ХУЛОСАИ
ШЎРОИ ДИССЕРТАТСИОНИИ 6D.KOA-002 НАЗДИ
ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
Парвандаи аттестатсионии № 19
Ќарори шўрои диссертатсионї аз 25.12.2018 с., тањти № 27
Дар бораи ба Аминжонов Абдураззок Худойшукурович, шањрванди
Љумњурии

Тољикистон

додани

дараљаи

илмии

номзади

илмњои

њуќуќшиносї.
Диссертатсия дар мавзўи «Хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи
институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик:
давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ» аз рўйи ихтисоси 12.00.01 –
назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї
санаи 2-юми июли соли 2018, суратмаљлиси №18 аз љониби шўрои
диссертатсионии назди Донишгоњи миллии Тољикистон (734025, ш.
Душанбе,

Хиёбони

Рўдакї

17,

Фармоиши

Комиссияи

олии

аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз 27.04.2017 с.,
№16) ба њимоя ќабул карда шудааст.
Унвонљў Аминжонов Абдураззок Худойшукурович соли таваллудаш
1988,

соли

2011

факултети

њуќуќшиносии

Донишгоњи

миллии

Тољикистонро бо ихтисоси ҳуқуқшинос-омӯзгор бо дипломи аълочї хатм
намудааст. Соли 2012 ба њайси ассистенти кафедраи таърих ва ҳуқуқи
факултети таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи Давлатии Қӯрғонтеппа ба номи
Носири Хусрав ба кор ќабул шудааст.

Аз соли 2012 то соли 2015

аспиранти кафедраи таърих ва њуќуќи факултети таърих ва ҳуқуқи
Донишгоњи Давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав ба њисоб
мерафт (фармоиш дар бораи ќабул аз 05.12.2012 с., №85А-фа). Аз 25-уми
апрели соли 2018 унвонҷӯи кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба ҳисоб
меравад (фармоиш дар бораи қабул аз 25.04.2018с. №180-05).
Диссертатсия дар кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи
факултети њуќуќшиносии Донишгоњи миллии Тољикистон иљро шудааст.
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Мавзўи диссертатсия дар љаласаи шўрои олимони Донишгоҳи
Давлатии Қӯрғонтеппа ба номи Носири Хусрав аз 27-уми январи соли
2014, суратмаљлиси №6 тасдиќ шудааст.
Роњбари илмї – доктори илмњои њуќуќшиносї, профессор, раиси
Кумита оид ба сохтори давлатӣ ва худидоракунии маҳаллии Маљлиси
намояндагони

Маљлиси

Олии

Љумњурии

Тољикистон

Холиқзода

Абдураҳим Ғафор.
Муќарризони расмї:
Бобољонзода Исрофил Њусейн  раиси Арбитражи Байналмилалии
Тиљоратии назди Палатаи савдо ва саноати Љумњурии Тољикистон,
доктори илмњои њуќуќшиносї;
Обидов Дилшод Солељонович, мудири кафедраи назария ва таърихи
давлат ва њуќуќи факултети њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии њуќуќ,
бизнес ва сиёсати Тољикистон, номзади илмњои њуќуќшиносї.
Муассисаи тақриздиҳанда – Академияи Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон (ш. Душанбе) дар таќризи мусбати худ, ки аз
љониби сардори кафедраи фанњои давлатї-њуќуќии Академияи ВКД ЉТ,
номзади илмњои њуќуќшиносї, подполковники милитсия Сафаров Њ.С.
имзо ва аз љониби сардори Академия, генерал-майори милитсия, номзади
илмњои њуќуќшиносї Шарифзода Ф.Р. тасдиќ шудааст, ќайд менамояд, ки
диссертатсияи Аминжонов Абдураззок Худойшукурович дар мавзўи
«Хусусиятҳои ташаккул ва инкишофи институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ
дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик: давраи ҳуқуқи зардуштӣ ва мусулмонӣ»
аз рўйи навгонии илмї, мубрамият ва ањамияти назариявї ва амалї
доштанаш сазовори бањои мусбат буда, ба бандњои 10-12, 14 ва 16-и
Тартиби додани дараљањои илмї ва унвони илмї (дотсент, профессор), ки
бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 26 ноябри соли 2016, тањти
№505 тасдиќ шудааст, љавобгў мебошад. Нуктањои илмї ва натиљањои
диссертатсия сањењ ва асоснок буда, ба ихтисоси 12.00.01 – назария ва
таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї (илмњои
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њуќуќшиносї) мувофиќат мекунад ва муаллифи он сазовори дарёфти
дараљаи илмии номзади илмњои њуќуќшиносї мебошад.
Интихоби муќарризони расмї ва муассисаи тақриздиҳанда бо он
асоснок карда мешавад, ки онњо аз рўйи ихтисоси 12.00.01 – назария ва
таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї (илмњои
њуќуќшиносї) дар сатњи дахлдор тадќиќоти илмї анљом додаанд ва
корњои илмї-тадќиќотии онњо ба масъалаи ташаккулу инкишофи
институтҳои асосии оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик
алоќамандии зич дорад.
Унвонљў 8 маводи интишорї дорад, ки аз онњо 4-тояш дар
маљаллањои

