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ТАҚРИЗИ
муассисаи тақриздиҳанда ба диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон
Нарзиалиевич дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи
Кощифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир», ки барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария
ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳукуқ ва давлат
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) пешниҳод шудааст.
Мубрамияти
мавзӯи
таҳқиқот.
Диссертатсияи
Давлатов
Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи дорои аҳамияти бузурги
назариявӣ ва амалӣ навишта шудааст.
Мубрамияти мавзӯи
интихобкардаи унвонҷӯ, пеш аз ҳама, ба аҳамияти илмӣ доштани афкори
сиёсӣ-ҳуқуқии яке аз мутафаккирони тоҷику форс Ҳусайн Воизи Кошифӣ
дар Тоҷикистони муосир вобаста аст, зеро солҳои охир дар шароити
ҷаҳонишавӣ, ҳамгироии масъалаҳои фарҳанги ҳуқуқӣ ва муносибатҳои
бо онҳо алоқаманд хеле густариш ёфтааст. Аз ин рӯ, анҷом додани
таҳқиқотҳои дахлдор оид ба ҷойгоҳ ва нақши мутафаккирони тоҷик, аз
ҷумла афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ, роҳу воситаҳои
амалӣ намудани онҳо дар сатҳи миллӣ, мутобиқкунонии санадҳои
дохилидавлатӣ бо фарҳанги ҳуқуқӣ ниёгон, торафт мубрамтар мегардад.
Аммо дар нашрияҳои таълимӣ ва илмӣ доир ба афкори сиёсӣҳуқуқии мутафаккирони тоҷику форс дар Тоҷикистон, ба масъалаҳои
зикршуда таваҷҷуҳи зарурӣ дода нашуда, танҳо баъзе аз ҷанбаҳои ин
масъала мавриди омӯзиши алоҳида қарор гирифтаанд.
Аз ин ҷиҳат, мубрамияти таҳқиқоти диссертатсионии Давлатов
Маъруфҷон Нарзиалиевич ҷойи шубҳа надорад.
Таҳлили ҳамаҷонибаи ҷойгоҳ ва нақши афкори сиёсӣ-ҳуқуқии
Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар замони муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
икдоми саривақтӣ ва зарурӣ мебошад.
Ҳадафҳо ва методологияи таҳқиқот. Дар таҳқиқоти мазкур унвонҷӯ
кӯшидааст он масъалаҳои ҷиддиро дар таҳлили мақом ва аҳамияти
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афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар замони муосир дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой доштаро пур намояд.
Бояд эътироф кард, ки муаллиф ба ҳадафҳои гузошташуда ноил
гашта, аз иҷрои вазифаҳои илмӣ баромадааст: диссертатсия дар илми
ҳуқуқшиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин пажӯҳиши комили монографии масъалаҳои назариявӣ ва амалии нақш ва ҷойгоҳи афкори сиёсӣҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар замони муосир дар Тоҷикистон
мебошад.
Зимни таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳам аз усули умумиилмии
диалектикии идрок ва ҳам аз усулҳои махсуси пажӯҳишӣ (таҳлилӣ,
таърихӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ ва ғайра) истифода шудааст.
Асосҳои методологии таҳқиқотиро дар омӯзиши мавзӯи таҳқиқоти
диссертатсионӣ методҳои умумиилмӣ, аз ҷумла қонунҳои умумии
назарияи маърифат, ягонагӣ ва муборизаи бо ҳам зидҳо, инкори инкор,
гузариши микдор ба сифат ва категорияҳои диалектика монанди моҳият
ва зуҳурот, моҳият ва мазмун, зарурат ва тасодуф, низом ва унсур, ҷузъ
ва кулл ташкил мекунанд.
Асоси илмию назариявии таҳқиқотро асарҳои олимони ватании ҳам
даврони шӯравӣ ва ҳам олимони муосир дар соҳаи на танҳо таърихи
афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, балки дигар соҳаҳои ҳуқуқ (назарияи давлат ва
ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқ ва ғайра) ташкил медиҳанд. Асарҳои
мутафаккирони тоҷику форс низ дар раванди пажӯҳиш, мавриди
истифодаи васеъ қарор дода шудаанд.
