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ХУЛОСАИ

ҷаласаи муштараки кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ, 

ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавй, ҳуқуқи конститутсионии 

факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

оид ба мубрамият ва аҳаммияти таҳқиқоти диссертатсионии 

Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-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, пешниҳод шудааст.

Мавзуи таҳқиқоти диссертатсионии Бобохонов Фаридун 

Аламшоевич - «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти 

таърихӣ-ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ» дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва 

ҳуқуқшиносии муқоисавии факултети ҳуқуқшиносӣ муҳокима гардида, 

дар асоси суратмаҷлиси №10/2 аз 17-уми июни соли 2022 ба ҳимоя тавсия 

дода шудааст.

Бобохонов Фаридун Аламшоевич соли 2019 Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистонро бо ихтисоси муносибатҳои байналмилалӣ (ҳуқуқ) хатм 

намуда, аз соли 2019 то соли 2021 ҳамчун ассистенти кафедраи ҳуқуқ ва
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методикаи таълими они факултети таърих ва педагогикаи Донишкадаи 

омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт кору фаъолият кардааст. Айни 

замон, номбурда ба сифати ёвари ректори Донишкадаи омӯзгории 

Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт ва муаллими калони кафедраи ҳуқуқ ва 

методикаи таълими они факултети таърих ва ҳуқуқи донишкадаи мазкур 

фаъолият дорад.
Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар давраи омода намудани 

диссертатсия ҳамчун унвонҷӯи кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии 

муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба 

ҳисоб мерафт.
Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзадӣ соли 

2022 аз ҷониби Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ ба талаботи манзурнамудаи банди 17-и 

Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, 

мутобиқ мебошад.

Роҳбари илмӣ: Азиззода Убайдулло Абдулло, доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессор.

Мубрам будани мавзуи таҳқиқоти диссертатсия. Эътироф ва ҳифзи 

ҳуқуқи инсон ҳамчун арзиши олӣ ва мавзуи марказӣ дар ҳама давраҳои 

ташаккул ва инкишофи таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик дониста мешуд. 

Муқаррар намудани сатҳ ва дараҷаи зарари аз кирдори манъгардида 

расонидашуда, эътирофи худи кирдор ҳамчун амали зишту зиддиҳуқуқӣ 

аз сатҳ ва дараҷаи шуури мардуми ҳамон замон вобаста буд. Аз ин ҷост, 

ки шакл ва намуди мухталифи меъёрҳо ва механизми татбиқи онҳо дар 

давраҳои гуногуни таърихӣ коркард ва татбиқ гардидаанд, ки ҳамчун 

таҷрибаи ғании халқи мо барои фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ ва 

ҳуқуқтатбиқсозӣ ибратомӯзанд. Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари моддию 

маънавӣ дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии тоҷикон мавзуи марказӣ дониста 

мешуд. Аз ҷониби дигар, онҳо ба таълимоти динию фалсафӣ танзим
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ёфта, бо тарзу усулҳои хос ҳифз мегардиданд. Дар низоми ҳуқуқии 

тошӯравӣ, шӯравӣ ва пасошӯравии Тоҷикистон роҳҳо ва механизмҳои 

ҳифзи ҳуқуқи инсон, ки ба халқи тоҷик хосанд, ташаккул ёфтаанд. Аз ин 

рӯ, махсусияти ҳифзнамоии ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ ва шаклҳои 

хоси танзими ҳуқуқии он дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ таҳқиқи 

алоҳидаро талаб менамояд.

Мавриди зикр аст, ки ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

натиҷаи поймол гардидани ҳуқуқ ба ҳаёт, саломатӣ, шаъну шараф, 

эътибор, номус, номи нек ва монанди инҳо ба вуҷуд меояд. Неъматҳои 

ғайримоддии зикршуда дар низоми ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд мавқеи хосро ишғол менамоянд. Аз ин рӯ, ҳифзи шаъну 

шарафи инсон аз туҳмат, таҳқир ва дигар кирдорҳои ба он 

таҷовузкунанда дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии Тоҷикистон масъалаи 

марказиро ташкил намуда, дар меъёрҳои ҳуқуқӣ мавриди танзим ва 

ҳифзнамоӣ қарор дода шуда, то замони мо ба тариқи меросият омада 

расидаанд. Дар низоми ҳуқуқи Тоҷикистони муосир ба масъалаи ҳуқуқ 

ва неъматҳои маънавӣ таваҷҷуҳ зоҳир гардида, Конститутсияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (минбаъд - ҶТ), кодексҳои соҳавӣ ва қонунҳои алоҳидаи 

