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ХУЛОСА
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Тадқиқоти диссертатсионӣ дар мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии
Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир» дар шуъбаи
таърихи давлат ва ҳуқуқи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи
ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро

гардида, дар кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муҳокима ва
ба ҳимоя тавсия карда шудааст.
Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич соли 2004 то соли 2009

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
бо ихтисоси «ҳуқуқшинос-омӯзгор» ва соли 2012 бошад, факултети
муносибатҳои байналхалқӣ ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии тиҷорати

Тоҷикистонро аз рӯйи ихтисоси «ҳуқуқшинос»

хатм намуда, аз моҳи

январи соли 2021 то инҷониб ба сифати директори Парки технологӣ дар
назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ
фаъолият менамояд.

Дар

давраи

омодасозии

диссертатсия

Давлатов

Маъруфҷон

Нарзиалиевич ҳамчун унвонҷӯи шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи
институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ҳисоб мерафт.
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Шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои номзади соли

2021 аз ҷониби аспирантураи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
дода шудааст.
Роҳбари илмӣ - Буризода Эмомалӣ Бозор, доктори илмҳои
ҳуқуқшиносӣ, профессор, мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи

институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон.

Аз рӯи муҳокима хулосаи зерин қабул гардид:
Тадқиқоти диссертатсионӣ ба яке аз масъалаҳои марказии илми

ҳуқуқшиносӣ бахшида шудааст. Бо вуҷуди он, ки донишмандони зиёде
ба пажӯҳиши ҷанбаҳои гуногуни афкори сиёсӣ-ҳуқуқии мутафаккирони

форсу тоҷик аз қабили Низомулмулк, Ғазолӣ, Саъди Шерозӣ, Ҷомӣ ва

дигарон пардохтаанд, дар ин миён таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн
Воизи Кошифӣ ба таври пурра таҳқиқ нашудааст.
Дар таҳқиқоти унвонҷӯ ҷанбаҳои таърихии пайдоиш ва рутттди
таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ҳамчун афкори алоҳида

дар таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ошкор шуда, манбаҳо ва
сарчашмаҳои ҳуқуқии он дарҷ гардидаанд. Илова бар ин, амалкарди

ниҳодҳои давлатӣ, нақш ва таъсири онҳо дар муносибатҳои ҳуқуқӣ ва
ахлоқӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқии

Ҳусайн Воизи Кошифӣ ҷузъи таркибии таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ

буда, бо дигар ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии мутафаккирони форсу тоҷик
алоқамандии зич дорад.
Таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифиро, ки муаллифи

рисола пешниҳод мекунад, қобили қабул буда, дар таърихи афкори сиёсӣ
ва ҳуқуқӣ нақши муассир дорад.
Ба андешаи Давлатов М.Н. назария ва ақидаҳои мутафаккирони

асримиёнагии тоҷик бо шумули афкори сиёсиву хуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ

оид ба фаъолияти давлат, тарзу усулҳои давлатдорӣ, талабот ба сарвари давлат,

сарчашмаҳои афкори сиёсиву хуқуқӣ, ташаккули ақидаҳои сиёсиву ҳуқуқӣ дар
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замони муосир истифода мешаванд. Афкори сиёсиву ҳуқуқии Ҳусайн Воизи
Кошифӣ бо дарназардошти фазои низоми иҷтимоӣ-сиёсии феодалӣ, оид ба

сиёсати давлат нисбат ба фаъолияти ҷомеа, ҳокимият ва идоракунии ҷомеа дар

кулли худуди Тоҷикистони тошӯравӣ густариш ёфта, аз ҷониби мутафаккирони
дигар дар асрҳои минбаъда андешаҳои пешкддами ин мутафаккири барҷаста

идомат ёфтаст. Дар ин марҳила афкори сиёсию ҳуқукии Кошифӣ зери таъсири

шадиди идеологияи хукмрони дар аксар маврид мазҳабӣ, арзишҳои хоси низоми

иҷгимоӣ-сиёсии феодалӣ, махдудиятҳо оид ба хукуқи инсон, низоми фармонравоӣ
ва худкомагӣ дар давлатдорӣ, набудани озодии ибрози ақида дар ҷомеа, авлавияти

манфиатҳои давлатӣ, махсусан озодию хукукҳои бартари сарвари давлат бар
зиёни ҳимояи манфиатҳои мардум ташаккул меёфт.