Асоси меъёрии рисоларо Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
санадҳои дохилидавлатӣ дар бахши фарҳанги ҳуқуқи миллӣ ва дорои
меъёрҳои ахлоқӣ-ҳуқуқӣ ташкил медиҳанд.
Ҳамин тариқ, таҳқиқоти диссертатсионии М.Н.Давлатов дорои
заминаи ҷиддии иттилоотӣ буда, маълумоте, ки дар он оварда шудааст,
эътимоди зарурӣ дорад. Ҳамаи ин ба муаллиф имкон додааст, ки доир ба
масъалаҳои мақом ва нақши афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи
Кошифӣ дар замони муосир дар Тоҷикистон хулосаҳои асоснок
бароварда, оид ба такмили як қатор меъёрҳои фарҳанги ҳуқуқи миллӣ
пешниҳодҳои мушаххас намояд.
Навгонии илмии диссертатсияи М.Н.Давлатов дар он аст, ки дар
асоси таҳлили ҳамаҷонибаи афкори сиёсӣ-ҳуқуқии мутафаккирони
тоҷику форс ва омӯзиши адабиёти марбута бори аввал нақш, мақом ва
аҳамияти афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар асрҳои
миёна ва замони муосир дар Тоҷикистони таърихӣ бахшида шудаанд,
мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.
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Ин ба муаллиф имкон додааст, ки дар бораи фарҳанги ҳуқуқи
миллӣ ва бозбинии баъзе муқаррароти қонунгузории Тоҷикистон
хулосаи асоснок бароварда, оид ба ислоҳоти як қатор моддаҳои
Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳои мушаххас намояд.
Унвонҷӯй, таносуби низоми байни афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи
Кошифӣ дар замони муосир ва асрҳои миёнаро муайян намудааст.
Дар диссертатсия пешниҳодҳои мушаххас ироа шудаанд, ки ба
ақидаи муаллиф, бояд самаранокии механизмҳои зеринро баланд
бардоранд: а) механизми риояи меъёрҳо, принсипҳо ва муқаррароти
санадҳои дохилидавлатӣ; б) механизми ҳимояи фарҳанги ҳуқуқи миллӣ.
Унсурҳои навоварии илмӣ, инчунин дар таҳияи дастгоҳи мафҳумҳо
доир ба мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ мавҷуданд. Ҳамин тариқ,
муаллиф дар диссертатсия ба мафҳуми “афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн
Воизи Кошифӣ” ба ҳайси фарҳанги ҳуқуқӣ таъриф дода, мафҳуми онро
дар замони муосир муайян кардааст.
Сохтори рисола низ вобаста ба ҳадаф ва вазифаҳои пажӯҳиш дуруст
тарҳрезӣ шудааст: диссертатсия аз муқаддима, ду боби дорои ҳафт банд,
хулоса, тавсияҳо ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст.
Боби аввали диссертатсия ба таълимоти Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид ба
хукуқ бахшида шудааст, ки унвонҷӯй мавқеи таълимоти мутафаккирро дар
афкори сиёсӣ-ҳуқуқӣ, таносуби ҳукуку сиёсат, ахлоқ, тарбия ва шарту талабот
барои сарвари давлат, категорияҳои адолат, бахшиш ва авфро ба таври
густурда таҳлил намуда, масъалаи волоияти қонун ва адолатро ба миён
мегузорад, ки талаботи он барои ҳама инсонҳо ҳатмӣ аст. Дар афкори Кошифӣ
хукук ва ахлоқ чун воситаҳои зарурии танзими ҳаёти ҷомеа эътироф шудаанд.
Онҳо сарчашмаи илоҳӣ доранд. Ба андешаи муаллиф дар асоси назари Кошифӣ
рафтори инсон дар ҷомеа аз рӯйи меъёрҳои ҳукуқ ва ахлоқ баҳо дода мешавад.
Ҳангоми вайрон гардидани меъёрҳои ахлоқ дар ҷомеа, меъёрҳои хукуқ амал
мекунанд. Ба ақидаи Кошифӣ ҳама аҳли ҷомеа бояд хукукро риоя намоянд: «Адои
хукуқ ба ҳама лозим асг» (саҳ. 31). Чунин ақидаи унвонҷӯй қобили таваҷҷуҳ
аст.
