Нусха аз СУРАТМАҶЛИСИ №5
ҷаласаи Шурои илмии муштараки кафедраҳои назария ва таърихи давлат
ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавй, ҳуқуқи
конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон
10 феврали соли 2022
ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 17 нафар узви Шӯрои илмии муштараки
кафедраҳои назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи инсон ва

ҳуқуқшиносии

муқоисавӣ,

ҳуқуқи

конститутсионии

факултети

ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 15 нафар иштирок
доранд.

Пешниҳод

шуд,

ки ҷаласа кушода

эълон

карда шавад,

пешниҳоди дигар нест? Нест. Якдилона қабул карда шуд.

РӮЗНОМАИ ҶАЛАСА:
Баррасии диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар
мавзӯи “Ақидаҳои сиёсӣ-хукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар
замони муосир”, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои хукуқшиносӣ аз
рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар
бораи хукуқ ва давлат

Баромад кард: Раҳмон Д.С.-раиси ҷаласа, декани факултети
ҳуқуқшиносӣ оид ба масъалаи баррасишаванда суханрони намуда, барои
ошкор
намудани масоили
мубрамият ва
аҳамияти
рисолаи
пешниҳодшуда, суханро ба диссертант Давлатов М.Н. дод.
Шунида шуд: маърӯзаи Давлатов М.Н. дар мавзӯи “Ақидаҳои сиёсӣҳукуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир” (маърӯзаи
диссертант замима мегардад).
Баъд аз маърӯзаи диссертант раиси ҷаласа барои пешниҳоди савол
суханро ба узви ҷаласа, д.и.ҳ., профессор Аззизода У. дод.
Савол: Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ бо дигар
афкори сиёсӣ-ҳуқуқии мутафаккирони форсу тоҷик дар диссертатсия
муқоиса шудааст ва аз онҳо чи тафовут дорад?
Ҷавоб: Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ бо дигар
афқори сиёсӣ-ҳуқуқии мутафаккирони форсу тоҷик аз ҷумла, бо
Низомулмулк, Форобӣ, Мискавайҳ, Ғаззолӣ ва дигарон дар диссертатсия
муқоиса ва таҳлил шудааст. Дар баъзе масъалаҳо ақидаҳои сиёсӣҳуқуқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ бо афкори сиёсӣ-ҳуқуқии Низомулмулк,
Форобӣ, Мискавайҳ ва Ғаззолӣ яксон аст. Аз таҳлили афкори сиёсӣ1

