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Муассисаи тақриздиҳанда ба диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадй 
Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну 
маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти 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 пешниҳод шудааст.

Мубрам будани мавзуи (предмет) таҳқиқот. Диссертатсияи 

Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи «Сарчашмаҳои танзими 

ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти 

назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ» дорои аҳаммияти назариявӣ ва амалӣ дар 

илми ҳуқуқшиносӣ мебошад. Мубраммияти мавзуи интихобкардаи 

унвонҷӯ, пеш аз ҳама, дар аҳаммияти илмӣ доштани сарчашмаҳои 

таърихии танзими анъана ва ҷашну маросим дар Тоҷикистон аст. Анъана 

ва ҷашну маросим - ин натанҳо баёнгари арзишҳои миллӣ, балки дар тули 

таърих ҳамчун меъёрҳои ахлоқӣ ва танзимкунандаи муносибатҳои иҷтимоӣ 

ба ҳисоб меравад. Мардуми шарифи тоҷик дорои таърихи куҳан ва урфу 

анъанҳои хоси худ мебошад. Ба қавли муаллифи рисолаи номзадӣ анъана 

ва ҷашну маросим робитаи маънавии байни наслҳои гузашта ва муосиру 

ояндаи миллат буда, бақою ҳастӣ ва мавҷудияти муттасилонаи мардум дар 

саҳнаи таърих тавассути он таъмин мегардад. Аз байн рафтани урфу 

одатҳо, маросиму анъанаҳо, умуман оинҳо ва суннатҳои ваҳдатбахши 

миллӣ - маънои аз асолат ва решаҳои таърихии худ канда шудан ва аз даст 

додани ҳувияти миллиро дорад. Аз ин рӯ, ҳар як давлати соҳибихтиёри 
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миллӣ барои ҳифзу густариши маросиму анъанаҳо ва суннатҳои неку 

созандаи наслҳои гузашта чораҳои қонунӣ меандешад.

Дар баромадҳои худ Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон ҷойгоҳи махсус доштани анъана ва ҷашну маросимро дар таърихи 

миллии мардуми тамаддунофари тоҷик мунтазам таъкид карда чунин 

мегӯянд: «То расму ойин ва маросимҳои милливу динии худро ба як 

низоми муайян надарорем ва хароҷоти беҳудаву зиёдатии мардумро аз 

байн набарем, ба қабулу татбиқи барномаҳои давлатӣ ва сарфи маблағҳои 

зиёд дар масъалаи паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолӣ ба натиҷаҳои 

дилхоҳу назаррас ноил шуда наметавонем».

Омӯзиши раванди ташаккул ва таҳаввули ҷашну маросим ва 

анъанаҳо имкон медиҳад, ки махсусияти низомҳои таърихии ҳуқуқӣ - 

ҳуқуқҳои одатӣ, анъанавӣ, динии мардуми бумӣ ва ҳуқуқҳои аз таҷрибаи 

халқҳои дигар дар масири таърих воридшуда дуруст баҳогузорӣ гарданд. 

Ин омӯзиш ҳамзамон имкон медиҳад, ки давраҳои асосӣ ва қонунияту 

хусусиятҳои инкишофи шуури ҳуқуқӣ, тасаввурот ва афкору ақидаҳои 

иҷтимоӣ-сиёсӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқии халқи тоҷик ошкор ва таҳқиқ карда 

шаванд.

Ҳадафҳои таҳқиқот. Дар таҳқиқоти мазкур унвонҷӯ кӯшидааст 

масъалаҳои назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқии анъана, ҷашну маросими 

милливу динии тоҷикон ва сарчашмаҳои ҳуқуқии танзими онҳоро аз 

давраи қадим то замони муосир равшану возеҳ нишон додааст. Ҳамзамон 

рисола таҳқиқоти дарёфти роҳҳои ҳал ва пешниҳоди тавсияву таклифҳоро 

оид ба такмили қонунгузории ин соҳа фаро мегирад.

Бояд эътироф кард, ки муаллиф дар ин ҷода ба ҳадафҳои 

гузошташудаи мавзуъ ноил гашта, аз иҷрои вазифаҳои илмӣ баромадааст.

Асосҳои метологии таҳқиқотро усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ 

ташкил медиҳад. Махсусан, усулҳои таҳлили низомнок, пешгӯии илмӣ, 
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мантиқӣ-забонӣ, шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавй-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва 

дигар усулҳо меҳвари асосии рисолаи муҳақиқро ташкил менамояд.

Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои илмии олимони ватаниву 

хориҷӣ, диншиносон, ҳуқуқшиносон, файласуфон, ҷомеашиносон, 

мардумшиносон, фарҳангшиносон, адабиётшиносон, инчунин рӯзномаву 

маҷаллаҳо ва дигар васоити ахбори омма, ки дар онҳо маводи ба масоили 

мавриди баҳси рисола алоқаманд бахшида шудаанд, ташкил медиҳад. Дар 

навиштани рисола муаллиф ба осори олимони шинохта Ю. Ёқубов, Д.С. 

Саймиддинов, Ф.Т. Тоҳиров, Х.Х. Муъминҷонов, Ю. Нуралиев, А.Ғ. 

Холиқзода, И.Б. Буриев, М. Маҳмудзода, А.Н. Маҳмадов, Ҷ.М. Зоир, Э.С. 

Насриддинзода, А.М. Диноршоев, Б.А. Сафарзода, Д.С. Раҳмон ва 

дигарон такя намудааст.

Асоси меъёрии рисола дар раванди таҳияи таҳқиқоти илмӣ аз 

Конститутсияи ҶТ, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо, санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ, барнома ва стратегияҳои 

давлатӣ маншаъ мегирад. Дар ҷараёни омода намудани рисолаи илмй 

махсусан Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 марти соли 2018, №95 

«Дар бораи Низомномаи намунавии комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба 

танзими анъана ва ҷашну маросим», қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 марти соли 

2018, №96 «Дар бораи Низомномаи намунавии комиссияҳои ҷамъиятӣ оид 

ба танзими анъана ва ҷашну маросим», ҳамзамон санадҳо ва омори 

вазорату идораҳо ва мақомоти ваколатдори давлатӣ ҳамчун заминаи 

эмпирикӣ хизмат намудаанд.

Навгонии илмии рисолаи мазкур аввалин таҳқиқоте 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 
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мешавад, ки дар байни анъана ва ҷашну маросими марбут ба ҳаёти 

хонаводагии зардуштӣ ва исломӣ аз лиҳози маъно ва аҳдофу 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 ватанӣ он аст, ки расму оин ва маросим 

дар партави қонунгузории кишвар нахустин маротиба аз қаринаи илми 

ҳуқуқ тахдил ва баррасӣ мегардад.

Унсурҳои навоварии илмӣ. Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар санади тавсиявии Комиссияи илмӣ-амалии Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии ҶТ «Оид ба ворид намудани натиҷаҳои 

илмӣ-таҳқиқотии мавзуи диссертатсионй ҷиҳати истифода бурдани он дар 

фаъолияти қонунгузории кумитаҳо ва комиссияҳои дахлдори Маҷлиси 

намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 мартй соли 2020 

мебошад.

Сохтори рисола. Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз номгуйи ихтисорот ва 

(ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, се боб, ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳо ва 

номгуи адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва 

мантиқи таҳқиқот мувофиқат менамоянд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 228 

саҳифаро ташкил медиҳад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи 

илмй бо арзёбии аҳаммияти он. Дар боби аввали диссертатсия тавсифи 

умуминазариявии мафҳум ва табиати ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим 

баррсӣ гаштааст. Боби мазкур аз ду зербоб иборат буда, дар масъалаҳои мафхум 

ва табиати ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросим: тавсифи умуминазариявӣ; тавсифи 

табиати ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросими тоҷикон ва соҳаҳои густариши онҳо 

мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.
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Дар зербоби якуми боби мазкур - «Мафҳум ва табиати ҳуқуқии 

анъана ва ҷашну маросим: тавсифи умуминазариявӣ» анъана ва ҷашну 

маросим меъёрҳои таърихан ташаккулёфта ва нисбатан устувори рафтор, 

тарзи зиндагӣ ва рӯзгордории хоси ин ё он халқ ва миллат аст, ки аз насл ба 

насл ба мерос гузашта, дар афкору хотираи аҳли ҷомеа ҳамчун қоидаи 

рафтори қобили эътироф нақш бастаанд. Муаллиф дар натиҷаи баррасии 

зербоби мазкур ба чунин хулоса омадааст, ки қисми ҷомеаи муосири 

анъанавӣ, аз як тараф, зимни тамоюл ба озодиҳо ва арзишҳои демократӣ 

метавонад то ҳадде зиёдаравӣ кунад, ки натанҳо анъанаю маросим, балки 

умуман ҳувият ва асолати фарҳангию миллию худро аз даст диҳад ё ба 

ҳукми фаромӯшӣ супорад. Аз тарафи дигар, қисми дигари ҷомеаи 

тағйирёбанда ба одату анъанаҳо вафодор мемонад ва барои паҳншавию 

идомаи онҳо пойфишорӣ мекунад.