Ба масъалаи намудҳои танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дигар
муносибатҳои бо онҳо алоқаманд дахл намуда, унвонҷӯй таваҷҷуҳи
хосро ба рафтори ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ зоҳир намудааст, чунки мубоҳиса
байни олимон маҳз атрофи нақш ва ҷойгоҳи ин ду категорияи адолат дар
механизми танзими ҳуқуқии муносибатҳои ҷамъиятӣ ва дигар
муносибатҳои бо онҳо алоқаманд меравад.
Унвонҷӯй бо баррасии масъалаҳои хуқуқӣ, ки дар осори Кошифӣ мавқеи
бузург доранд, идораи давлатро бе қонуният ва тартиботи хукуқӣ тасаввур
намекунад. Қонуният яке аз заминаҳои устувори давлатдорӣ шумурда мешавад, ки
з

муаллиф ақидаи худро асоснок карда, аз накди Кошифӣ чунин иқтибос овардааст:
«Дар сиёсати Тамғоҷхон мазкур аст, ки ҷавонеро ба тӯҳмати дуздӣ гирифта назди
вай овардаанд, ки бағоят соҳибҷамол буд. Подшоҳ фармуд, то бар сари ҷаҳорсӯи
шаҳр дасти ӯ бибуранд. Аркони давлат фиғон даргирифтанд ва дасторҳо аз сар
баргирифтанд: Эй малик, аз сари гуноҳи ин ҷавон даргузар, ӯро ба шафоати мо
мавкуф фармо. Малик фармуд, ки маро дар муҳим мадхале нест, аммо талаби
қонун аст, ки дасти ӯ бибурид. Гуфтанд: Эй малик, чунон дасте ки ӯ дорад, буридан
ҳайф аст ва моро бар он даст раҳм меояд. Гуфт: «Шуморо бар дасти нозуки дузд
набояд гирист, балки ба дарди пурхуни соҳибколо назар бояд кард, то ин ғам бар
дилишумосахдгардад», лозим медонад (саҳ. 32-33).
Боз як масъалаи мубоҳисанок, масъалаи ба сифати сарчашмаи
ҳуқуқ қонунгузории давлатӣ ва фармону қарорҳои сарвари давлат буда, бояд бе
ягон қайду шарт иҷро карда шаванд. Аз нуктаи назари мутафаккир меъёрҳои
ахлоқӣ баробар бо сарчашмаҳои хукуқ эътироф шудаанд, ки атрофи он байни
олимони ватанӣ ҳамфикрӣ вуҷуд надорад. Унвонҷӯй бо такя ба афкори
мутафаккир зери мафхуми гуноҳ ё ҷиноят кирдори зиддиқонуниро дар назар
дорад, ки бар зидди қоидаҳои ҳукуқиву ахлоқӣ ва қавоиди муқарраркардаи шоҳ
равона карда шудааст. Ба андешаи ӯ ҷинояти содиршуда якбора гуноҳ низ маҳсуб
мегардад, аз ин сабаб шахс барои як рафтори бад ҳам дар назди додрас ва ҳам дар
охират ҷавобгар аст. Шахсони ҷоҳил ва гунаҳкор субъекти ҷиноят шуда
метавонанд ва Кошифӣ муыақид аст, ки шахси хирадманд хеҷ гоҳ қонуншиканӣ
намекунад. Ҳатмӣ будани ҷазоро чунин шарҳ додааст, афроди гунаҳкор бояд
ҳатман ҷазо бигиранд ва дар сурати пушаймонӣ аз рафтори зишти худ авф карда
шаванд: «Овардаанд, ки Нӯшервон рӯзе маҷлисе орост, яке аз мулозимони
Нӯшервон шахсеро пеши вай ғаммозӣ кард. Нӯшервон гуфт: «Ин суханро таҳқиқ
мекунам». Агар рост аст туро ба сабаби ғаммозӣ душман хохдм гирифт. Ва агар
дурӯғ аст, туро ба ҷиҳати он ҷазо хоҳам дод ва агар тавба мекунӣ аз ту хоҳам
даргузашт». Гуфт: «Тавба кардам». Нӯшервон гуфт: «Ман авф кардам». Яъне, ба
андешаи унвончӯй ҳангоми ба гуноҳи худ иқрор шудани шахс он авф карда шавад
ва ин ақидаи Кошифиро эътироф мекунад (с. 34).