Андешаҳои мутафаккир новобаста аз идеологияи хукмрони замони
феодалӣ, бо дарназардошти тазодҳои мавҷудаи мафкуравии миёни шоҳ ва раият,

дар мадди аввал қарор додани робита ва ҳамкориҳоро бо ходимони дарбор,

табақаи рӯҳониён ва амалдорони давлатиро тақозо мекард, таъсири бузург дар

ҳаёти ҳар як фарди ҷомеа ва табақаҳои иҷтимоӣ дошт.
Мазмун ва моҳияти илми афкори сиёсию ҳуқуқӣ дар марҳилаи муосири

давлатдорӣ комилан тағйир ёфга, мавзӯҳои тахдилшаванда аллакай масоили

глобалию мубрами рӯзро дар бар мегирад. Эълон гардидани истиқлолияти
давлатии Ҷумхурии Тоҷикистон тарзи нави таҳлилу баррасии таълимот ва афкор

оид ба хукуқ ва низоми давлатдориро тақозо мекунад. Ба ин нигоҳ накарда дар
густариши фаъолияти давлати муосири тоҷикон, ҳокимияти сиёсӣ, муносибати

мунтазами давлат бо шаҳрвандон, фаъолияти озоди одамон, бунёди ҷомеаи

хукуқбунёд, ташаккули афкори сиёсӣ, хуқуқӣ ва ахлоқӣ дар чаҳорчӯбаи андешаҳои
мутафаккирони тоҷик, аз ҷумла афкори сиёсӣ ва хукуқии Кошифӣ ба ташаккул ва
рушди афкори сиёсӣ ва ҳуқуқии муосири Тоҷикистон таъсири ҳалкунанда
мегузоранд. Бесабаб нест, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба

Мачдиси олии Ҷумхурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2019 оид ба ба рӯ овардан
ба омузиши мероси ниёгон даъват намуда, иброз доштанд, ки «Олимону
донишмандони моро зарур аст, ки ба шинохти дурусти таърих, тарғиби
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мероси маънавӣ ва суннату ойинҳои мардумӣ низ, ки тайи асрҳо дар
хотираи таърихии миллати тоҷик нақш бастаанд, таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир

намоянд. Таърихи пурифтихори халқи тоҷик мактаби бузурги худшиносӣ
мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои

дурахшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони худро омӯзем ва онро

ҳамчун асоси ғояи ватандӯстиву садоқат ба Ватан ташвиқ намоем».

Муаллиф таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифиро аз рӯйи осораш

таҳлил

карда,

таҳияи

ҳангоми

рисола

ин

ақидаҳоро

бо

дигар

таълимотҳои сиёсӣ-ҳуқуқии мутафаккирони форсу тоҷик муқоиса ва
асоснок намудааст. Инчунин, ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Кишифиро оид ба

идоракунии давлат, ҳокимияти сиёсӣ, ҷомеаи ахлоқӣ, шоҳи одил,
муносибати подшоҳон бо дигар амалдорони давлатӣ ва тарбияи ахлоқии
ҳокимон ва ходимонро амиқан таҳлил карда, онҳоро барои рушду

инкишофи давлатдорӣ муфид арзёбӣ намудааст.
Таҳқиқоти рисолаи омодашуда дар назарияи давлат ва ҳуқуқ,

таърихи афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон

дастоварди хуби илмӣ буда, асосҳои назариявии таълимоти сиёсиҳуқуқии як афкори алоҳидаи сиёсӣ-ҳуқуқиро таҷассум мекунад.
Дар рисолаи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич маълумоти кофӣ

доир ба афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ оид ба пайдоиши ҷомеа, давлату

ҳокимият,

мафҳумҳои

фарқкунандаи

ахлоқиву

таълимоти

сиёсӣ

ҳуқуқӣ
-

ва

ҳуқуқии

сиёсӣ,
Кошифӣ

хусусиятҳои

аз

дигар

мутафаккирони форсу тоҷик, нақши афкори ӯ дар тарбияи ахлоқии
амалдорони давлатӣ, меъёрҳои ахлоқиву ҳуқуқӣ, низоми давлатдорӣ ва

таносуби адолат бо дигар категорияҳои ахлоқиву ҳуқуқӣ, нақши мавзӯи
тадқиқшуда барои