илмии

таќризшавандаи

тавсиянамудаи

КОА-и

назди

Президенти Љумњурии Тољикистон чоп шудаанд. Интишороти унвонљў
нуктањои асосї, натиља ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда,
сањми шахсии муаллифро нишон медињанд.
Муњимтарин интишороти унвонљў аз рўйи мавзўи диссертатсия:
1. Аминджонов А.Х. Правовое регулирование брака в зороастризме /
А.Х. Аминджонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2015.
- №3/11 (188). –С. 86-88 (0,5 ҷ.ч.).
2. Аминджонов А.Х. Правовые нормы регулирования расторжения
брака в исламе / А.Х. Аминджонов // Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон. – 2016. - №2/7 (213). –С. 238-240 (0,5 ҷ.ч.).
3. Аминҷонов А.Х. Шароити талоқдиҳанда дар низоми ҳуқуқи исломӣ
/ А.Х. Аминҷонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2017. №2/4. –С. 249-251 (0,5 ҷ.ч.).
4. Аминджонов

А.Х.

Правовое

состояние

супругов

в

эпоху

зороастризма / А.Х. Аминджонов // Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон. – 2017. - №2/3. –С. 271-272 (0,3 ҷ.ч.).
Ба автореферати диссертатсия аз љониби шахсони зерин таќризњо
навишта шуда, ба шўрои диссертатсионї ворид шудаанд:
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Аз љониби номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи назария
ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоњи
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон Кенҷаев Ш.Ю., номзади
илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи назария ва таърихи давлат ва
ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиёсати Тољикистон

Шокиров Ғ.А., номзади илмњои њуќуќшиносї,

дотсенти

ҳуқуқи

Донишгоҳи

кафедраи
миллии

граждании

Тоҷикистон

Ҳиматов

факултети
Ҳ.Н.,

ҳуқуқшиносии

номзади

илмҳои

ҳуқуқшиносӣ ходими калони илмии институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва
ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон Расулов Ф.М.
Њамаи таќризњо мусбат буда, дар онњо баъзе эродњои хусусияти
бањснок манзур шудаанд. Эродњо асосан масъалаҳои дар ихтиёри мард ё
зан будани ҳуқуқи бекор кардани никоҳ дар давраи зардуштия, шартҳои
бастани никоҳ ва синну соли никоҳӣ, вазъи ҳуқуқии ҳар як иштирокчӣ дар
вақти бастани никоҳ дар шартномаи никоҳи суғдӣ, ҳамчун ҳаммаъно ё
гуногунмаъно истифода шудани калимаҳои “исломӣ” ва “мусулмонӣ”-ро
фаро мегиранд.
Шўрои диссертатсионї ќайд менамояд, ки дар натиљаи тањќиќоти
диссертатсионии унвонљў:
- асосњои назариявї ва методологии омўзиши институтҳои асосии
оилавӣ-ҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик коркард гардидааст;
- заминањои таърихї-ҳуқуқӣ ва усулии институтҳои асосии оилавӣҳуқуқӣ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик мавриди пажўњиш ќарор дода
шудааст;
- мафњум ва намудҳои гуногуни никоҳ ва талоқ дар таърихи ҳуқуқи
халқи тоҷик муайян гардидааст;
- ҳар як намуди никоҳ дар алоҳидагӣ мавриди омӯзиш қарор дода
шуда, оқибатҳои ҳуқуқии онҳо ошкор карда шудааст;
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- Нахустин шартномањои никоњї дар таърихи њуќуќи халќи тољик аз
назари ҳуқуқӣ тањлил шудааст;
- намудҳои талоқ ва тартиби анҷом додани он дар давраи амали
ҳуқуқи исломӣ таҳлил гардида, оқибатҳои ҳуқуқии онҳо нишон дода
шудааст;
- Шаклњо ва намудњои никоњ ва талоќ дар Тољикистони таърихї,
муайян ва тавзењ дода шудаанд;
- Љанбањои њуќуќии љараёни аќди никоњ тањлил шуда, ҳуқуқ ва
уҳдадориҳои иштирокчиёни мурофиаи никоҳ муайян шудааст;
Ањамияти назариявии тадќиќоти диссертатсионї дар он ифода меёбад,
ки