Унвонҷӯй, инчунин масъалаи андешаи Кошифӣ дар бораи мафхуми
адолатро ба риштаи баҳс кашидааст, ки ба ақидаҳои сиёсии мутафаккир
алокдмандии зич дорад. Кошифӣ адолатро яке аз аломатҳои асосии пешрафти
давлат ҳисобида таъкид кардааст: «аломати дигари иқболи давлат вобаста ба он
аст, ки шахс ба адолат майл намуда, ба зулму ситам нафрати комил дошта
бошад... Устувории мулк вобаста ба қонунҳои боадолати ӯ, аз қабили хдзар
кардан аз сустбунёдӣ, вайроншавӣ, аз душманону мухолифон ва инчунин нисбат
ба онҳо эҳтиром доштан мебошад», ки ҷолиби диққат аст.
Дар шарҳи истилоҳи адолати Кошифӣ мо мебинем, ки ин категория барои
ӯ ҳамчун категорияи баҳодиҳии ахлоқӣ ва хукуқии ин ё он падидаи сиёсӣ хизмат
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менамояд. Кошифӣ адолатро на танҳо меъёри баҳодиҳии муносибати байни
инсонҳо мешуморад, балки ӯ ин категорияро яке аз аломатҳои асосии пешрафти
давлат ҳисобида, ба воситаи он хусусиятҳои тартиботи ҷамъиятӣ, баҳо додан ба
фаъолияти давлатӣ, барои муайян кардани сифату мавқеъ ва фаъолияти ҳокимону
амалдорон ва дар ниҳояти кор ба воситаи адолат - тартибу низоми ҷамъиятиро
муайян кардан мехоҳад (саҳ. 35).
Бо эътироф намудани адолати иҷтимоӣ ба сифати танзими
муносибатҳои ҷамъиятӣ ва муносибатҳои бо онҳо алоқаманд, унвонҷӯй
ба андешаи Кошифӣ такя карда, чунин назар дорад, ки танҳо адолат
муносибатҳои ҷамъиятиро ба низом оварда, дӯстии байни одамонро мусгахқам
мекунад. Кошифӣ ба аҳамияти ҷамъиятии адолат диққати махсус медиҳад, зеро ба
қавли ӯ, адолат муносибатҳои одамонро дар ҷамъият ба низом медарорад.
Ҷамъият ба фаҳмиши Кошифӣ бидуни муносибатҳои байниҳамдигарӣ вуҷуд
дбшта наметавонад, танҳо адолат сабаби ягонагӣ ва устувории ҷамъият хоҳад
гашт, ки ин ақида қобили қабул аст(саҳ. 35).
Унвонҷӯ бо назардошти ҷой доштани беадолати дар ҷомеа ва усули
танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ, яъне танзими муттамарказ ба воситаи
адолатро зарур медонад (саҳ. 35-36).
Боби дувуми диссертатсия ба афкори Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид ба
давлат, масоили ҷамъият, ҳокимият, андешаи «шоҳи одил» ва «давлати ормонӣ»,
дар бораи ҳукуқ, ваколат, масъулият ва ахлоқи касбии амалдорони давлатӣ
бахшида шудааст.
Унвонҷӯй таълимоти Кошифиро оид ба давлат, ҳокимият ва ҷомеа
дар асрҳои миёна ва замони муосир тавсиф намуда, онҳоро бешак аз
зумраи фарҳанги ҳуқуқи миллӣ, аз ҷумла афкори сиёсӣ-ҳуқуқӣ
меҳисобад. Доир ба пайдоиши ҷомеа, давлат ва ҳокимият дар давраҳои алоҳидаи
таърихӣ аз ҷониби мутафаккирони тоҷику форс ақидаҳои мухталиф матраҳ
шудаанд. Омӯзиши ин ақидаҳо муҳим аст, зеро бидуни онҳо рӯшан намудани
мафхуму моҳияти ҳокимият ва давлат душвор аст. Бинобар ин, мутафаккирони
гузаштаи тоҷик ва муҳакқиқони имрӯза зимни омӯзиши афкори сиёсӣ ва хуқуқӣ ба
пайдоишу рушди таърихиидавлатва хукуқтаваҷҷӯҳзоҳир мекунанд (саҳ. 68).
