
ХУЛОСАИ ниҳоии
Шурои диссертатсионии бИ.КОА-019-и назди Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон аз рӯйи диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илм

Парвандаи аттестатсионии №
Қарори Шурои диссертатсионӣ аз 21 январи соли 2023, таҳти №14 

дар бораи сазовор донистани Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло, 
шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ.

Диссертатсияи Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло дар мавзуи «Масоили 
таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ) дар 
таърихи 22.10.2022 сол, суратҷаласаи №8 аз ҷониби Шурои 
диссертатсионии бП.КОА-019-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17, Фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 январи соли 
2022, таҳти №15/шд) ба ҳимоя қабул карда шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ, унвонҷӯ Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло 
29-уми июли соли 1985 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. 
Мавсуф соли 2002 ба шуъбаи рӯзонаи факултети ҳуқуқшиносии 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси ҳуқуқшинос дохил 
шуда, муассисаи таълимии мазкурро соли 2007 хатм кардааст. Солҳои 
2008-2010 ба ҳайси тарҷумони суди шаҳри Турсунзода, котиби маҷлиси 
судии суди шаҳри Турсунзода, котиби маҷлиси судии суди ноҳияи 
Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе, аз соли 2010 то 2011 коромӯз-судя 
дар назди Шурои адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз соли 2011 то 2012 
судяи суди ноҳияи Рӯшони ВМКБ, аз соли 2012 то 2015 судяи суди 
ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, аз соли 2015 то 2020 муовини якуми 
раиси суди шаҳри Ҳисор ва аз соли 2020 то инҷониб раиси суди ноҳияи 
Ёвони вилояти Хатлон ба ҳисоб меравад. Солҳои 2017 - 2021 унвонҷӯи 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон маҳсуб меёфт.

Мавзуи диссертатсия - «Масоили таъини ҷазо барои маҷмӯи 
ҷиноятҳо мутобиқи қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар 
ҷаласаи Шурои олимони факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон аз 29.04.2017 сол, таҳти №08 (18-19) тасдиқ гардидааст.

Ба унвонҷӯ шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳонҳои 
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номзадӣ аз 24.02.2022 сол, таҳти №19 (бо баҳои аъло ва хуб) аз ҷониби 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон додашудааст.

Имтиҳонҳои номзадӣ бо баҳои зерин супорида шудаанд:
1. Забони хориҷӣ (англисӣ) - 5 «аъло», 27.02.2018 с.
2. Таърих ва фалсафаи илм - 4 «хуб», 23.05.2018 с.
3. Ихтисос - 12.00.08. - 5 «аъло», 03.09.2021 с.
Диссертатсия дар кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо 

коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
омода ва муҳокима шудааст.

Ғайр аз ин, диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва 
муқовимат бо коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (аз санаи 30.08.2022 сол) ҳамчунин, дар ҷаласаи кушод ва 
муштараки кафедраҳои ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсия, 
ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ ва криминалистика ва фаъолияти 
экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон муҳокима гардида, аз 1.10.2022 сол ба ҳимоя тавсия дода 
шудааст.

Роҳбари илмӣ:
Шарипов Тақдиршоҳ Шарифович - доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, 

профессори кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва муқовимат бо коррупсияи 
факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Муқарризони расмӣ:
Абдуҳамитов Валиҷон Абдуҳалимович - профессори кафедраи ҳуқуқи 

ҷиноятии факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи славянии Россия - 
Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ

Қурбонзода Беҳрӯз Шариф - ёрдамчии прокурори шаҳри Хуҷанди 
вилояти Суғд, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи 
ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи Донишгоҳи давлатии 
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Муассисаи пешбар - Муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии 
Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 
ҷониби котиби Шурои олимони Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, полковники милитсия 
Абдурашидзода А.А. омода гардида, аз ҷониби раиси семенари васеи 
илмӣ-назариявӣ, дотсенти кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва 
психологияи факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, майори милитсия Нарзуллозода С.С. ва 
ташхисгар - профессори кафедраи пешгирии ҷиноятҳои террористӣ ва 
таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, полковники милитсия 
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Сафарзода Ҳ.С. имзо ва аз ҷониби сардори Академияи ВКД Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, доктои илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент Шарифзода Ф.Р. 
санаи 11.01.2023 сол тасдиқ шудааст, қайд менамояд, ки диссертатсия ба 
талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», 
ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, 
таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Муаллиф диссертатсияро мустақилона навишта, он дорои мазмун ва 
мантиқи ягонаи дохилӣ мебошад. Дараҷаи навгонии диссертатсия, 
нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя ироа 
шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърузаҳо дар конференсияҳо нақши 
муаллифро дар навиштани рисолаи илмӣ тасдиқ менамоянд. Инчунин, 
масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи 
диссертатсияро нишон медиҳанд. Довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ доир 
ба мавзуи диссертатсия ва моҳияти он 8 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 5 адади 
онҳо дар маҷаллаҳои тақризшавандаи тавсиянамудаи Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақола дар 
нашрияҳои дигар ба табъ расонидааст. Интишороти унвонҷӯ нуктаҳои 
асосӣ, натиҷаҳо ва мазмуни диссертатсияро инъикос намуда, саҳми 
шахсии муаллифро собит менамоянд.

