
ХУЛОСАИ

комиссияи ташхиси Шурои диссертатсионии бИ.КОА-018-и назди 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба диссертатсияи номзадии 
Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои танзими 
ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: тадқиқоти 
назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносй аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи 
ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат пешниҳод 
шудааст.

1. Мавзуи таҳқиқоти диссертатсияи номзадии Шарифзода Муҳаммадӣ 

Шариф таҳти унвони «Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: тадқиқоти назариявй ва таърихй- 

ҳуқуқӣ» яке аз масоили мубрами танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим ба 

ҳисоб меравад. Таҳқиқи мавзуъ ва танзими мукаммали ҳуқуқии ин муносибатҳо 

дар илми назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимоти дар бораи 

ҳуқуқ ва давлат бо дарназардошти аҳаммияти феълии ин муносибатҳои 

ҷамъиятӣ дар ҳаёти иқтисодии шаҳрвандони кишвар хеле зарур мебошад.

Дар таҳқиқот нуктаҳои илмие ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, ки онҳо аз 

лиҳози назарӣ, амалӣ ва манфиатнокиашон дар замони муосир навгонии илмӣ 

ба ҳисоб мераванд. Натиҷа, хулоса ва тавсияҳои илмии муаллиф оид ба танзими 

анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати такмили 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт метавонад дар оянда мавриди 

истифода қарор гирифта ба рушди маърифати ҳуқуқии мардум дар самти 

баргузории ҷашну маъракаҳо хизмати арзанда намояд. Муаллиф табиати 

иҷтимоӣ ва ҳуқуқии ҷашну маъракаҳоро вобаста ба шароити таърихӣ ва 

зарурати замону макон дар васлияти манфиатноки барои рушди ҷомеа дар пояи 

баланди илмӣ таҳлил намудааст.

2. Диссертатсия ба талаботи бандҳои 31,33 ва 35-и Тартиби додани 

дараҷаҳои илмй ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ 

мебошад. Диссертатсия масъалаҳоеро фаро мегирад, ки барои ҳалли 



проблемаҳои назариявӣ ва амалии танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шуда, баҳри баланд бардоштани сифати 

таъсиррасонии ҳуқуқӣ дар ин самт хизмат менамояд. Диссертатсияи мазкур аз 

ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои ягонагии дохилӣ ва 

иртиботи қавии мантиқии хулосаҳо ва пешниҳодҳо мебошад. Натиҷа, нуктаҳои 

навгонӣ ва илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда, воқеъан қимат ва аҳаммияти 

илмӣ-амалӣ дошта, саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳад.

3. Мавзуъ ва мазмуни таҳқиқот бо шиносномаи ихтисоси 12.00.01 - 

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

давлат, ки аз рӯйи он ба Шурои диссертатсионӣ мувофиқи фармоиши 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 

санаи 7 январи соли 2022, таҳти №16 ҳуқуқи қабули диссертатсияҳо барои 

ҳимоя дода шудааст, мувофиқ мебошад.

4. Натиҷаҳои асосии таҳқиқот дар як маҷмуа, 10 мақолаҳои илмй ба табъ 

расонида шудааст, ки 5 адади онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи 

тавсиянамудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нашр шудаанд ва пурра мазмуни корро инъикос менамоянд.

Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки 

бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 

тасдиқгардидааст, мувофиқ мебошад.

5. Дар таҳқиқоти диссертатсионии Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф 

истифодаи мавод бидуни иқтибос ба муаллиф ё маъхаз мавҷуд набуда, ҳамаи 

сарчашмаҳои истифодашуда бо ишора ба муаллиф ё маъхаз тавассути иқтибос 

ба расмият дароварда шудаанд, ки аз риоя шудани банди 37 Тартиби додани 

дараҷаҳои илмӣ гувоҳӣ медиҳад.

6. Банди 61-и Низомномаи Шурои диссертатсиониро, ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти № 267 

тасдиқ гардидааст, ба роҳбарӣ гирифта, комиссия пешниҳод менамояд:



1. Диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи 

«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: тадқиқоти назариявӣ ва таърихй-ҳуқуқй», 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 ба Шурои диссертатсионии бВ.КОА-018-и назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон пешниҳод шудааст, барои ҳимоя қабул карда шавад.

2. Муқарризони расмӣ аз рӯйи диссертатсия шахсони зерин таъин карда

шаванд:

- Раҳимзода Рамазон Ҳамро - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, 

Вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- Алиев Фарух Шарифович - номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва 

зиддикоррупсионии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон.

3. Ба ҳайси муассисаи тақриздиҳанда Академия идоракунии давлатии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе) таъин карда шавад.

4. Барои нашри эълон оид ба ҳимояи минбаъда ва ҷойгир намудани 

автореферат дар сомонаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода шавад.

5. Барои чопи автореферат бо ҳуқуқи дастнавис иҷозат дода шавад.

Раиси комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқ Назаров А.Қ.

оир. Ҷ.М.
Аъзои комиссия:
доктори илмҳои ҳуқуқши

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти 
кафедраи назария ва таърихи давлат ва 
ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии ДМТ Куканов А.З.