амалкунанда онро мавриди танзими пурра ва ҳамаҷониба қарор 

додаанд. Аз ҷумла, м. 5 Конститутсияи ҶТ ҳаёт, қадр, номус ва дигар 

ҳуқуқҳои фитрии инсонро дахлнопазир дониста, эътироф, риоя ва ҳифзи 

ҳуқуқу озодиҳои инсонро вазифаи давлат шуморидааст. Муқаррароти 

мазкури конститутсионӣ, аз як ҷониб, талабот ва мутобиқгардонии 

низоми ҳуқуқи миллӣ ба принсипҳои инсондӯстӣ ва талаботҳои 

меъёрҳои байналмилалӣ бошад, аз ҷониби дигар, муқарраротест, ки дар 

низомҳои таърихии ҳуқуқии халқи тоҷик дар шакл ва сатҳи хоси замон 

инъикос гардида, нишон аз меросияти арзишҳо ва муқаррароти ҳуқуқӣ 

дар низоми ҳуқуқи миллии Тоҷикистон мебошанд. Дар ҳама давраҳои 

инкишофи низоми ҳуқуқ поймол намудан ва расонидани зарар ба шахс 

ва ҳуқуқу манфиатҳои ӯ ҳамчун арзиши олӣ, махсусан расонидани зарар
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ба қадру қиммат ва обрӯю эътибори шахс ҷавобгарӣ ва масъулияти 

муайяни ҳуқуқиро ба вуҷуд меовард. Аз ин рӯ, таҳқиқи заминавии 

масъалаҳои мазкур дар давраҳои гуногуни таърихӣ, махсусияти 

танзимнамоӣ ва ҳифз намудани ин арзишҳо, проблемаи меросият дар 

низоми ҳуқуқи миллӣ, ҳолати кунунии низоми танзими ҳуқуқӣ ва роҳҳои 

рутттди минбаъдаи қонунгузории амалкунанда дар ин самт зарурати 

таҳкиқи илмиро талаб менамоянд.

Самти дигари масъалаи таҳқиқшаванда аз муайян намудани ҳаҷм, 

дараҷа ва андозаи зарари расонидашуда, муқаррар ва татбиқ намудани 

ҷавобгарии ҳуқуқии мувофиқ ба он иборат мебошад. Масъалаи мазкур 

гарчанде дар қонунгузории кишвар дар сатҳи зарурӣ танзими ҳуқуқии 

худро ёфта бошад ҳам, вале аз нуқсони ҷиддӣ ва назарраси танзимнамоӣ 

орӣ нест. Аз ин рӯ, баҳри такмили қонунгузории амалкунандаи ҶТ 

таҳқиқи назариявӣ, таърихӣ ва муқоисавӣ-ҳуқуқии низоми қонунгузории 

миллӣ, таҷрибаи ҳуқуқэҷодкунӣ ва ҳуқуқтатбиқсозии кишварҳои хориҷӣ 

ва муқаррароти санадҳои байналмилалӣ заруранд.

Масъалаи эътироф, арзишмандӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон дар 

маркази таваҷҷуҳи ҳамешагии Президент ва Ҳукумати ҶТ қарор дорад. 

Бо дарки зарурияту муҳиммияти масъала Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ - Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии ҶТ аз санаи 

26.12.2018 изҳор намудаанд, ки «Таъмин намудани тартиботи ҳуқуқӣ, 

амнияти давлат, суботу оромии ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва 

шаҳрванд, инчунин, мубориза бо ҷинояткорӣ вазифаи бевоситаи хизматӣ 

ва қарзи виҷдонии ҳар як корманди мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб 

меравад». Ҳукумати кишвар ҳанӯз аз солҳои аввали ба даст овардани 

Истиқлоли давлатӣ ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон таваҷҷуҳи махсус 

зоҳир менамуд. Эътироф ва ҳифзи ҳуқуқҳои маънавӣ ва ғайримодии 

инсон ҳамчун арзиши олӣ дар сатҳи қонунгузорӣ, пеш аз ҳама, 

Конститутсияи ҶТ, Кодекси граждании ҶТ (минбаъд - КГ ҶТ), Кодекси
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ҷиноятии ҶТ (минбаъд - КҶ ҶТ), Кодекси меҳнати ҶТ (минбаъд - КМ 

ҶТ) ва як қатор қонунҳои алоҳидаи кишвар бо махсусияти миллӣ 

дастоварди низоми ҳуқуқии кишвари мост. Аммо, дар баробари 

дастовардҳои зиёди назариявию амалии низоми ҳуқуқии миллӣ, дар 

баъзе аз қисматҳои қонунгузории амалкунанда нуқсонҳои ҷиддӣ ба назар 

мерасанд. Ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди минбаъдаи қонунгузории 

миллӣ аз мубрамияти бештари мавзуи таҳқиқшаванда дарак медиҳад.