Муҳимтарин интишороти довталаби дараҷаи илмӣ аз рӯйи мавзуи 
диссертатсия:

1. Абдуллозода, Ҷ.А. Таърихи инкишофёбии таъини ҷазо барои 
маҷмӯи ҷиноятҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (дар мисоли ҷазои 
сабуктарро дарбар гирифтани ҷазои вазнинтар) [Матн] / Ҷ.А. 
Абдуллозода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). 
Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. - 2017. - №2/7. - С. 248-254; 188^ 2413- 
5151.

2. Абдуллозода, Ҷ.А. Ҷазоҳои иловагӣ ва баъзе аз хусусиятҳои хоси 
таъини он барои ҷиноятҳои алоҳида ва маҷмӯи ҷиноятҳо мутобиқи 
қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ҷ.А. 
Абдуллозода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). 
Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. -2018. -№1. -С. 176-184; 188^ 2413-5151.

3. Абдуллозода, Ҷ.А. Сершуморагии ҷиноятҳо: мафҳум, моҳият ва 
аломатҳои он [Матн] / Ҷ.А. Абдуллозода // Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (маҷаллаи илмӣ). Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. - 2018. - №8. 
-С. 211-218; 188Н 2413-5151.

4. Абдуллозода, Ҷ.А., Шарипов, Т.Ш. Маҷмӯи ҷиноятҳо ва таъини 
ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои аъзои ИДМ (ташхиси муқоисавӣ) 
[Матн] / Ҷ.А. Абдуллозода, Т.Ш. Шарипов // Паёми Донишгоҳи миллии 
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Тоҷикистон (маҷалаи илми). Силсилаи илмҳои гуманитари. - 2020. - №6
- С. 270-275; 188^ 2413-5151.

5. Абдуллозода, Ҷ.А. Ҷазои якумра аз озодӣ маҳрум сохтан: таъин ва 
иҷрои он ҳангоми маҷмӯи ҷиноятҳо мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон (мушкилотҳои қонунгузорӣ ва таҷрибаи судӣ) 
[Матн] / Ҷ.А. Абдуллозода // Идоракунии давлатӣ (маҷаллаи илмию сиёсӣ).
- 2022. - №1 (55). - С. 201-208; 188^ 2709-8567.

6. Абдуллозода, Ҷ.А. Баъзе аз масоили таъини ҷазо барои маҷмӯи 
ҷиноятҳо [Матн] / Ҷ.А. Абдуллозода // Маводи конференсияи ҷумҳуриявии 
илмӣ-назариявии ҳайати устодону кормандони ДМТ бахшида ба Даҳсолаи 
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солҳои 2018-2028», «Соли 
рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ», «140-солагии Қаҳрамони Тоҷикистон 
Садриддин Айнӣ» ва «70-солагии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон». - 
Душанбе: Матбааи ДМТ. - С. 385.

7. Абдуллозода, Ҷ.А. Саршавии муҳлати адои ҷазо ва интихоби 
намуди муассисаи ислоҳӣ ҳангоми таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо 
(мушкилоти қонунгузорӣ ва амалияи судӣ) [Матн] / Ҷ.А. Абдуллозода // 
Фаъолияти ҳуқуқэҷодкунӣ. - 2022. - №1, январ-март. - С. 242-245.

8. Абдуллозода, Ҷ.А. Нақши ҳолатҳои сабуккунанда ва вазнинкунанда 
дар қатори меъёрҳои таъини ҷазо мутобиқи қонунгузории ҷиноятии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ҷ.А. Абдуллозода // Нашрияи Суди Олии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 2022. - №2, апрел-июн. - С. 58-74.

