, ки 
омӯзиши вазъи фаъолияти мақомоти васоят ва парасторй дар сатҳи 
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, вилоятҳо ва мақомотҳои 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ нишон дод, ки аз лаҳзаи қабули Низомномаи 
мақомоти васоят ва парасторӣ аз соли 2000 ва қабули Низомномаи нави 
мақомоти васоят ва парасторӣ аз соли 2017 воҳиди кории алоҳидаи 
мақомоти васоят ва парасторӣ мавҷуд нест. Ҳарчанд дар банди 7-и ҳамин 
Низомнома масъалаи мазкур бар зиммаи Вазорати маориф ва илм, раёсат 
ва шуъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо вогузор гардида бошад ҳам, бо номи 
масъули мақомоти васоят ва парасторӣ воҳиди корй вуҷуд надорад. 
Таҷриба нишон медиҳад, ки дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ин 
вазифаро мушовири шуъбаи маориф оид ба корҳои тарбия пеш мебарад, 
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд вазифаи мақомоти васоят ва 
парасториро сармутахассис, котиби комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак иҷро 
менамояд. Пешниҳод карда мешавад, ки дар миқёси ҷумҳурй воҳиди кории 
алоҳидаи мақомоти васоят ва парасторӣ дар назди мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ таъсис дода шавад.

Бинобар ин, пешниҳоди диссертант саривақтӣ буда, аз як тараф 
қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқи кӯдакро 
такмил дода, аз тарафи дигар раванди ҳифзи ҳуқуқи кӯдакро аз ҷониби 
мақомоти ҳуқуқтатбиқкунанда мустаҳкам менамояд.

Дар ин қисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмӣ бо 
назардошти нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя 
пешниҳодшаванда, ки ҳамагӣ навгонии илмӣ ба ҳисоб мераванд, лоиқ ба 
.дараҷаи илмии дархостшаванда мебошад.
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Бояд қайд намуд, ки дар баробари муваффақиятҳои ишорашуда, 
инчунин дар рисолаи илмӣ баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан ҷой 
доранд, чунончӣ:

1. Муаллифи рисола қайд менамояд, ки асоси қонунгузории ҳифзи 
ҳуқуқи кӯдак такмилу мушаххас гардад (саҳ. 177-178). Вобаста ба 
андешаи иброзшуда аз муаллиф пурсида мешавад, ки таҳти асоси 
қонунгузории ҳифзи ҳуқуқи кӯдак чиро дар назар дорад?

2. Муаллиф дар рисола қайд намудааст, ки 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 уҳдадориҳои миллӣ ва байналмилалии 
кишварҳо мебошад (саҳ. 5). Вале муаллиф мушаххасан ҳадафи таъмин ва 
дастрасӣ ба як зиндагии муносиб барои кӯдаконро шарҳ надодааст. Аз 
ин рӯ, аз муаллиф хоҳиш карда мешавад, ки андешаи худро дар ин хусус 
ҳангоми ҳимояи ошкорои диссертатсия манзур намояд.

3. Муҳаққиқ дар рисола қайд намудааст, ки вожаи «фарзанд» 
(«кӯдак») дар б. 1, м. 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бо истилоҳи 
«фарзанди ноболиғ» иваз карда шавад. Зеро истифодаи истилоҳи 
«фарзанди ноболиғ» бо назардошти матни қонуни мазкур, нисбатан дақиқ, 
муназзам ва мантиқӣ ба назар мерасад.(саҳ. 92-93). Дар ин маврид аз 
муаллиф пурсида мешавад, ки моддаҳои мазкур чи гуна такмил дода 
шавад ва бартараф намудани ҳамин нуқсон барои амалияи 
ҳуқуқтатбиқсозӣ чи гуна манфиат дошта метавонад?

Аммо, эрод ва норасоиҳои ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи 
диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмии онро коста 
намегардонанд.

Автореферат ба муҳтавои диссертатсия мувофиқат дорад. Дар 
автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқот, алалхусус мазмуни мухтасари 
таҳлили кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

Мутобиқати тахассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ.
Диссертатсияи Абдулхайрзода ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
мутобиқат менамояд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона 
навишта шуда, дорои мазмун ва мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Сатҳи 
навгонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду 
тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва 
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маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалӣ саҳми шахсии муаллифро 
тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби 
таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон 
медиҳад.

Хулоса, рисолаи диссертатсионии Абдулхайрзода Ҷамила ба 
талаботҳо оид ба корҳои диссертатсионӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи 
илмии номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан 
ба дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 
12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар 
бораи ҳуқуқ ва давлат мебошад.

Тақриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, махсусан бандҳои 76, 77, 
78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, 
таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия ва автореферат дар семинари васеи илмӣ-назариявии 
кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасй шудааст. Дар 
семинар иштирок доштанд 12 нафар: тарафдор - 12 нафар, муқобил - 
бетараф нест. Суратмаҷлиси семинари васеи илмй-назариявй таҳти №2 
аз 22 феврали соли 2023.

Тақризи муассисаи пешбар аз ҷониби Абдулхонов Ф.М., номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносй, дотсент, ходими пешбари маркази омӯзиши 
“Мактаби давлатдории Эмомалӣ Раҳмон”, Академияи идоракунии 
давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда шуда, 
дар маҷлиси кафедра муҳокима ва ҷонибдорӣ карда шудааст. Дар 
семинар иштирок доштанд 9 нафар: тарафдор - 9 нафар, муқобил - 
бетараф нест. Суратмаҷлиси кафедра таҳти №7 аз 24 феврали соли 2023.

Раиси семинари васеи илмӣ-назариявӣ:
мудири кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии 
муқоисавии Академияи идоракунии давлатии 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон // /’ /
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй, дотсент //^// / П.И. Мирзоев
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Ташхисгар:
Ходими пешбари маркази омӯзиши
“Макатаби давлатдории Эмомалй Раҳмон”
Академияи идоракунии давлатии
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент -——л Ф. М. Абдулхонов

Котиби ҷаласа: 
дотсенти кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон /у' 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ Д.А. Олимзода

Имзои Мирзоев П.И., Абдулхонов Ф. М., 
Олимзода Д.А. -ро тасдиқ мекунам: 
Сардори раёсати кадрҳо, коргузорй ва кор: 
махсуси Академияи идоракунии давлатйи(| 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикисто^М

АЛЖЕСАТИ КАДРҲО, 
КОРГУЗОРИ ВА 

КОРҲОИ МАХСУС

УП^ВДЬЛИЕ КАДРОВ.

.Б. Ҳамидов

Суроға: 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел: 224- 
17-86, 224-83-93 (факс), етаП: тҒо@ара.Ҷ.
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