низоми давлатдории Тоҷикистон дар шароити

муосир, инчунин таносуби он бо низоми ҳуқуқи дунявӣ, тавсифи афкори
сиёсӣ-ҳуқуқи Кошифӣ ва нақши он дар таҷрибаи давлатдорӣ, баррасии

масоили мубрами муосир, аз қабили ҷомеаи ахлоқӣ ва адолати иҷтимоӣ

аз дидгоҳи Кошифӣ ва роҳҳои пешгирии бадахлоқӣ ва беадолатӣ дода

шудааст.
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Диссертатсияи мазкур нахустин таҳқиқоти махсус оид ба таълимоти сиёсию
ҳукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ, мазмуну моҳияти он дар замони худ ва муқоисаи

он бо замони муосир дар чаҳорчӯбаи таҳлили маҷмуии назариявӣ ва таърихию

ҳуқуқӣ мебошад. Дар диссертатсия қонуниятҳои умумии пайдоиш ва рушди

афкори сиёсию ҳуқуқии Кошифӣ дар асрҳои миёна дар асоси тахдили шароити
таърихӣ, чаҳорчӯбаи хронологӣ ва тамоюлоти рушди он мавриди баррасӣ қарор

гирифтааст. Дар натиҷаи таҳқиқот як қатор хулосаҳо ва пешниҳодҳо ҷиҳати
такмили масоили таҳлилшуда дар афкори сиёсию ҳуқуқии мутафаккир ба миён
гузошта мешаванд.

Дар осори Кошифӣ на танҳо андешаи имкони вуҷуд доштани чунин ҷомеа,
балки зарурати ҷорӣ намудани он ва фароҳам овардани беҳтарин ҷомеаи ахлоқӣ

ба назар мерасад. Тафовути андешаҳои Кошифӣ аз афкори дигар мутафаккирони
форсу тоҷик дар ҳамин нукта ифода меёбад. Дар таҳқиқоти афкори сиёсӣ-ҳуқуқии

мутафаккирон ин ақидаи Кошифӣ ва имкони эҷоди чунин ҷомеаро натиҷаи

муборизаи дуру дарози тамоюли халқӣ бо ангезаҳои иртиҷоӣ ва шеваи орзуву
ормони густурдаи мардум дар ҷомеаи нобаробари феодалӣ номида шудаанд.

Асосҳои назариявии таҳқиқот дар он зоҳир гардидааст, ки унвонҷӯ

ақидаҳо ва таълимотҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифиро ба таври мушаххас
таҳлил карда, низоми давлатдорӣ, ҳокимияти сиёсӣ, ҷомеаи ахлоқӣ,

давлати ормонӣ, таносуби таълимоти сиёсӣ - ҳуқуқии Кошифӣ аз дигар
афкори сиёсӣ - ҳуқуқӣ, тарбияи ахлоқии ҳокимон ва амалдорони
давлатӣ,

ташаккули

ниҳодҳои

муосир

дар

афкори

сиёсӣ-ҳуқуқи

Кошифиро дар доираи усулҳои таърихи афкори сиёсӣ-ҳуқуқӣ, муқоисаи

ҳуқуқӣ ва усулҳой махсуси ахлоқӣ омӯхтааст.

Исбот карда шудааст, ки таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ дар
асрҳои миёна рушду такомул ёфта, ба афкори алоҳидаи сиёсӣ-ҳуқуқӣ
табдил

ёфтааст

ва

дар

ҳар

марҳала

ба

афкори

сиёсӣ-ҳуқуқии

мутафаккирони форсу тоҷик алоқамандии зич доштааст.
Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва ахамияти он дар

замони муосир бо осори мондагораш асоснок карда шудааст.
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Дар таҳқиқот ғояҳо, пешниҳодот ва хулосабарориҳои унвонҷӯ баён
ёфта, таҳқиқоти мазкур аҳамияти бузурги илмӣ - назариявӣ дошта,

андешаҳо, таълимотҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ, таносуби хукуқ, сиёсат,
ахлоқ ва шарту талабот оид ба сарвари давлат, категорияҳои адолат, бахшиш ва
авф, масоили ҷамъият, ҳокимият ва давлат, андешаи "шоҳи одил" ва “давлати

ормонӣ”, дар бораи ҳукуқ, ваколат ва масъулияти ҳокимон, оид ба ахлокц (этика)
касбии амалдорони давлатӣ ва мулозимон аз нигоҳи Кошифӣ ошкор карда

шудааст.
Таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ, марҳалаҳои ташаккулёбӣ ва

хусусиятҳои фарқкунанда он, ҷанбаҳои амалии ниҳодҳои давлатӣ ва

ҳокимияти сиёсӣ бо истифода аз манбаҳои таърихӣ, осори илмӣ, ва

асноди меъёрӣ-ҳуқуқӣ омӯхта шудааст.