Дар зербоби дуюми боби якум - «Тавсифи анъана ва ҷашну маросими 

тоҷикон тибқи табиати ҳуқуқӣ ва соҳаи густариши онҳб» навъҳои 

мухталифи анъана ва ҷашну маросими тоҷикон аз назари меъёрбандӣ ба 

шаклҳои шуури ҷамъиятй тавсиф шудаанд. Дар зербоби мазкур муаллифи 

рисола анъана ва ҷашну маросимро ба се гурӯҳ тақсим намудааст: 

Анъанаҳои марбут ба касбу ҳунар, фаъолияти истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ. Ба 

ин гурӯҳ анъанаҳои марбут бо соҳаҳои кишоварзию чорводорӣ, инчунин 

анъанаҳои марбут бо як қатор шуғлҳо ва касбу пешаҳои суннативу аҷдодӣ 

шомил мешаванд. Яке аз ин гуна анъанаҳои миллии тоҷикон - ҷашни 

Наврӯзи фархундапай аст.

Боби дуюми рисола ба баррасии таҳаввули сарчашмаҳои танзими 

анъана ва ҷашну маросим: шаклҳои динӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ дар Тоҷикистон 

бахшида шудааст. Боби мазкур аз се зербоб иборат буда, масъалаи 

таҳаввули анъана ва чашну маросимҳо дар сарчашмаҳои низоми ҳуқуқи 

мусалмонӣ ва зардуштӣ баррасй гаштааст.
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Муаллифи рисолаи номзадӣ сарчашмаҳои ҳуқуқии ахди Зардуштро 

яке аз сарчашмаҳои нодир эътироф карда, зикр менамояд, ки то ҳол 

суғдиҳову бохтариҳо, хоразмиҳову фарғонагиҳо ва умуман ориёиҳои қадим 

ҳазор сол қабл аз зуҳури ислом соҳиби низоми мукаммали динӣ-ҳуқуқӣ бо 

номи ҳуқуқи зардуштӣ буданд, ки имрӯз онро ҳеҷ як муҳаққиқу муаррихи 

солимфикр ва ҷӯёи ҳақиқату адолати таърихӣ инкор намекунад.

Боиси зикр аст, ки дар вақти таҳқиқоти рисолаи номзадӣ муаллиф 

тавонистааст анъана ва ҷашну маросими ҷойдоштаи миллати тоҷикро то 

замони нузули дини ислом дар ҳудуди Мовароунаҳр равшан баён намояд.

Дар зербоби дигар муаллиф танзими анъана ва ҷашну маросимро дар 

партави низоми ҳуқуқи мусалмонӣ тахдил намудааст. Аксари расму оинҳо, 

ибодатҳо ва талаботи дигари дини мубини ислом, бо вуҷуди хусусияти 

умумибашарӣ доштанашон, зоҳиран бо анъанаҳои мавҷудаи халқиятҳои 

тасхиршуда дар баъзе марвидҳо мухолифати ҷиддӣ надоштанд, гарчанде 

мазмуни онҳо комилан барандаи ғояҳои дини нави тавҳидӣ буданд. Аз ин 

ҷо дар ҳолате ки баъзе анъанаҳои аъроб бо одату расму оинҳои исломӣ 

монандӣ пайдо мекунанд, ҳеҷ гоҳ ин маънои айният доштани онҳоро 

надорад, зеро ваҳйи Худованд, баъсати Пайғамбар (с) ба тамоми халқу 

миллатҳо нигаронида шудааст. Аз назари умум ғояи таомули мардумро ба 

назар гирифтан аз ибтидои ислом вуҷуд дошт. Дар исботи ин ақида 

фақеҳон ва муҳаддисон як силсила ҳадисҳои Пайғамбарро мисол 

овардаанд. Масалан, дар ҳадисе, ки аз ҷониби Абдулло ибни Масъуд нақл 

шудааст, Пайғамбар (с) мефармояд: «Он чиро мусалмонон биписанданд, 

пас, он назди Худо писандида аст». Мутобиқи мазмуни як ҳадиси дигари 

Пайғамбар (с) ҳар чизе, ки бо урф собит аст, мисли он аст, ки собит бо 

«насс» бошад.

