
ҚАРОРИ 

ҷласаи Шурои диссертатсионии 6D.KOA-O18

20-уми декабри соли 2022 ш. Душанбе
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-018 таҳқиқоти диссертатсионии 

Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед дар мавзуи «Техникаи ворид намудани 
тагйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

масъалаҳои назариявй ва амалй» 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 (Роҳбари 
илмӣ - Холиқзода Абдураҳим Ғафор, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) пешниҳод 

шудааст, тақризи муассисаи пешбар, тақриз ва баромадҳои муқарризони 

расмӣ; Нематов Акмал Рауфҷонович - доктори илмҳои ҳуқуқшиносй, 

дотсент, сарходими илмии Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хукуқи ба 
номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Қодирзода 
Сайидмуссо Муҳибулло - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, декани 
факултети сармоягузорӣ ва менеҷменти байналмилалии Донишгоҳи

Данғара, баромади аъзои Шурои диссертатсионӣ, 

ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда:

докторони илмҳои ҳуқуқшиносӣ - Шарофзода Р.Ш., Ғафурзода А.Д. ва 

Азиззода У.А. шунида, мавриди муҳокима қарор дод.
Шурои диссертатсионии 6D.KOA-018 дар асоси натиҷаи овоздиҳи 

пинҳонӣ ва хулоса, ки аз ҷониби Шуро бобати саҳеҳнокӣ, навгонии 

илмӣ, аҳаммиятнокии хулоса ва натиҷаҳои диссертатсияи Ҷамшедзода 
Комрон Ҷамшед, инчунин оид ба интишороти "ӯ қабул шудааст.

давлатии

мутахассисон аз руии

ҚАРОР МЕКУНАД:
1. Диссертатсияи Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед дар мавзуи «Техникам 

ворид намудани тагйиру иловаҳо ба санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: масъалаҳои назариявӣ ва амалӣ», ки ба ҳимоя



I
барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиноси аз руии 

ихтисоси 12.00.01 Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи 

таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод шудааст, ба талаботҳои 
пешбининамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бандҳои 31 ва 33 - и «Тартиби до дани дараҷаҳои 

ИЛМӢ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 

2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, ҷавобгу мебошад.
2. Интишороти муаллиф пурра мазмуну моҳияти диссертатсияро 

инъикос менамояд.
3. Ба Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед дараҷаи илмӣ номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносй дода шавад.
4. Аз Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хоҳиш карда мешавад, ки қарори Шурои диссертатсиониро 
ҷонибдорй намояд ва Ҷамшедзода Комрон Ҷамшед-ро бо дипломи 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносй сарфароз гардонад.
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