Ба автореферати диссертатсия аз ҷониби шахсони зерин тақризҳо 
навишта шуда, ба Шурои диссертатсионӣ ворид шудаанд:

Давлатов Д.Д. - дотсенти кафедраи криминалистика ва фаъолияти 
экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ, номзади илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ;

Каримов Ҳ.М. - дотсенти кафедраи ҳуқуқи иқтисодӣ, молиявӣ ва 
зиддикоррупсионии ДДМИТ, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ;

Қодирзода Д.С. - декани факултети идоракунии давлатии Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент.

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, дар онҳо баъзе эродҳои хусусияти 
баҳснокдошта манзур шудааст. Эродҳо асосан нуктаҳои илмии 
мубоҳисавии диссертатсияро оид ба таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин, нисбати ҷазоҳои иловагии якхелаи 
таъиншаванда, баъзе аз таклифҳо дар самти такмили қонунгузории 
ҷиноятӣ, пешниҳоду нақтаҳои назари шахсии муаллифи автореферат ва 
дигар камбудиҳои забониву имлоиро фаро мегиранд.
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Муқарризон ва муассисаи пешбар бо назардошти муқаррароти 
бандҳои 67-70 ва 74-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 
тасдиқ шудааст, интихоб ва таъин гардидаанд.

Ҳамчунин, интихоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо он 
асоснок карда мешавад, ки онҳо аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 - Ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ) дар сатҳи дахлдор таҳқиқоти илмӣ анҷом додаанд ва 
корҳои илмӣ-таҳқиқотии онҳо ба масъалаи гуногуни кори илмии 
анҷомдодашуда, алоқамандии зич доранд.

Шурои диссертатсионй қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ 
дар асоси иҷрои таҳқиқоти илмӣ:

- таҳлили мафҳум, моҳият ва аломатҳои сершуморагии ҷиноятҳо;
- таҳлили мафҳум ва намудҳои маҷмӯи ҷиноятҳо;
- муайян намудани маҳакҳои фарқгузории маҷмӯи ҷиноятҳо аз 

ҷиноятҳои алоҳида содиршуда;
- омӯзиши асосҳои умумии таъини ҷазо;
- муайянсозии тартиби қоидаи татбиқи ҷазои сабуктарро дар бар 

гирифтани ҷазои вазнинтар, пурра ё қисман зам намудани ҷазоҳо ҳангоми 
таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо;

- тартиби интихоб ва таъини ҷазоҳои иловагӣ барои маҷмӯи ҷиноятҳо;
- коркард ва таҳия намудани тавсияҳои дахлдор оид ба такмили 

қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба институти 
таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо ва татбиқи он дар амалияи 
ҳуқуқтатбиқнамоӣ, ироа гардидааст.

Аҳамияти назариявии таҳқиқоти диссертатсионй бо он асоснок карда 
шудааст, ки натиҷаҳои таҳқиқот аз хулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳо 
ҷиҳати танзими қонунгузории ҷиноятӣ оид ба масъалаи таъини ҷазо 
барои маҷмӯи ҷиноятҳо иборат мебошад. Хулосаҳо ва нуктаҳои илмии 
диссертатсия дар ҷараёни таҳқиқоти минбаъдаи ҳуқуқии ҷиноятӣ, 
криминология ва ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ метавонанд истифода шаванд.

Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонанд боиси 
такмили меъёрҳои амалкунандаи қонунгузории миллӣ гарданд; дар амалия 
тартиби дуруст бандубаст кардани маҷмӯи ҷиноят ва интихоби дурусти 
қоидаҳои таъини ҷазо аз рӯйи маҷмӯи ҷиноятҳо танзим карда шаванд; дар 
фаъолияти қонунгузорӣ ва қонунтатбиқкунии судҳо ва дигар мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ истифода гарданд. Ҳамзамон, хулосаҳои диссертатсия 
метавонанд дар рафти таълим, аз ҷумла, зимни омӯзиши дарсҳо аз фанни 
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ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ, инчунин, 
курси махсуси таълимии ҳуқуқӣ, аз ҷумла, фанни асосҳои таъини ҷазо, 
таҳқиқоти магистрӣ ва диссертатсионӣ истифода намуд.