Боби сеюми рисола ба «Масъалаҳои назариявӣ ва амалии танзими 

ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида 

шуда, дар он масъалаҳои вазъи ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим аз 
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даврони Шуравӣ то қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазъи 

танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

такмили қонунгузории миллӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим ва 

натиҷаҳои он мавриди таҳлил, омӯзиш ва хулосабарорӣ қарор гирифтаанд.

Дар зербоби мазкур муаллиф вазъи ҳуқуқии анъана ва ҷашну 

маросимро аз давраи Шуравӣ то қабули қонун баррасӣ кардааст. Ба ақидаи 

муаллиф дар он давроне, ки ҷомеа ба тағйироти бузург рӯ меорад, 

қадршиносӣ ва ҳифз аз арзишҳои миллӣ ва урфу одату анъанаҳо зарурати 

бештар касб менамояд. Аз ин рӯ, ҷомеаи солим ва дорои мардуми 

хирадманд урфу одат ва анъанаҳои худро қадршиносӣ менамояд ва ҳеҷ гоҳ 

ба хотири ҳадафҳои ночиз ва моделҳои нав аз онҳо даст намекашад. Ҳастй 

ва соҳибихтиёрии давлат танҳо дар эълон ва қабули Конститутсия зуҳур 

намеёбад, балки ин соҳибихтиёрӣ ва махсусияти ҷавҳарии мустақилияти 

давлат дар маҷмуи унсурҳои мухталифи ҳастии ӯ, ки хоси дигарон нест, 

зуҳур ва пурзӯр мегардад. Ин махсусиятҳои табиӣ, ҳудудӣ, миллӣ, динӣ, 

хоҷагидорӣ дар амалҳои хонаводагӣ зуҳур менамояд.

Дар зербоби дигар масаъалаҳои такмили қонунгузории миллӣ оид ба 

танзими анъана ва ҷашну маросим ва натиҷаҳои он ба таври зайл арзёбӣ 

мегардад: Пас аз қабул гардидани қонуни миллӣ раванди мусбии танзими 

анъана ва маросими иҷтимоӣ ҷараён гирифт. Қонуни зикргардида бо 

тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимро танзим намуда, ба 

хотири ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои 

мардумӣ баҳри баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҳаёти 

шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон равона гардид. Аз ин хотир, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» як падидаи фарҳангию ҳуқуқӣ буда, дар таърихи 

навини давлату ҳуқуқ ҳамто надорад.
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Дар таҳқиқоти анҷомдодаи Шарифзода М.Ш. боз як қатор хулоса, 

пешниҳодот ва тавсияҳои аҳаммияти назариявӣ ва амалидошта мавҷуданд.

Дар баробари нишон додани ҷанбаҳои зиёди мусбӣ, таҳқиқоти 

диссертатсионии Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф аз баъзе хулосаю 

муқаррароти мубоҳисанок холӣ нест.

1. Унвонҷӯ дар навгонии аввал дар доираи қонунгузорӣ ба танзим 

даровардани ҷашнҳои миллиро ба монанди: Наврӯз, Тиргон, Сада ва 

Меҳргон зикр кардааст ва омили асосии ин падидаҳоро дар ҷой доштани 

нофаҳмиҳо дар тарзи ҷашн гирифтани ин идҳои ниёгонамон мебинад, вале 

дар рисола муаллиф механизми танзим ва қонуни махсуси 

танзимикунандаи ҷашнҳои дар боло зикршударо пурра баён накардааст. 

Барои равшании ин навгонӣ ва аҳаммияти амалии он хуб мешуд муаллиф 

онро аз лиҳози иҷтимоӣ ва зарурати танзими ҳуқуқӣ шарҳ медоданд.