Кошифӣ се намуди ҳокимиятро (сарварӣ) номбар менамояд: якум, ҳокимият
бар раият, дуюм, ҳокимият аз болои дарбориён; сеюм, ҳокимият бар тобеон.
Намуди якуми ҳокимият, ҳокимияти шоҳ буда, ба тамоми халқ дахл дорад. Дуюм,
сарварии мансабдорони дарбор дар назар аст. Намуди сеюм, ҳокимияти ҳокимони
маҳаллӣ мебошад, ки доираи амали махдуд доранд. Чи тавре мушоҳида мегардад,
Кошифӣ асосан вертикали ҳокимиятро ҳамчун намудҳои алоҳидаи ҳокимият
номбар мекунад.
Аммо унвонҷӯй афзалияти дар ин ҷо ҳокимияти марказӣ ва ҳокимияти
махдллиро номбар карда, мутафаккир нуқгаи назари ашрофиро нисбат ба
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ҳокимияти давлатӣ тарафдор буда, тақсимоти иҷгимоӣ ва нобаробариро эътироф
менамояд. Ҳуқуқи муқобилият ба ҳокимияти беадолатро қабул надорад, зеро ба
андешаи ӯ омма, халқ, банда, раият аз ҳукуқу озодиҳо маҳрум буда, танҳо
уҳдадориҳоро дошта, онро ба як қатор шарту шароитҳо вобаста медонад
(саҳ. 78).
Унвонҷӯй вобаста ба ин, робитаи ҳокимият ва маҷбурсозиро тахдил
намуда, таносуби ҳокимият ва маҷбурсозиро дуруст муайян мекунад. Ба андешаи
ӯ, ҳокимияти давлатӣ ҳамчун воситаи маҷбурсозӣ дар ҷомеа баромад мекунад.
Ҳокимият инчунин воситаи ташкили шоҳигарӣ ба шумор меравад (саҳ. 78).
Унвонҷӯй махсусан, мақом ва нақши муносибатҳои байниҳамдигарии
подшоҳ, вазир ва ҳокимонро дар кори давлатдорӣ таҳлил намуда, якчанд
хулоса ва таклифи аз лиҳози назариявӣ ва амалӣ қобили таваҷҷуҳро баён
намудааст (саҳ. 114).
Унвонҷӯй ақидаҳои Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид ба ахлоқи касбии
амалдорони давлатиро баррасӣ намуда, хулоса мекунад, ки осори
мутафаккир маҷмӯи таълимот оид ба идоракунии давлат, заминаҳои муносибат бо
раият, масоили ҳуқуқӣ, сиёсат, ваколат ва вазифаҳои мансабдорони давлатӣ,
заминаҳои таъсису фаъолияти мақомоти давлатӣ, ахлоку одоби хизматчиёни
давлатиро дарбар мегирад. Ба андешаи Кошифӣ, амалдорони давлатӣ бояд
маърифати баланди ҳукуқиву ахлоқӣ дошта, худотарс ва тобеи қонун бошанд:
«масъулони хукумат аз Худо битарсанд ва тобеи амри қонун бошанд, на мутеи
касе,ки ононро бар курсии масъулият нишондааст» (саҳ. 128-129).
Дар таҳқиқоти анҷомдодаи М.Н.Давлатов боз дигар хулоса,
пешниҳодот ва тавсияҳои аҳамияти назариявӣ ва амалидошта мавҷуданд.
Дар баробари ҷанбаҳои зиёди мусбӣ, таҳқиқоти диссертатсионии
М.Н.Давлатов аз баъзе хулосаю муқаррароти мубоҳисанок холӣ нест.
1. Унвонҷӯй дар бораи мувофиқи мақсад набудани масъалаи ба
сифати сарчашмаи ҳуқуқ қонунгузории давлатӣ ва фармону қарорҳои сарвари
давлат буда, бояд бе ягон қайду шарт ичро карда шаванд ибрози ақида намуда,
мавқеи худро бо далелҳои зарурӣ асоснок накардааст.