маводи рисолаи мазкур фањмишњои илмиро доир ба институтҳои

никоҳ ва талоқ дар таърихи ҳуқуқи халқи тоҷик мукаммал гардонида,
барои тањќиќоти минбаъда дар ин самт њамчун сарчашма баромад
менамоянд; натиљањои тањќиќот имкон медињанд, ки роњњои асосии
ташаккулёбии институтҳои асосии ҳуқуқи оилавӣ – никоҳ ва талоқ,
шартҳо, намуд ва оқибатҳои ҳуқуқии онҳо муайян карда шаванд; дар
рисола институтҳои никоҳ ва талоқ дар давраи амали ҳуқуқи зардуштӣ ва
мусулмонӣ бо назардошти таъсири онҳо дар ҳаёти имрӯзаи мардуми
тоҷик ва њифзи арзишҳои баланди ҳуқуқи оилавии тоҷикон тањлил
шудааст. Аз ин рў, натиљањои тањќиќот барои пешгирии таъсири манфии
фарҳанги бегона ба муносибатҳои оилавии шаҳрвандони Тоҷикистон
самарбахш хоњанд буд.
Ањамияти амалии тањќиќот дар он ифода меёбад, ки:
- нуктањо ва тавсияњое, ки дар рисола пешбинї шудаанд, метавонанд
дар тањияи барномањои таълимї, барнома ва консепсияњои давлатї, дар
раванди таълим ва тарбияи њуќуќї, таълим дар соњаи таърихи ҳуқуқи
оилавӣ, баланд бардоштани сифати тањсилоти њуќуќї дар шароити
гузариш ба низоми бисёрзинагии омода намудани мутахассисони
њуќуќшинос истифода шаванд;
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- нуктањои асосї ва натиљањои тањќиќот метавонанд њамчун воситаи
баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќї, фарњанги муносибатҳои оилавӣҳуқуқӣ, тањкими устувории оила ва муносибатҳои оилавӣ, дар татбиќи
барномањои давлатї оид ба маърифати њуќуќї ва донишњои њуќуќии
шањрвандон дар Љумњурии Тољикистон истифода бурда шаванд;
- њангоми таълими фанњои, «Таърихи давлат ва њуќуќи кишварњои
хориљї», «Таърихи давлат ва њуќуќи Тољикистон», «Таърихи њуќуќи
инсон» ва дар курсњои махсуси «Њуќуќи кўдак», «Њуќуќи занон» ва ѓ.,
њангоми навиштани корњои курсї, рисолањои хатм, рисолањои магистрї
ва рефератњо истифода бурда шаванд.
Бањои сањењнокии натиљањои тањќиќот ошкор намуд, ки:
– нуктањои назариявии тањќиќоти диссертатсионї ба осори илмии
донишмандони ватанї ва хориљї дар самти таърихи давлат ва ҳуқуқи
Тоҷикистон, таърихи ҳуқуқи оилавӣ, низоми ҳуқуқии зардуштӣ ва исломӣ
асос ёфта, бо маводи интишории унвонљў, ки оид ба масълањои мазкур ба
нашр расидаанд, мувофиќат мекунанд;
– дар тадќиќот осор ва санадњои меъёрии њуќуќии таърихї, муосир,
китобњои динї истифода шудаанд, ки бањои сањењнокии натиљањои
бадастовардашударо баланд месозанд. Аз ќабили Авесто, Қонунномаи
Сосониён, китоби муќаддаси Ќуръон, Саҳеҳи Бухорӣ, ќонунгузории
амалкунанда ва ѓ.;
– натиљањои бадастовардаи унвонљў барои бунёди оилаи солим ва
устувор гардонидани оилаҳо ва ҳимояи ҳуқуқу манфиатҳои аъзоёни оила
дар шароити давлати њуќуќбунёд хизмат мекунанд.
Сањми шахсии унвонљў дар бевосита таҳлил намудани институтҳои
асосии ҳуқуқи оилавӣ – никоҳ ва талоқ, нуктањои илмї, натиљањо ва дигар
дастовардњо ифода меёбад, ки онњо аз нигоњи илмї асоснок карда
шудаанд. Ҳамчунин саҳми шахсии муаллиф бо нуктаҳои илмие, ки ба
ҳимоя пешниҳод шудаанд, навгонии илмии диссертатсия, мақолаҳои
илмии муаллиф, маърӯзаҳо дар семинарҳои назариявӣ ва конфронсҳои
илмӣ-амалӣ муайян карда мешавад.
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