
Нусха аз СУРАТМАҶЛИСИ №5 

ҷаласаи Шурои илмии муштараки кафедраҳои назария ва таърихи давлат 

ва хуқуқ, ҳуқуқи инсон ва ҳуқуқшиносии муқоисавй, ҳуқуқи 

конститутсионии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон

10 феврали соли 2022 ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 17 нафар узви Шурои 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 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 руйи ихтисоси 12.00.01 - 

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

давлат

Баромад кард: Раҳмон Д.С.,-раиси ҷаласа, декани факултети 

ҳуқуқшиносӣ оид ба масъалаи баррасишаванда суханронӣ намуда, барои ошкор 

намудани масъалаҳои мубрамият ва аҳаммияти рисолаи пешниҳодшуда, 

суханро ба унвонҷӯ Шарифзода М.Ш. дод.

Шунида шуд: маърузаи Шарифзода М.Ш., дар мавзуи «Сарчашмаҳои 

танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: 

тадқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ», (маърузаи унвонҷӯзамимамегардад).
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Баъд аз маърузаи муаллифи рисола раиси ҷаласа барои пешниҳоди савол 

суханро ба узви ҷаласа, мудири кафераи ҳуқуқи конститутсионӣ, номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ Қодиров Ҷурабек дод.

Савол: Навгониҳои илмии таҳқиқот дар чӣ дида мешаванд?

Ҷавоб: Рисолаи мазкур аввалин рисолае мебошад, ки ба таҳлили таърихӣ- 

ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросими тоҷикон, сарчашмаҳои пайдоиш ва 

танзими онҳо, табиату хусусиятҳои онҳо ҳамчун меъёрҳои иҷтимоӣ ва акси 

танзимкунандагии онҳо дар ҷомеа бахшида шудааст. Дар рисола бори аввал аз 

тариқи таҳлили муқоисавӣ собит карда мешавад, ки дар байни анъана ва ҷашну 

маросими марбут ба ҳаёти хонаводагии зардуштӣ ва исломӣ аз лиҳози маъно ва 

ахдбфу нақши иҷтимоӣ як навъ ҳамоҳангии арзишӣ ва фарҳангӣ вуҷуд дорад. 

Дар рисола бори аввал вазъи ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросими тоҷикон дар 

давраҳои гуногуни таърихӣ ба тартиби хронологӣ таҳқиқ шуда, таснифи соҳавӣ 

ва пайдоиши онҳо анҷом дода шудааст. Муҳимтарин навгонии рисола дар илми 

ҳуқуқшиносии ватанй он аст, ки расму оин ва маросим думболи қонунгузории 

кишвар нахустин маротиба аз қаринаи илми ҳуқуқ таҳлил ва баррасӣ 

мегарданд.

Сипас баъд аз ҷавоб ба саволи якум раиси ҷаласа барои пешниҳоди савол 

суханро ба узви шуро, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, муовини декани 

факултети ҳуқуқшиносӣ Куканов Айниддин Зайниддинович дод.

Савол: Вазифаҳои таҳқиқот аз чӣ иборат мебошанд?

Ҷавоб: Дар рисола ҳадафу вазифа ва мақсадҳои зиёде гузошта шудаанд. 

Барои расидан ба мақсадҳои дар пеш истода, дар рисола вазифаҳои зерин 

гузошта шудааст:

- таъйини мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ дар партави адабиёти муосири илмй- 

ҳуқуқӣ;

- таҳқиқи сарчашмаҳои танзими анъана ва ҷашну маросим дар низоми 

ҳуқуқи зардуштӣ;
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- тавсифи умуминазариявии мафҳум ва табиати ҳуқуқии анъанаҳо ва 

ҷашну маросим;

- тавсифи анъана ва ҷашну маросими тоҷикон тибқи табиати ҳуқуқӣ ва 

соҳаи густариши онҳо;

- таҳлили вазъи ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим аз давраи шуравӣ то 

қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну 

маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

- таҳлили раванди такмили қонунгузории миллӣ оид ба танзими анъана ва 

ҷашну маросим;

- шарҳи принсипҳо ва меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

- таҳлили раванди татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва натиҷаҳои он 

ва пешниҳодҳо оид ба мукаммал гардонидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон » ва 

таҷрибаи кор бо аҳолӣ.