Вобаста ба масъалагузории дар диссертатсия ҷойдошта, ба сифати 
заминаи методологии таҳқиқот як қатор усулҳои умумиилмй ва хусусй, ба 
монанди: диалектикӣ, мантиқӣ, расмӣ-ҳуқуқӣ, мантиқӣ-забонӣ, оморӣ, 
шаклӣ-ҳуқуқӣ, муқоисавӣ-ҳуқуқӣ, таърихӣ-ҳуқуқӣ ва дигар усулҳо ташкил 
медиҳанд.

Дар баробари ин, ҷанбаҳои алоҳидаи назариявии осори олимони 
ватанию хориҷӣ ба монади И.Р. Абдурашидов, Н.Б. Азимов, Е.В. Благов,
З.А. Камолов, Ю.А. Красиков, Г.Г. Криволапов, Л.Л. Кругликов, В.Н. 
Кудрявтсев, В.П. Малков, А.С. Никифоров, В.И. Пинчук, Б.Х. 
Сайдамиров, А.И. Сафарзода, М.Н. Становский, З.С. Тайфуров, И.Р. 
Тулйев, Т.Ш. Шарипов, А.М. Яковлев ва дигарон омӯхта шудаанд.

Аҳамияти натиҷаҳои бадастовардаи довталаби дараҷаи илмй дар 
амалия чунин тасдиқ карда мешаванд, ки хулосаву пешниҳодоти дар 
диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф, метавонанд ҷиҳати такмили 
минбаъдаи қонунгузории ҷиноятӣ оид ба институти таъини ҷазо барои 
маҷмӯи ҷиноятҳо, яъне ҳангоми татбиқи м. 67 КҶ Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар амалияи судӣ мавриди истифода қарор дода шаванд. Ҳамчунин 
маводи таҳқиқоти метавонад дар ҷараёни таълим, дар муассисаҳои олӣ 
ҳангоми тадриси фанҳои ҳуқуқшиносӣ - ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи иҷрои 
ҷазои ҷиноятӣ ва асосҳои умумии таъини ҷазо истифода шаванд.

Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд, ки:
- тавассути истифодаи усулҳои умумиилмӣ ва махсуси илмӣ тахдили 

қонунгузории ватанӣ ва хориҷӣ, омӯзиши адабиёти умумӣ ва махсус оид ба 
мавзуи таҳқиқот ва рисолаҳои як қатор олимон, ки нуктаҳои назари илмии 
муосирро дар бораи масоили таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо инъикос 
менамоянд, ба даст оварда шудааст;

- инчунин, аз истифодаи заминаҳои васеи таҷрибавӣ, ки дар шакли 
маълумотҳои гуногуни оморӣ, ҷамъбасти маводи таҷрибаи судӣ ва тахдили 
як қатор парвандаҳои ҷиноятӣ оварда шудаанд, бармеоянд;

- ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ба он хотир 
эътимодноканд, ки онҳо дар асоси таҳлили Конститутсияи ҶТ, Кодекси 
ҷиноятии ҶТ, Кодекси иҷрои ҷазои ҷиноятии ҶТ, Консепсияи сиёсати 
ҳуқуқии ҶТ ва Қарорҳои Пеленуми Суди Олии ҶТ ба даст омадаанд.

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот бо он 
муайян карда мешавад, ки муаллиф бо ширкати бевоситаи ӯ дар 
таҳқиқоти диссертатсионӣ, пешбарии ақидаҳо, мафҳумҳо, хулосаҳо ва 
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нуктаҳои илмӣ, ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ, 
нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, 
маърузаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ 
исбот карда мешаванд.

Дар маҷлиси Шурои диссертатсионӣ аз 21 январи соли 2023 қарор 
қабул карда шуд, ки ба Абдуллозода Ҷамолиддин Абдулло дараҷаи 
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ дода шавад.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 15 нафар аъзои 
Шурои диссертатсионӣ, ки бо Фармоиши Комиссияи олии 
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 январи 
соли 2022, таҳти №15/шд тасдиқ гардидааст 13 нафар иштирок доштанд, 
ки аз онҳо 5 нафарашон докторони илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи 
баррасишаванда мебошанд. Аз 13 нафар аъзои Шурои диссертатсионии 
дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: ба тарафдории додани дараҷаи 
илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ 13 нафар, муқобил - нест, 
бюллетенҳои беэътибор - нест.

Раисикунанда, муовини раиси Шурои 
диссертатсионӣ, доктори 
ҳуқуқшиносй, професс

ессор

Диноршоҳ А.М.

Гадоев Б.С.
Котиби илмии Шурои д 
доктори илмҳои ҳуқуқшино 

21 январи соли 2023
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