2. Ақидаи муаллиф аз нуктаи назари мутафаккир дар бораи ба сифати
сарчашмаи ҳуқуқ эыироф намудани меъёрҳои ахлоқӣ низ ба таври
эътимоднок асоснок нашудааст.
3. Унвонҷӯй ба меъёру принсипҳои гуноҳ ё ҷиноят кирдори
зиддиқонуниро дар назар дорад, ки бар зидди қоидаҳои хуқуқиву ахлоқӣ ва
кдвоиди мукдрраркардаи шоҳ равона карда шуда, то андозае сатҳӣ дахл
намудааст.
4. Дар таҳқиқот баъзе камбудиҳои дигари имлоӣ мушоҳида
мешаванд.
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Аммо эродҳои мазкур ба ҳеҷ сурат арзиши умумии мусбии кори
Давлатов
Маъруфҷон
Нарзиалиевичро,
ки
маҷмӯи
хулоса,
муқарраротҳои нави илмӣ-назариявӣ ва тавсияву пешниҳодоти амалии
аз таҳлили масъалаҳои дар диссертатсия пешбинишударо дар бар
мегирад, паст намекунад.
Диссертатсияи М.Н.Давлатов кори илмӣ-таҳқиқотии анҷомёфта
буда, таҳлили густурда ва ҳамаҷонибаи ҷойгоҳ ва нақши афкори сиёсӣҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид ба ҳуқуқ ва давлатро дар низоми
фарҳанги ҳуқуқи миллӣ фаро мегирад. Хулосаю муқаррарот ва тавсияву
пешниҳодоти дар диссертатсия инъикосшуда, қобили қабул буда, онҳоро
метавон дар корҳои илмӣ-таҳқиқотии минбаъда, дар раванди таълим,
инчунин ҳангоми такмил додани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
истифода кард.
Тасдиқи нашри нуқтаҳои асосӣ, натиҷаҳо, хулосаҳои таҳқиқоти
диссертатсионӣ. Нуқтаҳои илмӣ, натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва хулосаҳои
диссертатсия дар мақолаҳо, аз ҷумла дар нашрияҳои тақризшавандаи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
инчунин дар мақолаҳои илмӣ, ки рӯйхати онҳо дар диссертатсия ва
автореферати диссертатсия дарҷ шудааст, интишор шудаанд. Онҳо дар
шакли маърӯза дар конференсияҳои илмӣ-амалии сатҳи гуногун ироа
гардидаанд.
Мувофиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсия. Автореферат
ва корҳои нашршуда муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос
мекунанд. Дар автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқот, аз ҷумла
мазмун, мухтасар ва таҳлили кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия
дарҷ ёфтаанд.
Мувофиқати диссертатсия ба талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои
илмӣ»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон. Диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар
мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он
дар замони муосир» ба талаботи бандҳои 31, 33, 34, 35-и «Тартиби додани
дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумхурии Тоҷикистон аз 30 июни соли
2021, таҳти № 267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори
дараҷаи илмӣ - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ мебошад.
Тақриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, хусусан бандҳои 76, 77, 78,
79-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст,
таҳия ва пешниҳод гардидааст.
Тақризи муассисаи тақриздиҳанда аз ҷониби номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ
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Мирзоев П.И. омода карда шуда, дар маҷлиси кафедра муҳокима ва
ҷонибдорӣ карда шудааст. Суратмаҷлиси кафедра № 4 аз 27 апрели соли
2022.
Суроға: 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, Академияи
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел.: 224-1786, 224-83-93 (факс), етаП: т£о@ара.б.

Раиси ҷаласа, мудири кафедраи ҳуқуқ
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент

Қотиби ҷаласа,
Муаллими калони кафедраи ҳуқуқ
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй

Д.А. Олимзода

Имзои Мирзоев П.И. ва Олимзода Д.А.-ро тасдиқ мекунам.
Сардори Раёсати кадрҳо, коргузорй ва
пг>„
корҳои махсуси
раЕсати
Академияи идоракунии давлатии
О.О. Бобозода
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикисто
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