Раиси ҷаласа баъд аз ба саволҳо ҷавоб додани пажуҳишгар Шарифзода 

М.Ш., суханро ба роҳбари илмии унвонҷӯ Холиқзода А.Ғ. - доктори илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ, профессор, дирекгори Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дод.

Баромад кард: Танзими ҳуқуқии урфу одат, анъанаю маросим ва 

омӯзиши табиати ҳуқуқии онҳо ба илми ҳуқуқшиносӣ аз назари таърихият 

робитаи маънавии байни наслҳои гузашта ва муосиру ояндаи миллатро аз 

назари ҳуқуқй таъмин менамояд. Бақою ҳастӣ ва мавҷудияти муттасилонаи 

халқу миллат дар саҳнаи таърих тавассути анъанаю маросим таъмин мегардад. 

Аз байн рафтани урфу одатҳо, маросиму анъанаҳо, умуман оинҳо ва суннатҳои 

ваҳдатбахши миллӣ - маънои аз асолат ва решаҳои таърихии худ канда шудани 

миллат ва аз даст додани ҳувияти худро дорад. Аз ин рӯ, ҳар як давлати 
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соҳибихтиёри миллӣ барои ҳифзу густариши маросиму анъанаҳо ва суннатҳои 

неку созандаи наслҳои гузашта чораҳои қонунӣ меандешад. (тақризи роҳбари 

илмӣ замима мегардад).

Баромад кард: Сипас, аз рӯи масъалаи мазкур раиси ҷаласа суханро ба 

муқарризи холис Назарзода Н.Ҷ., - ёрдамчии сардор профессори кафедраи ташкили 

идоракунии фаъолияти ҳифзи ҳуқуқи факултети №1-и Академияи ВКД 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ дод. НазарзодаНҶ., оид ба 

мавзуи муҳокимашаванда фикру андешаҳои худро ба самъи аъзоёни ҷаласа 

расонид ва онро мусбат арзёбӣ намуд (тақризи муқарризи холис замима мегардад).

Баромад кард: Вобаста ба масъалаи мазкур муқарризи холис мудири 

шуъбаи назорати сифати таҳсилоти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон номзади 

илмҳои ҳуқуқшиносӣ Шарифзода С.Ш., баромад карда, эродҳои худро нисбат ба 

диссергатсияи пешниҳод шуда, иброз намуд (тақризимукарризихолисзамимамегардад).

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Таҳқиқоти диссертатсионии 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 ҳуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.01 - 

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

давлат анҷом дода шудааст, барои ҳимояи диссертатсия ҷиҳати дарёфти 

дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси зикршуда ба 

Шурои диссертатсионй 6Б.КОА-018 оид ба дарёфти дараҷаи илмии доктори 

фалсафа (РЫЭ) - 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 

4



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 корпоративй; ҳуқуқи энергетикӣ дар назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

2. Доир ба мубрамият ва аҳаммияти таҳқиқоти диссертатсионии 

Шарифзода Муҳаммадй Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии 

анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: тадқиқоти назариявй ва 

таърихй-ҳуқуқӣ», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

ҳуқуқшиносӣ аз руйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; 

таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат хулосаи илмӣ дар муҳлати муайян 

пешниҳод карда шуда, аз Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон хоҳиш карда 

шавад, ки хулосаи мазкурро тасдиқ намоянд.

Қарор якдилона қабул карда шуд.

Раиси Шурои илмй, 
доктори илмҳои ҳуқуқ

Котиби Шурои илмӣ, 
номзади илмҳои ҳуқуқ

Раҳмон Д.С.

О 5

Наимов Б.Ғ.
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