ҳуқуқии муттафаккирони асримиёнагии форсу тоҷик маълум мегардад,
ки онҳо хостгори давлати ормонӣ (идеалӣ) яъне, сарвари давлат нисбат
ба раият аз рӯйи адолат ҳукмравои кунад (ақидаи шоҳи одил) ва ҷомеа
бояд аз рӯйи меъёрҳои ахлоқӣ амал намоянд (ҷомеаи ахлоқӣ), буданд. Аз
ҷониби дигар, Кошифӣ дар баъзе масоил оид ба давлат ва ҳуқуқ пайрави
Мискавайҳ буда, андешаҳои ӯро инкишоф додааст. Дар баробари ин
андешаҳои бикри мутафаккир баёнгари саҳми ӯ дар масоили давлатдорӣ
ва ҳуқуқ мебошад.
Сипас баъд аз ҷавоб ба саволи якум раиси ҷаласа барои пешниҳоди савол
суханро ба узви ҷаласа, д.и.ҳ., профессор Холиқзода А. дод.
Савол: Таълимоти Кошифӣ оид ба адолати судӣ кадомҳоянд ва аз диди
назари ӯ адолат чи тавр шарҳ дода мешавад?
Ҷавоб: Адолат категорияи илми ахлоқ, илмҳои иҷгимоӣ - сиёсию хукуқӣ
мебошад, чунки ба воситаи он ба воқеияти ҷамъиятӣ баҳо дода мешавад. Кошифӣ
ба адолати иҷгимоӣ дикқати махсус медиҳад, зеро ба қавли ӯ, адолат
муносибатҳои одамонро дар ҷамъият ба низом медарорад. Дар зимн, Кошифӣ
адолатро чунин муайян кардааст: "адд он аст, ки доди мазлумон диҳанд", яъне
мутафаккир адолат туфта, пеш аз ҳама, адолати судиро дар назар дорад.
Таълимоти Кошифӣ оид ба адолати судӣ инҳоянд:
- амалисозандаи адолати судӣ шоҳ ва қозӣ мебошанд;
- таъйин намудан ва ё тасдиқи хукми истисноӣ ваколати шоҳ аст. Кошифӣ
салоҳияти муқаррар намудани ҷазои қатл ё буридани узвҳои баданро хуқуқи
истисноии яккаҳоким мешуморад ва онро маҳкум мекундц;
- талабот ба довталаби мансаби қозӣ: якум, мустақилияти молиявӣ:
мустақилияти молиявии қозиро яке аз омилҳои муҳими адолати додгоҳӣ
мешуморад. Танҳо шахси аз ҷиҳати моддӣ таъмин буда, метавонад тибқи талабот
адолати додгоҳиро амалӣ намояд; дуюм, таъйини маош. Таъйин кардани маоши
моҳона ба қозӣ зарур шумурда мешавад;
- пеш аз ҳама аз рӯи адолати муқаррар кардани ҷазо, яъне мутаносибан ба
ҷиноят ва баробар ба он ҷазо таъйин намудан; аз ҷумла ҷазо муқаррар накардан
барои ҳар як рафтори ночиз, мутобиқ будани (баробар будани) ҷазо бо ҷиноят,
хангоми авф пурсидани ҷинояткор бахшиши гуноҳ;
- яке аз принсипҳои хукуқи ҷиноятӣ - дар ҳолатҳои муайян, масалан ҳангоми
ҳимояи зарурӣ шахс аз ҷазо бояд озод ё аз ҷониби шоҳ авф карда шавад,
навиштааст Кошифӣ. Ба андешаи Кошифӣ шоҳ бояд: "авф ва бахшидани гуноҳро
шиори худ созад ва мулозимони худро ба андак ҷарима ба азобу шиканҷа
гирифтор насозад";
- афроди гунаҳкор бояд хдтман ҷазо бигиранд ва дар сурати пушаймонӣ аз
рафтори зишти худ авф карда шаванд. Ба ақидаи Кошифӣ принсипи "шоҳ авлод
надорад", бояд нисбат ба ҷинояткор аз наздикони шоҳ исгифода гардад.
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Новобаста аз он, ки гунаҳкор хеш, фарзанд ё бародарӣ шоҳ аст ба мисли дигар
раияти мамлакат ба ҷавобгарӣ ҷалб карда шавад.
Баромад кард: Раиси ҷаласа баъд аз ба саволҳо ҷавоб додани
диссертант Давлатов М. суханро ба роҳбари илмии ӯ Буризода Э.доктори илми хукукщиносӣ, профессор, мудири шуъбаи таърихи давлат ва ҳуқуқи
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба номи А. Баҳоваддинови
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дод.
Баромад кард: Сипас, аз рӯи масъалаи мазкур раиси ҷаласа суханро
ба мукдрризи холис Нематов А.Р. - сарходими илмии Институти фалсафа,
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии
илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқ, дотсент дод. Нематов А.Р.
оид ба мавзӯи муҳокимашаванда фикру андешаҳои худро ба самъи
аъзоёни ҷаласа расонид ва онро мусбат арзёби намуд (такризи муқарризи холис
замима мегардад).
Баромад кард: Вобаста ба масъалаи мазкур муқарризи холис
муовини декан оид ба илм ва робитаҳои байналмилалӣ н.и.ҳ., дотсент Куканов А.
баромад карда, эродҳои худро нисбат ба диссертатсияи пешниҳод шуда, иброз
намуд (такризи муқарризи холис замима мегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1.
Таҳқиқоти
диссертатсионии
Давлатов
Маъруфҷон
Нарзиалиевич дар мавзӯи “Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии Ҳусайн Воизи
Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир”, барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 - Назария
ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат
(илмҳои ҳуқуқшиносӣ) анҷом дода шудааст, барои ҳимояи диссертатсия
ҷиҳати дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи
ихтисоси зикршуда ба Шӯрои диссертатсионӣ 6В.КОА-018 оид ба
дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (РЪЭ) - доктор аз рӯйи
ихтисоси 60030101 - Ҳуқуқшиносӣ (60030101 - Назария ва таърихи ҳуқуқ
ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат; 60030103 Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи
байналмилалии хусусӣ ва 60030107 - Ҳуқуқи корпоративӣ; ҳуқуқи
энергетикӣ) ва барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ ва доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисосҳои
12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар
бораи ҳуқуқ ва давлат; 12.00.03 - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ;
ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ ва 12.00.07 - Ҳуқуқи
корпоративӣ; ҳуқуқи энергетикӣ дар назди Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.
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2.
Доир ба мубрамият ва аҳамияти таҳқиқоти диссертатсионии
Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар мавзӯи “Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии
Хусайн Воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони муосир”, барои дарёфти
дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳукукшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария
ва таърихи ҳукуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи хукуқ ва давлат хулосаи
илмӣ дар муҳлати муайян пешниҳод карда шуда, аз Ректори Донишгоҳ
хоҳиш карда шавад, ки хулосаи мазкурро тасдиқ намоянд.
Қарор якдилона қабул карда шуд.

Раиси Шурои илми,
доктори илмҳои ҳуқуқшинос

Раҳмон Д.С.

Котиби Шурои йлми,
номзади илмҳои ҳуқуқшино

Наимов Б.
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