Дастоварди натиҷаи кори илмии унвонҷӯ дар он ифода меёбад, ки
ин рисола метавонад асоси илмӣ барои таҳқиқоти минбаъда дар
омӯзиши паҳлуҳои гуногуни таълимоти сиёсӣ - ҳуқуқии Кошифӣ гардад.
Мазмуни асосӣ ва хулосаҳои рисола метавонад дар таҳқиқоти назарияи

давлат ва ҳуқуқ, таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон, таърихи афкори

сиёсӣ ва ҳуқуқӣ истифода шавад. Муҳимияти амалии рисола дар он зоҳир
мегардад, ки маводҳои он дар амалигардонии сиёсати давлатӣ нисбат ба

адолати иҷтимоӣ дар кишвар истифода шуданашон мумкин аст. Илова
бар ин, таълимот ва андешаҳои муттафаккирони форсу тоҷик, аз ҷумла

Кошифӣ дар тарбияи ахлоқии хизматчиёни давлатӣ, пеш аз ҳама
ҳуқуқшиносону сиёсатмадорон саҳми бориз дорад.
Низомй мафҳумҳо ва ғояҳо дар мавриди ҷанбаҳои гуногуни

таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ таҳия карда шудааст.
Мазмуну муҳтаво ва хулосаҳои асосии рисола метавонанд дар
таҳқиқоти таърихи давлат ва ҳуқуқи Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ,

афкори сиёсӣ ва ҳуқуқӣ ва рӯзгори ҳаррӯзаи мардум истифода шаванд.
Мубрамияти амалии рисола дар он зоҳир мегардад, ки маводи он
метавонанд дар амалигардонии сиёсати давлатӣ дар ин самт, махсусан

дар идоракунии давлат, ҳокимият ва ҷомеа истифода гарданд.
6

Муҳаққиқ дар натиҷаи таҳқиқот пешниҳод кардааст, ки таълимоти

сиёсӣ-ҳуқуқии Кошифӣ ва афкори сиёсӣ-ҳуқуқии мутафаккирони форсу
тоҷик

дар

донишмандон

оянда

таҳқиқ

ҷалби

шавад,

аз Тоҷикистон

дар

бештари

институтҳои

муҳаққиқону

таҳқиқотӣ афзояд,

хусусиёти мунсифонаи идораи давлат ба инобат гирифта шавад,
хизматчиёни давлатӣ ва мутахассисони соҳаи ҳуқуқ ба омӯзиши осори
мутафаккирони форсу тоҷик бештар ҷалб карда шуда, дар соли ҷори 600

солагии Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ҷашн гирифта шавад.

Нуктаҳо ва хулосаҳои диссертатсия бо далелҳои муътамади

таърихӣ, адабиёти илмӣ, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ асоснок карда
шудаанд. Онҳо дорои аҳамияти назарявӣ, илмӣ ва амалӣ мебошанд.
Диссертатсия ба ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва

давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ мувофиқат мекунад.
Вобаста ба мавзӯи диссертатсия унвонҷӯ 12 мақолаҳои илмӣ ба табъ
расондааст,

ки
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адади

онҳо

дар

маҷаллаҳои

тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии

тақризшавандаи

назди Президенти

Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд ва пурра мазмуни корро инъикос
менамоянд, аз ҷумла:

[1-М|. Давлатов М. Н. Ақидаҳои сиёсӣ-хукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва
аҳамияти муосири он. /М.Н.Давлатов// Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати
Тоҷикисгон (маҷаллаи илмӣ). 2015. №3 (12). С.113-117.

[2-М]. Давлатов М. Н. Ақидаҳои сиёсӣ- хуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ оид
ба пайдоиши ҷомеа, ҳокимият ва давлат. /М.Н.Давлатов// Маҷаллаи илмӣ-сиёсии

Донишкадаи йдоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Идоракунии давлатӣ», 2017, №1 (33), С. 104-114.