Навгопии илмии диссертатсия дар мақсаду вазифаҳои таҳқиқот, 

омӯзиши таҷрибаи ҳуқуқэҷодкунӣ ва ҳуқуқтатбиқсозии гузаштаи халқи 

тоҷик, таҳқиқи ҷараёни меросият дар инкишофи ҳуқуқи Тоҷикистон ва 

истифодаи он дар замони муосир, такмили қонунгузории кишвар, 

ташкили механизми дурусти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

ифода меёбад. Навгонии таҳқиқоти мазкур ҳамзамон дар он ифода 

меёбад, ки аввалин таҳқиқоти комплексӣ оид ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ бо назардошти низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 

муосири Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.

Диссертант мақсади таҳқиқоти диссертатсиониро дар таҳқиқи 

маҷмуӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ, назариявӣ-ҳуқуқӣ ва низомноки масъалаи ҳифзи 

ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, мавқеи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавӣ 

дар низоми ҳуқуқҳои инсон, масъалаҳои танзимнамоӣ, амалисозӣ ва 

ҳифзи ҳуқуқ ва неъматҳои маънавӣ аз зарари маънавӣ, муайян намудани 

тарзу усулҳои барқарорсозӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

маънидод менамояд. Барои расидан ба мақсадҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ вазифаҳои зерин гузошта шудааст:

- таҳқиқи ташаккул ва инкишофи меъёрҳо ва муқаррарот оид ба 

ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ;

- омӯзиши инкишофи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ дар 

низоми ҳуқуқи мусулмонӣ ва махсусиятҳои он;

5



- баррасии инкишофи қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ дар низоми ҳуқуқи шӯравӣ ва Тоҷикистони 

соҳибистиқлол;

- таҳқиқи назариявии мафҳум, намудҳо ва унсурҳои зарари 

маънавӣ;

- таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва санадҳои байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ;

- муайян намудани тарзу усулҳои ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ;

- таҳқиқи ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди қонунгузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ.

Хулосаҳо ва нуктаҳои илмии дар диссертатсия матраҳгардида бо 

истифода аз ақидаҳо ва мафҳумҳои пазируфташудаи илмӣ, санадҳои 

меъёрӣ-ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ, инчунин таҷрибаи судӣ дар 

самти ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ, исбот карда шудаанд. 

Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз сатҳи навгонии 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дарак медиҳанд. Таҳқиқоти диссертатсионӣ 

кори илмии анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли 

худро ёфтаанд.

Доир ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он унвонҷӯ 2 монография, 

38 мақолаҳои илмӣ, аз ҷумла 12 адади онҳо дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 26 мақола дар нашрияҳои дигар ба 

табъ расонидааст. Интишороти муаллиф мазмун ва моҳияти мавзуи 

таҳқиқоти диссертатсиониро инъикос намуда, таҳлили онҳо дар қисми 

хулоса ва тавсияҳои диссертатсия ҷой дода шудаанд.

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссергатсионӣ дар конференсияҳои 

зерин дар шакли маърӯза пешниҳод шудаанд: Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ // Конференсияи илмӣ-назариявии кафедраи ҳуқуқи
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инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ бахшида ба ҳафтаи илм (ш. Душанбе, 

22 юми апрели соли 2020); Нақши Конститутсия дар танзими ҳуқуқ ва 

неъматҳои ғайримоддии инсон // Конференсияи илмӣ-назариявӣ бахшида 

ба 25-солагии Конститутсияи ҶТ (н. Рашт, 5-уми ноябри соли 2020); 

Международное-правовое регулирование нематериальных благ человека 

// Актуальные проблемы международного права и внешнеэкономической 

деятельности: материалы XII междунар. науч. - практ. конф. 

преподавателей и студентов (Владимир, 3-4 декабря 2020 г.); Ҳифзи 

ҳуқуқи занон аз зарари маънавӣ дар низомҳои таърихӣ-ҳуқуқии 

Тоҷикистон // Масъалаҳои назариявии амалисозии ҳуқуқи инсон дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию 

амалӣ (ш. Душанбе, 7-уми декабри соли 2020); Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ мутобиқи Эъломияи умумии ҳуқуқи башар // 

Конференсияи илмӣ-назариявӣ бахшида ба Эъломияи умумии ҳуқуқи 

башар (н. Рашт, 10-уми декабри соли 2020); Ҳифзи ҳаёти хусусӣ дар 

низомҳои таърихӣ-ҳуқуқӣ ва муосири Тоҷикистон // Конференсияи илмӣ- 

назариявии ҳайати профессорону омӯзгорон ва донишҷӯён оид ба 

натиҷагирии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар соли 2020 ва вазифаҳо 