2. Ба ҳамагон маълум аст, ки мақсади қабули Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» ин дар сатҳи муътадил нигоҳ доштани вазъи иҷтимоӣ, 

иқтисодӣ ва равонии шаҳрвандон аз масрафкориҳои беасос ва осон 

кардани тартиби баргузории чорабиниҳои гуногуни давлатӣ ва маҳалӣ аз 

лиҳози зиёфатҳои расмӣ, оши тӯй, ақиқа ва ғайра мебошад. Дар навгонии 

сеюм муаллиф пешниҳод кардааст, ки дар моддаи 2-и Қонун мафҳумҳои 

«ҷашнҳои расмӣ», «зиёфати расмӣ», «оши тӯй», «ақиқа» ва «доираи оила» 

бо мусолиҳа ва машварати мутахассисони ҳуқуқ ва иҷтимоъшинос ҷойгир 

карда шаванд, вале аҳаммияти илмии он норавшан аст.

Аммо эродҳои мазкур ба ҳеҷ ваҷҳ арзишу қиммати умумии мусбии 

кори Шарифзода Муҳаммадӣ Шарифро, ки маҷмуи хулоса, муқаррароти 

нави илмӣ-назариявӣ ва тавсияву пешниҳодоти амалии аз таҳлили 

масъалаҳои дар диссертатсия пешбинишуда бармеоянд, коста 

намегардонад.

Диссертатсияи Шарифзода М.Ш. кори илмӣ-таҳқиқотии анҷомёфта 

буда, таҳлили густурда мебошад ва сарчашмаҳои нодири миллии мардуми 
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шарифи тоҷик аз лиҳози сарчашмаҳои низоми ҳуқуқи зардуштӣ ва 

мусалмонӣ, ки дар онҳо анъана ва ҷашну маросим дарҷ гаштаанд, баррасӣ 

шудаанд. Хулосаю муқаррарот ва тавсияву пешниҳодоти дар диссертатсия 

инъикосшуда қобили қабул буда, онҳоро метавон дар корҳои илмӣ- 

таҳқиқотии минбаъда дар раванди таълим, инчунин ҳангоми такмил 

додани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва 

ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» истифода кард.

Тасдиқи нашри нуктаҳои асосӣ, натиҷаҳо, хулосаҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ. Нуктаҳои илмӣ, натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ ва хулосаҳои 

диссертатсия дар мақолаҳо, аз ҷумла дар нашрияҳои тақризшавандаи 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

инчунин дар мақолаҳои илмӣ, ки рӯйхати онҳо дар диссертатсия ва 

автореферати диссертатсия дарҷ шудааст, интишор шудаанд. Онҳо дар 

шакли маърӯза дар конференсияҳои илмӣ-амалии сатҳи гуногун ироа 

гардидаанд. л_.

Мувофиқати автореферат ба муҳтавои диссертатсия. Автореферат ва 

корҳои нашршуда муҳтавои асосии диссертатсияро инъикос мекунанд. Дар 

автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқот, аз ҷумла мазмун, мухтасарият ва 

таҳлили кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ ёфтаанд.

Мувофиқати диссертатсия ба талаботи «Тартиби додани дараҷаҳои 

илмӣ»-и Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Таълифоти Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи 

«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ» ба талаботи бандҳои 

31, 33, 34, 35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳги №267 тасдиқ гардидааст, 

ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори 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 мебошад.
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Тақриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, хусусан бандҳои 76, 77, 78, 

79-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳги № 267 тасдиқ шудааст, таҳия ва 

пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия ва тақризи муассисаи тақриздиҳанда дар семинари васеи 

илмӣ-назариявии кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 

шудааст.

Тақризи муассисаи тақриздиҳанда аз ҷониби Мирзоев Парвиз 

Исроилович - мудири кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент омода гардида, дар маҷлиси 

кафедра муҳокима ва ҷонибдорӣ шудааст. Суратмаҷлиси семинари васеи 

илмӣ-назариявӣ аз 21 октябри соли 2022, №4.

Суроға: 734003, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33, Академияи 

идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел: 224- 

17-86, 224-83-93 (факс), ешаП: т£о@ара.1].

Раиси ҷаласа - мудири кафедраи ҳуқуқ 
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
Академияи идоракунии давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, // ////
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй, дотсент П.И. Мирзоев

Котиби ҷаласа - дотсенти кафедраи ҳуқуқ 
ва ҳуқуқшиносии муқоисавии 
Академияи идоракунии давлатии назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, /
номзади илмҳои ҳуқуқшиносй //

Имзои Мирзоев П.И. ва Олимзода Д.А.-ро 
тасдиқ мекунам.
Сардори Раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва / 
корҳои махсуси Академияи идоракунии да1 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Д.А. Олимзода

обозода
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