[3-М]. Давлатов М. Н. Афкори сиёсӣ-хукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ.

/М.Н.Давлатов// Ахбори институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи

А.М.Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе-2017,

№3, С. 142-148.
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[4-М]. Давлатов М.Н. Афкори сиёсӣ-хукуқӣ дар осори Ҳусайн Воизи
Кошифӣ (“Анвори Суҳайлӣ”, “Футувватномаи султонӣ”, “Ахлоқӣ Муҳсинӣ”).

/М.Н.Давлатов// Паёми Донишгоҳи милли Тоҷикистон (Бахши илмҳои иҷгимоӣ-

иқгисодӣ ва ҷамъиятӣ). Душанбе : “Маркази табъу нашр, баргардон ва тарҷума”2017.-№ 2/6.-С. 256-261.
[5-М]. Давлатов М.Н. Категорияҳои адолат, созиш, бахшиш ва авф дар

афкори Ҳусайн Воизи Кошифӣ. /М.Н.Давлатов// Маҷаллаи академии хукуқӣ

Академияи илмҳои Ҷумхурии Тоҷикистон. 2018, №3-4 (23-24). Саҳ. 20-35.
[6-М]. Давлатов М.Н. Тарбияи ахлоқии хадам ва ҳашам (ходимон ва

ҳокимон): ҳуқуқ, ваколат ва масъулияти онҳо дар таълимоти Ҳусайн Воизи
Кошифӣ. /М.Н.Давлатов// Маҷаллаи академии хукуқӣ Академияи илмҳои
ҶумхурииТоҷикистон, Душанбе-2018, №3(27), Саҳ. 30-38

[7-М]. Давлатов М.Н. Ғояҳои Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар бораи ахлоқи
касбии ходимон ва ҳокимон. /М.НДавлатов// Маҷаллаи академии хуқуқӣ
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2019, №4 (32). Саҳ. 52-60.
[8-М]. Давлатов М.Н. Андешаи «шоҳи одил» дар таълимоти Ҳусайн Воизи

Кошифӣ. /М.Н.Давлатов// Маҷаллаи академии ҳукуқӣ Академияи илмҳои

Ҷумхурии Тоҷикистон. 2020, №2 (34). Саҳ. 56-64.
[9-М]. Давлатов М.Н. Ғояи “давлати ормонӣ” дар афкори сиёсӣ-хукуқии

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. /М.Н.Давлатов// Маҷаллаи илмӣ-сиёсии Академияи

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон «Идоракунии

давлатӣ», 2020-№4/1 (48), С. 127-135.
[10-М|. Давлатов М.Н. Буризода Э.Б. Рушди фарҳанги хукуқи ниёгон дар

асрҳои миёна (дар заминаи таълимоти Кошифӣ оид ба ҷомеа, давлат ва хуқуқ).

/М.Н.Давлатов//

Маҷаллаи

академии

ҳуқуқӣ

Академияи

илмҳои

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2021, №1(37). Саҳ. 16-28.

Қарор карда шуд:
1. Диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи
«Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар

замони муосир» таҳқиқоти назарявӣ ва илмӣ-соҳавӣ ба ҳисоб рафта, ба
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талаботи пешбинигардидаи соҳиб шудан ба дараҷаҳои илмӣ ва додани

унвонҳои илмӣ ҷавобгӯ мебошад.
2. Диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи

«Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар
замони муосир» ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои

ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва

давлат; таърихи таълимоти ҳуқуқӣ ва сиёсӣ тавсия карда шавад.
Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии
муқоисавии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 15 нафар. Натиҷаи
овоздиҳӣ: «тарафдор» - 15 нафар, «зид» - 0 нафар, «бетараф» - 0 нафар,

суратмаҷлиси №10/1 аз «14»-уми июни соли 2021.

Мудири кафедраи ҳуқуқи инсон
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии

факултети ҳуқуқшиносии ДМТ,
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Саъдизода Ҷ.

Котиби ҷаласа

Бобозода У.Э.

Имзои Саъдизода Ҷ.
ва Бобозода У.Э.-ро тасдиқ мекун^м;

^ардори Раёсати кадрҳо
ва корҳои махсуси ДМТ

Тавқиев Э.Ш.
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