барои соли 2021, бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии ҶТ ва 

«Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ» 

(солҳои 2020-2040) (ш. Кӯлоб, 27-30-юми апрели соли 2021); Нақши 

Истиқлолияти давлатии ҶТ дар танзим ва ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари 

маънавӣ // Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ бахшида ба 30- 

солагии Истиқлолияти давлатии ҶТ (н. Рашт, 7-уми сентябри соли 2021); 

Нақши Конститутсия дар такмили қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи 

инсон аз зарари маънавӣ // Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ 

бахшида ба 27-солагии Конститутсияи ҶТ (н. Рашт, 4-уми ноябри соли 

2021); Ҳифзи шаъну шарафи инсон аз туҳмат ва таҳқир дар ҶТ // Ҳуқуқи 

инсон дар раванди ҷаҳонишавӣ: маводи конференсияи ҷумҳуриявии 

илмию назариявӣ (ш. Душанбе, 7-уми декабри соли 2021); Возмещение
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морального вреда как средство защиты прав человека // Современные 

исследования как драйвер роста экономики и социальной сферы: II 

Международной научно-практической конференции (Петрозаводск, 21 

февраля 2022 г.); Защита прав человека от морального вреда в уголовном 

законодательстве Таджикской ССР // Консолидация интеллектуальных 

ресурсов как фактор развития современных исследований: II 

Международной научно-практической конференции (Петрозаводск, 24 

февраля 2022 г.) ва ғ.

Маврид ба тазаккур аст, ки хулоса ва пешниҳодҳои диссертатсия 

дар ҳалли як қатор мушкилоти илмҳои назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи 

инсон, ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи гражданӣ, соҳаҳои мурофиавӣ-ҳуқуқӣ ва 

умуман илми ҳуқуқшиносӣ мавҷудбуда, истифода гарданд. Ҳамзамон, 

муқаррароти асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ 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 конститутсионӣ, ҳуқуқи гражданӣ, 

ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ғ. истифода бурда шаванд. Аҳаммияти амалии 

таҳқиқот дар он ифода мегардад, ки дар фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ 

ҷиҳати такмили қонунгузории кишвар метавон хулосаву пешниҳодҳои 

таҳқиқотро вобаста ба масъалаи ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ 

истифода бурд.

Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии 

таҳқиқоти диссертатсия, нуқтаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод 

мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ- 

назариявии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи инсон аз 

зарари маънавӣ асоснок карда мешавад. Ҳамзамон, масъалагузорӣ ва 

сабки диссертатсия саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳанд.

Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - 

Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ 

ва давлат, ки бо қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди
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Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми сентябри соли 2021, таҳти 

№7 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Таҳқиқоти диссертатсионии Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар 

мавзуи «Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ- 

ҳуқуқӣ ва назариявӣ-ҳуқуқӣ» 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 

талаботи бандҳои 31, 33-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, 

таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, аз тарафи муаллиф 

мустақилона таълиф гардида, дорои ягонагии дохилӣ, натиҷа ва 

нуқтаҳои нави илмӣ мебошад ва саҳми шахсии муаллифро дар соҳаи илм 

нишон медиҳад.

Қарор карда шуд:

1. Диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар мавзуи 

«Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 

назариявӣ-ҳуқуқӣ» таҳқиқоти илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба талаботи 

пешбинигардидаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷавобгӯ мебошад.

2. Диссертатсияи Бобохонов Фаридун Аламшоевич дар мавзуи 

«Ҳифзи ҳуқуқи инсон аз зарари маънавӣ: таҳқиқоти таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 

назариявӣ-ҳуқуқӣ» ҷиҳати ҳимоя намудан 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 

Шурои диссертатсионии 6О.КОА-018 тавсия карда шавад.

Хулоса дар маҷлиси муштараки кафедраҳои назария ва таърихи 

давлат ва ҳуқуқ; ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ; ҳуқуқи 

конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар маҷлис иштирок доштанд: 17 нафар.
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/
Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» - 17 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 

0 нафар, суратмаҷлиси ҷаласаи муштараки кафедраҳои назария ва 

таърихи давлат ва ҳуқуқ; ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ; 

ҳуқуқи конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон (таъйиноти декани факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2022, таҳти №65) аз 4-юми 

июли соли 2022.

Раиси маҷлиси муштарак:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Котиби маҷлиси муштарак:

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Муқарризи №1:

директори Муассисаи давлатии 

«Маркази барномаҳои байналмилалӣ» 

Д.И.Ҳ., профессор / У/

урбонализода Н.Ш.
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